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PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN  
PYöRÄILYN  JA  JALANKULUN  KEHITTÄMISOHJELMA  

' Pp  

TIEHALLINTO  

Kirjasto  

Tielaitos  
Uudenmaan  tiepiiri 	 I 999  



ESIPUHE 

Pääkaupunkiseudun yleisten teiden  pyöräi!yn 
 ja  jalankulun  kehittämisohjelma  on  laadittu 

vuoden  I 999  aikana. Kehittämisohjelma 
koostuu seitsemästä osaprojektista, joista 

kuudesta  on  tehty oma tekninen raportti. 

Tämä julkaisu  on  koko  kehittämisohjelman 

tuloksia esittelevä yhteenvetoraportti. 

Kevyen liikenteen olosuhteiden paranta-

minen  on liikennejärjestelmän kehittämis
-tavoite sekä valtakunnan tason ohjelmissa 

että pääkaupunkiseudun suunnitelmissa. 

Tärkeä tavoite  on  myös liikenneturvalli-

suuden parantaminen, mika kaupunki-
alueilla kohdistuu erityisesti kevyeen ln-

kenteeseen.  Pääkaupunkiseudun  y/eisten 
 teiden pyöräilyn  ja  jalankulun kehittämis-

ohje/man  tavoitteena  on  omalta osaltaan 

edistää näiden tavoitteiden toteutumista. 
Kehittämisohjelman käynnistämisen taus-

talla  on  pyöräilyn  ja  jalankulun painoarvon 

 kasvu tiepiirin toiminnassa. 

Kehittämisohjelma kattaa Helsingin, Es-

poon, Vantaan  ja  Kauniaisten yleisiin teihin 
liittyvät kevyen liikenteen järjestelyt. 

Kehittämisohjelman teosta  on  vastannut 

Uudenmaan tiepiirin pääkaupunkiseudun 
suunnitteluyksikkö  ja  projektinvetäjänä  on 

 toiminut dipl.ins. Sini Puntanen. Työtä  on 

 käsitelty syksyllä  I 999  pidetyssä kevyen 
liikenteen kehittämisseminaarissa, YTV:  n 

pyöräilyryhmässä  sekä seurantaryhmässä, 

johon  on  kuulunut Uudenmaan tiepiirin, 
Tielaitoksen keskushallinnon  ja  YTV:n 

 edustajia. Konsulttina työssä ovat olleet  

LT-Konsultit Oy  ja  Suunnittelukolmio  Oy. 

 LT-Konsultit Oy:n työstä ovat vastanneet 

dipl.ins.  Tapio  Puurunen  ja  tekn.yo. Riikka 

 Kallio  ja  Suunnittelukolmio  Oy:n työstä 

dipl.ins. Sakari Somerpalo  ja  dipl.ins.  Ville 

VoItti.  

Samanaikaisesti Pääkaupunkiseudun yleis-
ten teiden pyöräilyn  ja  ja/ankulun kehittä-
misohje/man  kanssa YTV  on  laatinut  Pyö-
rä/iikenteen strategiasuunnitelman.  Mo-

lempien projektien tulokset käsitellään se-

kä YTV:n hallituksessa että Uudenmaan 
tieplirin johtoryhmässä. Pyörä/iikenteen 
strategiasuunnite/massa  on  muodostettu 

Pääkaupunkiseudun  /iikennejärjestelmä
-suunnitelmaan  (PU  I 998)  kuuluvat seutu-

ja  pääraittiverkon  hankkeet. Myös  Tie- 

laitoksen  projektin  seutu-  ja  pääraittiver-

kolle  osuvat hankkeet ovat mukana PLJ:n 

toteuttamisohjelmassa. Toimenpide- 
ohjelma toimii Uudenmaan tiepiirin tien- 
pidon ohjelmoinnin perustana pääkaupun-
kiseudun kevyen liikenteen järjestelyjen 

osalta.  

Al  TIETOJÄRJESTELMÄN  
SUUNNITTELU  JA  TOTEUTUS  

A2  KEVYEN LIIKENTEEN VERKON  
NYKYTILAN  ANALYYSI  

A3  TOIMINTA-JA  RAHOITUSMALLIT  

A4  KEVYEN LIIKENTEEN  VAYLIEN  
KUN  NOSSAPITO  

B  TAVOITTEET,  KEHITTAMISLINJA 
 JA  TOIMENPIDEOHJELMA  

C  SEURAN  NAN  JA  PAl VITYKSEN 
 SUUNNITTELU  



PYÖRÄILYN  JA JALANKULUN  EDISTÄMISEN KEINOJA 
	 rri 

Tärkein pyöräilyn  ja  jalankulun  asemaan 
vaikuttava tekijä pääkaupunkiseudun 
liikennejärjestelmässä  on  yhdyskuntara-
kenne  ja sen  kehitys. Yhdyskuntaraken-
teen rajoissa voidaan kevyen liikenteen 
suosioon pyrkiä vaikuttamaan myös muilla 
keinoin. Liikennesektorin keinoja pyöräi-
lyn  ja  jalankulun  edistämiseksi ovat kevyen 
liikenteen infrastruktuurin rakentaminen, 
hoito  ja  ylläpito sekä liikenteen  hallinnan ja 

