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Tiivistelmä  

Kaupunkien pääväylien kevytl iikenne -selvityksessä tarkastellaan kevytlii  ken
-neväylien  yleisiä suun nitteluperiaatteita  ja  geometrisen suunnittelun mitoitus-

ta. Selvitys sisältää kevytliikenteen verkon suunnitteluperiaatteet, kevytliiken
-teen  erotteluperiaatteet ajoneuvoliikenteestä  sekä poikkileikkauksen  ja 

 suuntauksen mitoitusarvot. Kevytliikenteen keskinäiset risteämisratkaisut  ja 
risteämiset ajoneuvolilkenteen  kanssa  on  käsitelty näkemien  ja  teknisen 
mitoituksen kannalta. 

Selvitys perustuu käytössä oleviin tielaitoksen  ja  kuntien ohjeisiin  ja suunnit-
telukäytäntöön. 



Esipuhe  

Kaupunkialueiden pääväylien standardiselvitystyöhän  on  kuulunut eräänä 
 osatehtävänä pääväyliin  liittyvien  kevyttiikenteen  väylien  suunnitteluperiaattei

-den selventäminen. Standardiselvityksen  teknisiä  suunnitteluperiaatteita 
 käsitteleviä  osaselvitysraportteja  ovat:  

1. Suunnittelu-  ja  mitoitusperusteet  
2. Suuntaus  
3. Poikkileikkaus  
4. Tasoliittymät  
5. Eritasoliittymät  
6. Kevytliikenne  
7. Joukkoliikenne  
8. Pääväylä  ja  ympäristö  

Kevytliikenteen  väylät ovat joko  pääraitteja  tai paikallisraitteja.  Suunnittelussa 
keskeisiä ongelmia ovat olleet  kevytliikenteen erotteluasteen (tiensuunnassa, 

 tien poikki)  ja  tavan sekä väylien  laatuluokan  (leveys,  kaltevuudet,  näkemät) 
määrittäminen. Selvitystyöstä vastannut työryhmä  on  koonnut  työraporttiin 

 nykyisten ohjeiden  ja  suunnittelukäytännän  pohjalta ehdotukset keskeisim-
mistä  suunnitteiuperiaatteista  ja  niiden taustoista.  Pääväylien standardiselvi-
tystyöstä  vastaava  hankeryhmä  tulee jatkossa tarkentamaan  ja  sovittamaan 

 työraportin  tulokset  pääväylistä annettaviin yleisohjeisiin.  

Oheisesta  työraportista  on  vastannut työryhmä: 

Aulis Nironen  TIE H/Sts, pj + siht.  
Antero  Naskila  Helsingin kaupunki 
Reijo  Rossi 	Espoon kaupunki 
Eero Pasanen Helsingin kaupunki 

Helsingissä joulukuussa  1991 

Tiehallitus 
Kehittämiskeskus 
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KEVYTLIIKENTEEN  VERKKO  

1  KEVYTLIIKENTEEN  VERKKO 

 1.1  Tavoitteet  ja  väylien luokitus  

Kevytliikenteen  turvallisuuden  ja liikkumismukavuuden  parantamiseksi pyri-
tään taajama-alueella saamaan aikaan kattava  ja  yhtenäinen kevytliikenteen 
verkko. Tavoitteena  on,  että asiointi-, koulu-,  ostos-,  työ- sekä ulkoiluun  ja 

 vapaa-aikaan liittyvät matkat  on  mandollista tehdä jalan  tai  pyöräillen.  Väylä-
kohtaiset ratkaisut pyritään suunnittelemaan kaikki käyttäjäryhmät (lapset, 
vanhukset, liikuntaesteiset) huomioon ottaen. 

Kevytliikenteen  verkko muodostuu kevytliikenteen väylistä  ja  mandollisista 
kevytliikenteen reitin osina olevista vähäliikenteisistä autoliikenteen väylistä 

 (mm.  tonttikadut). 

Kevytliikenteen  yhteydet voidaan verkollisen tehtävänsä puolesta luokitella 
seuraavasti: 

TOIMINNALLINEN 
LUOKKA 

TEHTÄVÄ 

PÄÄRAITTI Yhdistaä  taajaman eri osia toi- 
siinsa sekä palvelee ensisijaises- 
ti seudullista  ja  taajaman osien 
välistä pitkämatkaista pyöräilyä 
(mopoilua) 

PAIKALLISRAI1PI  Välittää kaupunginosan  tai  muun 
vastaavan alueen sisäistä  tai vie- 
rekkäisten  alueiden välistä ke- 
vytliikennettä. 
Jalankulun  osuus  on  merkittävä. 

ULKOILURAITTI 	j  Palvelee jalan, pyöräillen  tai  
hiihtäen tapahtuvaa ulkoilua. Voi  

I  olla osana muuta raitistoa. 