 palveluiden parantaminen.  Sen  lisäksi pyä-
räilyn lisäämiseen  ja  turvallisuuteen täh-
täävällä markkinoinnilla  ja  tiedotuksella 

 voidaan vaikuttaa ihmisten asenteisiin  ja 
 käyttäytymiseen. Eri liikennemuotojen 

houkuttelevuuteen  voidaan vaikuttaa 
myös liikenteen hinnofttelulla. Näiden lä-
hinnä julkisen  vallan  vastuulla olevien kei-
nojen lisäksi kevyen liikenteen suosioon 
vaikuttavat myäs esimerkiksi polkupyö-
rien sekä pyöräilyyn  ja  jalankulkuun  liit-
tyvien välineiden  ja  varusteiden kehittämi-
nen  ja  mainonta. 

Tämä kehittämisohjelma keskittyy liiken-
neinfrastruktuurin rakentamiseen, hoitoon 

 ja  ylläpitoon. Ne ovat tärkeimpiä Tielaitok
-sen  käytettävissä olevia keinoja pyöräilyn  ja 

jalankulun  sekä niiden turvallisuuden edis-
tämiseksi. 

YHDYSKUNTARAKENNE 

 LIIKENTEEN HINNOITTELU 

LIIKENNEINFRASTRUKTUIJRIN 
 RAKENTAMINEN  JA  HOITO 

LIIKENTEEN HALLINTA  JA  PALVELUT 

MARKKINOINTI 

TIEDOTUS 

VALISTUS 
VALVONTA 

VÄLINEET 
VARU STE  ET  



TAVOITTEET  JA  KEHITTAMISLINJAT  

Pyöräilyn  ja  jalankulun edistämispyrkimys

-ten  taustalla  on  useita erilaisia tavoitteita. 

Tielaitoksen toimintaa ohjaavat pitkän tah-
täyksen suunnitelma (PTS), toiminta-  ja ta

-loussuunnitelma (TTS)  ja  Liikenneminis-

teriön vuosittain asettamattulostavoitteet. 

Piirikohtaisissa tulostavoitteissa maaritel-
lään kevyen liikenteen osalta väylien  ra

-kentamispituus  ja  toimenpiteiden paino-

tus. 

Pääkaupunkiseudun yleisten teiden  pyordilyn 
 ja  jalankulun  kehittämisohjelman tavoite-

asettelun taustalla  on Tielaitoksen  tavoit-

teiden lisäksi ollut  mm.: 

•  valtakunnallinen tavoite saattaa pyörai

-ly  muiden liikkumismuotojen rinnalle 
kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi lyhyillä 

matkoilla 
•  valtakunnalliset turvallisuustavoitteet 

• PLJ-työssä asetetut tavoitteet 
•  pääkaupunkiseudun maankäytön ke-

hittyminen. 

Pyöräilyn  ja  jalankulun  edistämisen  ja 
 kevyttä liikennettä suosivien toimenpitei-

den tavoitteet  on  tässä työssä jaettu nel-

jään kehittämislinjaan. Kevyen liikenteen 
edistämistoimenpiteet  ja  niiden alueellinen 

jakautuminen painottuvat niissä eri tavoin. 

KULKUM UO TOJAKA UMAAN 
 VAIKUTTAMINEN 

Pyöräily  ja  jalankulku  ovat ympäristön kan-

nalta ylivoimaisia kulkumuotoja. Niiden 
suosion kasvu vähentää päästöjä  ja  paran-

taa  koko  liikennejärjestelmän  toimivuutta 

vaikuttaessaan autoliikenteen määrään. 

Keskeiset kehittämistoimenpiteet pääkau-

punkiseudulla ovat:  

o  puuttuvien yhteyksien rakentaminen  

o  viivytysten vähentäminen (liittymät, 

kiertomatkat, mäet)  

o  laadun parantaminen  

o  reittien hahmotettavuuden  ja  opastuk

-sen  parantaminen  

o  polkupyöräpysäköinnin  järjestäminen  

o  kunnossapidon  tehostaminen. 

Kun tavoitteena  on  mandollisimman suuri 

vaikutus kulkumuotojakaumaan, toimen-
piteet suuntautuvat kohteisiin, joissa pyö-

räilyn  ja  jalankulun  potentiaali  on  suurin eli 

keskustoihin  ja  taajamiin, niiden välisille 

pääreiteille sekä keskeisten joukkolilken

-teen liityntäpaikkojen  ympäristöön. 