Kevytlilkenteen  väylät voivat kuulua osana autoliikenteen pääväyliin  tai  olla 
erillisiä väyliä.  

1.2  Väylien laatutaso  

Kevytliikenteen  väylien  on  oltava turvallisia  ja  helppoja käyttää  ja  käyttöas-
teen  on  muodostuttava  mandollisimman korkeaksi. Suunniteltujen ratkaisujen 
tulee olla sellaisia, että 
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- kevytliikenteen  yhteydet koetaan miellyttävinä  ja luonnollisina  sekä 
turvallisina. 

-  ratkaisut ovat yksiselitteisiä  ja  voimassa olevia liikennesääntöjä 
tukevia. 

ratkaisut ovat kevytliikenteen kannalta turvallisia  ja sujuvia.  Turvalli-
suuden  ja  sujuvuuden kesken painaa turvallisuus enemmän. Suju-
vuudesta tinkiminen ei kuitenkaan saa johtaa virheelliseen liikenne- 
käyttäytymiseen. 

- kunnossapidon  vaatimukset otetaan huomioon niin, ettei päädytä 
huonosti toimiviin ratkaisuihin. 

-  ratkaisut tehdään niin selkeiksi, että myös vähäisen liikennetietou
-den  omaavat henkilöt (lapset) osaavat toimia oikein. 

kevytliikenteen  väylän suuntauksen  ja  kunnon tulee olla likimain 
samaa tasoa  tai  parempi rinnakkaiseen autoliikenteen väylään 
verrattuna, jotta kevytliikenteen väylän käyttöaste olisi mandollisim-
man korkea. 

-  eri käyttäjäryhmien kuten esim. liikuntaesteisten vaatimukset ote-
taan huomioon. 

Väylien toiminnallinen tehtävä edellyttää niiltä määrättyjä laatuvaatimuksia. 
Toiminnallisen luokan mukaan odotetaan väyliltä seuraavaa laatutasoa. 

Pääraitti:  
Suunnittelun lähtökohtana ovat pyöräilyn vaatimukset, jolloin väylä täyttää 
hyvin muidenkin käyttäjäryhmien laatuvaatimukset. Hyvät pyöräilyolosuhteet 
muodostuvat seuraavista tekijöistä: 

- autoliikenteestä  erotetut lyhyet  ja  sujuvat sekä tasalaatuiset yh-
teydet taajaman eri osien välillä 

-  turvalliset risteämiskohdat, joissa pyöräilijöiden viivytykset pyritään 
 min imo  i  maan 

-  loivat nousut  ja kaarteet 
-  riittävät näkemät 
-  selkeä viitoitus 
-  hyvä valaistus 
-  tasainen, reunatueton,  kova ja luistamaton  päällyste 
-  houkuttelevalta tuntuva, roiskeilta ym. haitoilta suojattu miellyttävä 

ympäristö 
-  hyvä kunnossapito myös talvella 
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Palkallisraitti:  
Suunnittelussa  on em.  pyöräilyn edellytysten lisäksi otettava huomioon eri 
jalankul kijaryhmien (esim. vanhukset, lapset,  Ii  ikuntaesteiset)  vaatimukset. 
Väylien geometrialle ei aseteta joka suhteessa yhtä korkeita vaatimuksia kuin 
pääraiteilla. 

Ulkolluraitti:  
Jos  ulkoiluraitti  on  pääraitiston  osa,  on  sen  täytettävä pääraitin laatuvaati-
mukset. Muualla ulkoiluraitti voi myötäillä paremmin maaston muotoja,  se  voi-
daan tehdä kapeampana kuin muut raitit  ja sillä  on  normaalisti sitomaton 

 pinta  (esim. kivituhka).  

2  KEVYTLIIKENTEEN EROTTELU  

2.1  Kevytliikenne  ja  muu  ajoneuvollikenne 

Jalankulku-  ja  pyöräliikenne  erotetaan pääväylillä yleensä aina autolliken-
teestä. Erotteluratkaisuna tulevat kysymykseen joko ajorataan liittyvä  ja 

 reunatuella  korotettu  tai  tiestä välikaistalla erotettu erillinen kevytlilkenteen 
väylä kohteesta  ja  ympäristöstä riippuen. Moottori-  ja  moottoriliikenneteillä 

 sekä  2 -ajorataisilla  väylillä tehdään aina erillinen kevytiilkenneväylä. Keskus-
ta-alueiden pääkaduilla  se  voi olla myös ajorataan reunatuella liittyvä. 

Mopojen erottelua autoliikenteestä harkittaessa  voidaan käyttää apuna seu-
raavaa taulukkoa. 