LIIKENNETURVALLISUUDEN 
PARANTAMINEN  

Kävelijöiden Ia  pyöräilijöiden loukkaantu-
misvaara onnettomuuksissa  on  suuri, kos-

ka  he  liikkuvat ilman ajoneuvon tuomaa 
suojaa. Vilkkaimmilla liikenneväylillä tien 

suuntainen kevyt liikenne  on lo  pääsääntöi-

sesti eroteltu ajoradasta. Pääkaupunkiseu-
dun vakavista kevyen liikenteen liikenne-

onnettomuuksista suurin  osa  tapahtuukin 

kadun  tai  tien ylitystilanteessa. 

Keskeiset kehittämistoimenpiteet pääkau-

punkiseudulla ovat:  

o  liikenteen rauhoittaminen  

o  risteystoimenpiteet,  ali-  ja  ylikulkujen 

 rakentaminen  ja  tasoristeämisten  vä-

hentäminen  
o  liukkauden torjunta  

o  pinnan  epätasaisuuksien  ja  vaurioiden 

korjaaminen  

o  näkemien  parantaminen  

o  valaistuksen parantaminen. 

Onnettomuudet keskittyvät  sinne, minne 
 kevyt liikennekin eli keskustoihin  ja 

 taajamiin. Siksi mandollisimman suureen 
onnettomuusvähenemään pyrittäessä 
myös toimenpiteet keskittyvät pääkau-

punkiseudun keskeisille alueille javilkkaim-
mille väylille. 

PAINOTUS  
TOIMENPIDEOHJELMASSA 	35%  PAl NOTUS 

TOIMENPIDEOHJELMASSA 	3 Solo  



TOIMENPIDEOHJELMA - RAKENTAMISHANKKEET 

TOIMENPIDEOHJELMA  2000  -  2010  
kartta KOHDE PAATOIMENPIDE  kust.  ALOITUS - 

nro  Mmk  

52  Katriiriantie  (pt I 	459)  jkpp -tie 2000 m (2) 2000 
5 I  Katriinante  (pt 	459),  Myllykyläntie - Kesäkyläntie jkpp -tie 2000 m 4,2 2000 

26  Landenväylä  (Vt  4)  alikulun  parantaminen  0,5 2001 
5  Kehä  1:n la  Turuntien liittymäalue (mt  I 0 I  , mt  I I 0)  jkpp-tie 	000 m,  atikulkujen  parantaminen 

( 
 I ,6) 2001 

47  Koivukylänväylä (mt  I 375),  Vanha Myllypolku - Landentie jkpp -tie 	900 m, 6  alikulkua ___________  I 	1,1 2002 
I 3  Lahnuksentie (mt  I 324),  Vihdintie - Huhtamäentie jkpp -tie I I 00 m I ,6 2002 
8  Nupurintie (mt  I I 0),  Nupuri - Ammässuo jkpp -tie 3500 m 7,0 2002 
6  Nupurintie (mt  I 	0),  Keha  III  - Nupurinkalliontie nopeusrajoituksen  lasku, tasoylitysten parantaminen  I 2002 

60  SaViontle  (pt I I 587),  koulun kohta  ja  Vallinojan  kohta jkpp -tie 50 m,  tasoylitysten  parantaminen  0,6 2003 
45  - Landentie (mt  I 40),  Jokiniementie - Koivukylanväylä jkpp -tie 900 m, 4:n  tasoylityksen  parantaminen, jalankulkuvalot  I ,2 2003 
35  Kaunialstentie (mt  I 	4)  alikulku, kaupungin jkpp -tie 500 m 1,3 2003 
33  ltäVäylä (mt  I 70),  Rantakartanontie - Karhulantie jkpp-tie 250 m 0,8 0Q3 
32  Itavayla (mt  I 70)  Linnanherrantie 	Lansimaentie  alikulku jkpp  tie 230 m  kaupungin jkpp  tie 500 m  lalankulkuvalot suojatle  3 5 2003 
63  Kehäl(mt  101),  Kannelmäki jkpp-tie  lSOOm,alikulku  3 2003  

- 
 27  Porvooriväylän  alku  (Vt  7) 	 _____ jkpp -tie 400 m,  alikulku  2003 7  

Turuntie(mt  I  lO), Kehaill- Kilonkartanontie  alikulku, liikennevaloja, tasoylitysten parantaminen, valaistus,jkpp -tie 1500m 4 2003 
4  Länsiväylä (kt  5 I  ), Westend jkpp -tie 300 m 0,3 2003 

59  Leppäkorventie  (pt I 	583)  jkpp -tie 900 m 0,9 2004 
42  Vihdintie (mt  I 20),  Kehä  Ill  - Rajatorpantie  2  alikulkua, jkpp-tie I 300 m,  uusi pinnoite  3300 m 3,5 2004 
38  Kehä  Ill  (kt  50),  Tuupakka jkpp-tie 600 m,  jkpp -tie I I 00 m  osa  Kehä  III  TS:n  J50  :stä  (2,9) 2004 
39  Kehä  Ill  (kt  50),  Valimotien länsipuoli jkpp -tie 400 m 0,4 2004  
3lVihdintie (mt  I 20) 3  alikulkua  I 0 2004  

PLJ:n  ensimmäiselle jaksolle  2000  -  2004  ajoitetut  hankkeet yhteensä  58,3  Mmk. 

kartta KOHDE PAATOIMENPIDE  kust.  ALOITUS - 

nro  Mmk VUOSI  
23  HameenlinnanVayla  (Vt  3),  Kanneltie  2  alikulkua, jkpp -tie I 000 m,  vt  3 KS  mukaisesti  (2,4) 2004  jälkeen  
46  Kulomaentie (mt  I 52) 2  ylikulkusiltaa,  4  alikulkua, jkpp -tie 760 m,  liikennevalot, pysäkkipari, alik.siirto  8,4 2005 
25  Landenväylä  (Vt  4),  Kivikko  ylikulkusilta, jkpp-tie 800 m 6 2005 
56  Ohratie  (pt I I 568)  jkpp -tie I  pientareen leVennys  I 700 m .h7 2005 
I 9  Röyläntie  (pt I I 365)  jkpp -tie I 000 m I 2005 

55  Vanha Tuusulantie  ja  Valimotie  pt I 547), 3  alikulkua 	 ________ ____________ ------ ____________  2006 
36  Tuusulanväylä (kt  45),  Tammisto  alikulku 	 ________ ______ -_______  JA 2006 
29  Tuusulanvayla (kt  45)  Kapyla nakeman  parantaminen  /jppn  siirto 	__________  05 2006 
28  Tuusulanväylä (kt  45),  Mäkitorpantie - Risupadontie  alikulku, jkpp -tie I 500 m 3 2006 
3  Kehä  Ill  (kt  50),  MikkeänkaIIion ahkulku - Kirkonummen  raja  jkpp-tie 4300 m 4,3 2006 
2  Kehä  Ill  (kt  50),  Hirvisuo - Mikkelänkallion  alikulku jkpp-tie 	900 m 1,9 2006 
I 5  SuVisaarentie  (pt I I 239)  jkpp -tie 2500 m 2,5 2006 

37  Kehä  Ill  (kt  50),  itäpää  3  yli/alikulkua, jkpp -tie  noin  3200 m 8, I 2007 
24  Hämeenlinnanväylän 	änsipuoli  (Vt  3),  KehaI-Ei&Saarsent,e jkpp -tie 600 m 0,6 2007 
64  Kehä  I  (mt  101),  Viikki  - Kurkimäki maisemasilta, jkpp -tie 300m,  bussipysakki  5 2007 

I  Turunvaylä  (Vt  I),  Kehä  Il  - Kuurinniitty jkpp-tie 2500 m  (osittain kaupungin)  2,5 2007 
4  Lahnuksentie (mt  1324),  Huhtamäentie - Nurmiiären  raja  jkpp-tie 3200  rn  3,2 2007  

Keha  III  (kt  50)  ylikuIIu  alikulku jkpp  tie  5ÖOm  2 2008 
II  Vihdintie (mt 	20),  Luukki -  Saari  järvi jkpp -tie 5200 m  _____  5,2 2008  
lO Vihdintie (mt 	20),  Kalajärven  ja  Odilammen  alue liittymän  parantaminen,  tasoylitysten  parantaminen  2,1 2008 
40  Kehä  Ill  (kt  50),  Hakunila  3  alikulkua, jkpp -tie 600 m 5 2008 
57  Vanha Porvoontie  (pt 11576),  Kuninkaanmaentie -Sipoon  raja  jkpp -tie 2300 m 2,3 2008 
48  Vanha Nurmilarventie  (pt 11429),  Kannistonue - Kivipeilontie jkpp-tie 800 m,  suojatie  1,6 2008 

34  Turunväylän  (Vt  I)  ja  Tuomarilantien  liittymä alikulku  1,4 2009 
30  Porvoonväylä (kt  SO),  Jakomäen liittymä  2  alikulkua  4 2009 
50  Riipiläntie  (pt 11455) 	 - jkpp -tie 5800 m 7,0 2009 
18  Vanha Lahnuksentie  (pt II 365)  jkpp-tie I  pientareen levennys  1400 m 1,4 2009 
43  Vanha Hämeenlinnantie (mt 	30),  Klaekkal 	tie -Nnrmjärvenraja jkpp-tie 2600 m 2,6 2009 
9  Nupurintie (mt  Ilo), Ammässuo -  Kirkkonummen  raja  jkpp -tie 2000 m 2,0 2009 

62 	Sotungintie(pt  11645) 	 jkpp-tie 2000r,  pientareen Iivnys  2500 m 	 5,3 	2010 
12 	Lapinkylantie (mt  1130),  Masalantie -  Kirkkonummen  raja  jkpp-tie/  pientareen leventäminen  2500 m______ 	 2,5 	2010  

PLJ:n  toiselle jaksolle  2005-2010  ajoitetut  hankkeet yhteensä  97,5  Mmk. 

TOIMENPIDEOHJELMAN  HANKKEET  2000-2010  YHTEENSÄ  155,8  Mmk.  

Q  rahoitus sisältyy muihin hankkeisiin. 



ASUKKAIDEN  ELINPIIRIN  ULKOILU-JA  Toimenpidetarpeita  on  kerätty  sidosryh- 

LAAJENTAMINENJA TURVALLISUU- V!RKISTYSMAHDOLLISUUKSIEN mätyöskentelyn, kyselytutkimuksen, ylei- 

DENTUNTEEN  LISÄÄMINEN PARANTAMINEN  sötilaisuuksien, yleisäaloitteiden,  pääkau- 
punkiseudun kevyen liikenteen verkon  tie- 

Tiet  ja  kadut rajoittavat merkittävällä  ta-  Pyöräily  ja  kävely ovat  liikkumismuotoja, tojärjestelmällä 	tehtyjen 	analyysien 	ja 
valla 	asukkaiden 	liikkumista 	jokapäiväi-  joilla  on  suuri  liikunnallinen  ja  virkistykselli-  asiantuntija-arvioiden avulla. Lisäksi  tarpei- 
sessä elinympäristässään.  Suoran fyysisen  nen  merkitys  ja  sitä kautta merkittäviä sekä  ta ja  kehittämislinjojen  painotusta  on  käsi- 
estevaikutuksen  lisäksi liikenteen  aiheut-  fyysisiä että psyykkisiä  kansanterveydellisiä telty  pyöräilyn  ja  jalankulun kehittämisse- 
tama  turvattomuuden  tunne  saa ihmiset vaikutuksia. Vaikka ulkoilu-  ja  hyätyliiken- minaarissa.  
rajoittamaan omaa  tai  läheistensä liikku-  ne voivat käyttää samoja väyliä, erilaiset  
mista.  Erityisesti ongelma kohdistuu  lap-  motiivit asettavat verkolle  myäs  erilaisia  Toimenpideohjelmaan  on  valittu ne  hank- 
sun,  vanhuksiin  ja  muihin ryhmiin, joiden vaatimuksia. 	( keet,  jotka parhaiten edistävät asetettujen  
selviytymiskyky liikenteessa  on  keskimää-  tavoitteiden saavuttamista. Toimenpide- 
räistä  heikompi. Suuri  osa  asukkaiden  esit-  Keskeiset  kehittämistoimenpiteet pääkau-  ohjelma ei kata kaikkia  pääkaupunkiseu- 
tämistä liikenneympäristän parantamistoi- punkiseudullaovat:  dun  yleisten teiden 	hankkeiden sisältä- 
veista  liittyy juuri koettuun  turvattomuu-  kevyen liikenteen väylien  ja  ulkoilupol- miä  kevyen liikenteen toimenpiteitä.  Mu- 
den  tunteeseen.  kujen  rakentaminen  kana  ovat ainoastaan ne toimenpiteet,  jot- 

0 	päaväylien  ali-  jaylikulut ka  ovat tässä työssä nousseet esiin kevyen 
Keskeiset  kehittämistoimenpiteet pääkau-  o 	väyläympäristön  viihtyisyyden  paranta-  liikenteen tarpeen näkökulmasta. Myös  
punkiseudulla  ovat:  minen  muissa hankkeissa tehtävät kevyen  liiken- 
0 	liikenteen rauhoittaminen väylien  puhtaanapito  ja  viheralueiden  teen  toimenpiteet ovat tarpeellisia  mm. 
0 	risteyskohtien  turvaaminen hoito. uusien  tiejärjestelyjen  aiheuttamien muu- 
o 	ali-  jaylikulkujen  rakentaminen  tosten  korvaamiseksi.  
o 	kevyen liikenteen väylien rakentaminen Alueellisesti toimenpiteet painottuvat  yh- 

tienvarsille  teyksien  rakentamiseen ulkoilu-  ja  virkis- Toimenpideohjelma  on  ajoitettu vuosille  
o 	valaistuksen lisääminen.  tysalueille, 	miellyttävien  yhtenäisten 	ke-  2000  -  20  lO.  Hankkeet  on  ohjelmoitu  

vyen 	liikenteen 	reittien 	rakentamiseen kahteen  PLJ:n toimenpideohjelman  ajoi- 
Kun tavoitteena  on  estevaikutuksen  vä-  sekä  keskustojen  ja  taajamien  jalankulku- tusta noudattavaan  jaksoon. Toimenpide- 
hentäminen  ja  turvallisuudentunteen  lisää- ympäristön parantamiseen. ohjelman 	investointikustannukset 	ovat  
minen,  toimenpiteet suuntautuvat  erityi-  I 56  Mmk. Seutu-  ja  pääraiteilla  sijaitsevien  
sesti 	asuinalueiden 	lahiympäristoihin 	ja  toimenpiteiden sisältö, kustannus  ja  ajoitus  
lasten  koulureiteille.  Alueellisesti toimen- ovat pääosin samat kuin  YTV:n  laatimassa  
piteet  suuntautuvat tasaisesti  koko  pä  Pyöräliikenteen strategiasuunnitelmassa. 
kaupunkiseudulle. 
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TOIMENPIDEOHJELMA -  MUITA KEHITTAMISTARPEITA 

PIENET  PARANTAMISTOIMENPITEET  
Selvityksessä  on  noussut esiin suuri joukko 
pieniä rakentamis-  ja  parantamistarpeita. 

 Näitä ovat  mm.  suojatiejärjestelyjen  ra-

kentaminen, näkemien  ja  opastuksen  pa-
rantaminen sekä päällyste-  ja  routavauri-
oiden korjaaminen. 

Pienet, edulliset toimenpiteet ovat usein 
kustannustehokkuudeltaan hyviä verrat-
tuna raskaampiin investointeihin. Pienet-
kin  epäkohdat vaikuttavat merkittävästi 
reitin käyttökelpoisuuteen  ja  siten vähen-

tävät  jo  tehdyistä investoinneista saatavaa 
hyötyä. Usein ne ovat kuitenkin liian pieniä 
itsenäisiksi hankkeiksi, joten ne pitää to-
teuttaa muulla tavoin. 

TALVIHOITO  
Kevyen liikenteen väylien talvihoidon kor-
kea laatu  on  tärkeää  mm.  jalankulkijoiden 
liukastumistapaturmien ehkäisyssä  ja 

 talvipyöräilyn mandollistamisessa.  Joillekin 

liikkujaryhmille kuten vanhuksille  ja  yam -

maisille  hyvä talvihoidon taso  on  liikkumi-
sen perusedellytys. 

Tavoitteeksi tulee asettaa, että talvihoidon 
taso  ja  hoitotoimenpiteiden  ajoitus  on  sel-
lainen, että keliolosuhteet eivät muutu 
kesken  matkan  kunnossapitäjän  vaihtues-

sa. Keinoja tähän ovat  mm.:  
Pääkaupunkiseudun seutu-  ja  pääraitti - 
verkon tarkastelu kokonaisuutena kun- 
nossapitoluokitusta määritettäessä. 

•  Kuntien  ja  Tielaitoksen talvihoitovaati
-musten  yhtenäistäminen. 

• Talvihoitotoimenpiteiden  ajoituksen 
yhteensovittaminen paikoissa, joissa 
väylän kunnossapitäjä vaihtuu. 

• Auraus-  ja  hiekoitusreittien  vaihdot 
kuntien jatiepiirin kesken. 

VÄYLIEN YLLÄPITO 
Kevyen liikenteen väylien ylläpitoon kuu-
luvat päällysteiden uusiminen javäylien pe-
rusparantaminen sekä rakenteiden  ja  lait-
teiden korjaus  ja  uusiminen. 

Kevyen liikenteen väylien perusparannus- 
tarpeen  tai  päällysteiden uusimistarpeen 

Tällä hetkellä Uudenmaan tiepiirin vuosit-
taiseen toteuttamisohjelmaan  on  varattu 

 I  Mmk hankkeisiin sitomatonta määrä-
rahaa pienten liikenneturvallisuustoimen-
piteiden toteuttamiseen. Pienten toimen-
piteiden toteutumisen varmistamiseksi 
hankkeisiin sitomatonta määrärahaa tulisi 
osoittaa liikenneturvallisuustoimenpitei

-den  lisäksi myös verkon palvelutason pa-
rantamiseen. 



rn  
määrittämiseen ei tiepiirissä eikä pääkau-
punkiseudun kunnissa ole erityistä mene-
telmää vaan kuntokartoitus perustuu  sil

-mämääräiseen  arvioon. Perusparantamis-
tarpeen kasvaessa verkon laajenemisen  ja 

 ikääntymisen  myötä  on  tarpeen ottaa käyt-
töön vastaavia kuntokartoitusmenetelmiä 
kuin  tie-  ja  katuverkolla.  Niiden avulla voi-
daan määrittää parantamistarpeet  ja  hel-
pottaa toimenpiteiden ohjelmointia  ja ra

-hoitustarpeen  arviointia. 

Perusparantamistarpeen  arviointia hanka-
loittaa tällä hetkellä myös  se,  että koottua 
tietoa pääkaupunkiseudun kevyen liiken-
teen väylien hallinnasta, ylläpito-  ja  kun-
riossapitovastuista sekä kunnossapitosopi

-musten  sisällöstä ei ole saatavilla. Yleisiin 
teihin liittyvien järjestelyjen tiedot tulisi 
selvittää  ja  samalla selkeyttää eri osapuol-
ten vastuut. Jotta tietoja voidaan tehok-
kaasti hyödyntää tulevaisuudessakin  mm. 
parantamishankkeiden kustannusjakoneu-
votteluissa  ja  kunnossapidon  sopimuksia 
laadittaessa tulisi tiedonhallintaan luoda 
selkeä menettely. 

MUUT TOIMENPITEET 
Kevyen liikenteen olosuhteita tulisi pa-
rantaa myös seuraavillatoimenpiteillä: 
• Opastuksen  yhtenäistäminen  ja  paran- 

taminen  koko  pääkaupunkiseudulla. 
• Väylien toiminnallisen luokituksen tulisi 

näkyä selkeämmin olemassa olevilla 
väylillä  tai minimissään  uusilla, toteutet- 

tavillaväylillä. 
•  Väylien päättymiskohtien suunnitte-

luun  ja  toteutukseen tulisi kiinnittää 
enemmän huomiota. 

• Rakennustyänaikaisten  kevyen liiken-
teen järjestelyjen parantaminen. 

• Tielaitoksen  ja  kuntien yhteistyön ke-
hittäminen asiakaspalauteen käsitte-
lyssä. 

RAHOITUS 
Kevyen liikenteen toimenpideohjelman 
hankkeiden toteutuminen edellyttää nii-
den ohjelmointia osaksi Uudenmaan  tie-
piirin toiminta-  ja  taloussuunnitelmaa 

 (US),  joka laaditaan  3-5  vuodeksi ker-
rallaan. Saamansa rahoituksen  ja  TTS:n 

 pohjalta tiepiiri laatu vuosittain toteutta-
misohjelman. Kevyen liikenteen hankkei-
den toteutumista voidaan nopeuttaa  Tie- 
laitoksen kokonaisbudjetin kasvaessa  tai 

 budjetin sisäistä rahan jakoa muuttamalla.  

EU  rahoittaa infrastruktuurihankkeita 
useiden erilaisten ohjelmien kautta. Ohjel-
mien hankkeet ovat kuitenkin suuria koko-
naisuuksia, eikä rahoja voida osoittaa pel-
kästään kevyen liikenteen olosuhteiden 
parantamiseen. Pääosa EU:n tuesta ohjau-
tuu ns. tukialueille, joihin pääkaupunkiseu

-tu  ei kuulu. 



KÄPY -PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEVYEN LIIKENTEEN VERKON  TIETOJÄRJESTELMÄ 

KAPY  on paikkatietomuotoinen tietojär-
jestelmä.  Siihen koodattu verkko sisältää 
pääkaupunkiseudun kevyen liikenteen 
seutu-  ja  pääraitit  sekä kaikki muut 
pääkaupunkiseudun yleisiin teihin liittyvät 
kevyen liikenteen väylät. 

KAPYn  verkko muodostuu tavanomaisista 
linkeistä, jotka kuvaavat raittijaksoja sekä 
lyhyistä risteämisli nkeistä, jotka kuvaavat 
risteämisiä ajoneuvoliikenteen väylien 
kanssa. Kaikille linkeille  on  annettu tieto 
väylän toiminnallisesta  ja  teknisestä luo-
kasta, linkin pituudesta  ja  pyöräliikenteen 
arvioidusta  määrästä. Risteämislinkit si-
sältävät tiedon myös risteämistavasta ajo-
neuvoliikenteen väylien kanssa  ja  risteävän 

 ajoneuvoliikenteen määrästä. Lisäksi kaikki 
linkit  on numeroitu yksilöinnin  mandollis-
tamiseksi. 

KAPY  on tietojärjestelmän  runko, jota 
 myöhemmin täydennetään  ja  laajennetaan 

sekä verkon että tietolajien osalta. Tieto- 
kanta  voidaan laajentaa kattamaan kaikki 
kevyen liikenteen tarkastelujen kannalta 
tarpeellinen tieto. Tietojärjestelmän kehit-
tämisen taustalla  on  ollut tavoite nostaa ke-
vyen liikenteen verkon analysointimene-
telmät lähemmäksi ajoneuvo-  ja  joukko- 
liikenteen järjestelyjen analysointi-  ja  suun-
nittelumenetelmien tasoa. 

KAPY  on  jo  nyt käyttökelpoinen työkalu 
tehtäessä verkollisia analyysejä  ja  etsit- 
täessä verkon ongelma-  ja  epäjatkuvuus- 

kohtia. Järjestelmään voidaan myös liittää 
tietoja ongelmakohteista  tai kehittämis

-hankkeista. KAPYn paikkatietomuoto an-
taa mandollisuuden käyttää järjestelmää 
rinnakkain muiden paikkatietomuotoisten 
rekisterien kanssa  ja  avaa näin uusia  ana

-lyysimandollisuuksia.  Järjestelmän tietosi-
sällön laajennettua voidaan KAPYä käyttää 
väylästön yksityiskohtaisempiin laatu-  ja 

 palvelutasoanalyyseihin. 

Toimenpideohjelmaa  muodostettaessa 
KAPYä  on  käytetty nykytilan analyyseihin. 
Verkollinen jatkuvuus -analyysin avulla 
haettiin verkon epäjatkuvuuskohtia. Taso-
risteämisanalyysissä  ja  liikennevaloliitty-
mäanalyysissä  etsittiin kevyen liikenteen 
turvallisuutta  ja  palvelutasoa  hei kentäviä 
kohteita ajoneuvoliikenteen  ja  polkupyö-
räliikenteen  määrien perusteella. Onnet-
tomuusanalyysillä etsittiin kevyen liiken-
teen onnettomuuksien kasaumapaikkoja 

 ja  Ii nnuntieanalyysissä  tutkittiin valittujen 
pääyhteyksien laatutasoa. 

Tietojärjestel  män  säilyminen käyttökel-
poisena työkaluna edellyttää  sen  kehit-
tämistä  ja  siinä olevien tietojen ajantasalla 
pitämistä. Suurin  osa  KAPYn tietolajeista 
päivitetään  joka vuosi  ja osa  työläämmin 
päivitettävistä tietolajeista  3-5  vuoden vä-
lein. Päivitys-  ja  kehitystyö tehdään kes-
kitetysti Uudenmaan tiepiirissä. 

MUUT  PAIKKATIETOREKISTERIT 
tierekisteri, rakennus-  ja  huoneistorekisteri 
onnettomuusrekisteri, maastotietokanta  

I  
TOIMENPIDEOHJELMA 

KAPY 	hanketiedot 

väylätiedot 

EMME/2 
pyöräliikenteen  ennusteet 
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KAPYN  KEVYEN LIIKENTEEN VERKKO 
Yleisen tien varrella kulkeva  seuturaiui 

 Yleisen tien varrella kulkeva  pääraitti 
 Muu yleisen tien varrella kulkeva raitti  

Kadun varrella kulkeva  seuturaitti 
 Kadun varrella kulkeva  pääraitti 

• Eritasoristeäminen •  Merkittävä  tasoristeäminen 
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KEHITTÄMISOHJELMAN 
SEURANTA  JA  PAIVITYS  

Kehittämisohjelman toimenpideohjelma 
 on  laadittu  I 0-vuotisjaksolle.  Jotta erilaisiin 

toimintaympäristön muutoksiin voidaan 
kevyen liikenteen osaltakin reagoida  rift- 
tavan nopeasti, seurataan kehittämisoh-
jelman toteutumista vuosittain. 

Ajantasalla  pysyminen edellyttää asioiden 
seuraamista  varsin  laajasti. Kehittämisoh-
jelman vuosittain tehtävässä seurantamuis-
tiossa toimenpideohjelman toteutumisen 

 ja  kehittämislinjojen  painottumisen lisäksi 
seurataan  mm.  kunnossapidon  ja sen  sopi-
muskäytännön kehittymistä, väyläpi-
tuuksien  ja  eritasoristeämisten  määrää, 
kevyen liikenteen onnettomuuksien mää-
rää  ja  niiden sijoittumista verkolle, kulku-
muotojakauman kehittymistä, tiepiirin 
päällysteohjelman toteutumista  ja  muiden 
pääkaupunkiseudun kevyeen liikentee-
seen liittyvien ohjelmien  ja  hankkeiden ke-
hittymistä. 

Kehittämisohjelman toimenpideohjelma 
päivitetään  2-3  kertaa  koko  kehittä-
misohjelman  I 0-vuotisjakson  aikana. Päivi - 
tys  on  luonteva ajoittaa samaan aikaan pää-
kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuun-
nitelman (PU) päivityksen kanssa. 

LISATIETOJA:  

Uudenmaan tiepiiri 
Pääkaupunkiseudun suunnittelu 
Sini Puntanen  
puh.  020444 151 

 sini.puntanen@tielaitos.fi  
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