Pääväylän  Mopon paikka poikkileikkauksessa 
I- nopeus-  

rajoitus Liikenteen määrä rounimmaiselia kaistalia 	[ajon/d] 

<  2000 2000 	4000  >  4000 

50 km/h I 	ajoradaila ajoradalia, 	jos kais- kevytiii- 
tan+pääll.pientareen kenteen  
lev.  ^  4,0 m,  muuten  väyiällä 
kevytiiikenteen 
väy  iällä  

60 km/h  ajoradalla, 	jos kevytliikenteen-  -fl--  

kaistan -1-pääli. väyläilä 
pientareen  lev.  
^  4,0 m,  muuten  
kevytliikenteen 
väyiàilä 

>  60 km/h  kevytliikenteen  -fl-- 

väyläilä 
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Mopoliikenteen  sijoittamista arvioitaessa  on  otettava huomioon myös raitin 
laatu luokka, pientareen leveys sekä mopoliikenteen ohjaus pääväylän 
lähialueilla. Mopoliikenne voidaan silloin, kun  se on  mopoilijan  kannalta 
luontevaa, ohjata käyttämään kevytliikenteen väylän sijasta pääväylän 
suuntaista rinnakkaiskatua  tai  -tietä. Mopoille osoitettujen reittien tulee 
muodostaa selkeitä kokonaisuuksia. Mopot tulisi yleensä pyrkiä ohjaamaan 
pääväylän poikki kevytliikenteen eritasojen kautta, mikä jonkin verran lisää 
mopoilun sallimista myös pääväylän suuntaisilla kevytliikenten väylillä.  

2.2  Jalankulku  ja  pyöräily  

Kevytliikenteen  väylät tehdään yleensä molempiin suuntiin liikennäitävinä 
yhdistettyinä jalankulku-  ja polkupyöräteinä. Jalankulun ja  pyöräilyn keskinäi-
nen erottelu kevytliikenteen väylällä voi joskus olla tarpeen turvallisuus-  ja 
sujuvuussyistä esim. pitkähköllä,  selkeällä väyläjaksolla. Hyvin lyhyitä 
osuuksia ei saa merkitä toisin kuin muu väylä. 

Jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden erottelua harkittaessa  on  otettava huomioon 
myös paikkakunnalla erottelussa noudatettu käytäntö. 

Jalankulun  ja  pyöräilyn erottelua tietyn väyläjakson poikkileikkausratkaisuna 
puoltavat  mm.  seuraavat seikat: 

-  väylää käytetään nopeaan, pitkämatkaiseen pyöräilyyn  ja mopoiluun 
ja  väylällä  on  myös jalankulkijoita, joiden turvallisuuteen  on  erityi- 
sesti kiinnitettävä huomiota  (yam  maiset,  lapset, vanhukset) 

- jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden määrät ovat suuret. 

Jalankulun  ja  pyöräilyn keskinäinen erottelu tulee yleensä kysymykseen 
kohteissa, joissa rakennukset rajoittuvat kevytliikenteen väylään  ja kevytlii-
kenteen  määrä vilkkaimpana kautena  on  >  2000  yks/vrk. Kevytliikenteen 

 väylä sijaitsee tällöin yleensä reunatuella korotettuna lähellä moottoriajoneu-
volilkenteen ajorataa  ja välikaista  on <5 m. 

2.3  Kevytliikenteen  väylien määrä  ja  puolen valinta  

Pääväylän  varrella kevytliikenteen väylien määrää  ja  puolen valintaa harkitta-
essa ovat yeislähtökohdat seuraavat: 

Kevytliikenteen  järjestelyjen pitää olla sellaiset, että kevytliikenne ei 
hakeudu ajoradalle. 
Pääväylän  varressa pitää sijaita pitkämatkaista kevytliikennettä 
palveleva selkeä  ja  jatkuva pääraittiyhteys. 
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1- tai 2-puolisuus 

Pääväylän  varressa olevat  kevytliikenteen  järjestelyt voivat olla  1 -puoleiset 
silloin, kun maan käyttöä  on vain  toisella puolella.  Jos  pääväylän  varressa  on 

 siihen  rajoittuvaa maankäyttää  molemmin puolin tulee myös  raitit  olla  sen 
 varressa molemmin puolin.  Jos  pääväylän  varressa oleva  maankäyttö  kui-

tenkin tuottaa hyvin vähän  kevytliikennettä  ja  se  saadaan turvallisesti ohjat-
tua  pääväylän  toisella puolella olevalle raitille, voidaan käyttää  1 -puoleista 
ratkaisua. 

Puolen valinta  

Pääväylän suuntaisen pääraitin  puoli tulee valita siten, että  raitti  palvelee 
mandollisimman hyvin  maankäyttöä  sekä liittyy hyvin muuhun  raittiverkkoon. 
Pääraitin laatuluokka,  käytettävissä oleva tila  ja  eritasoliittymäratkaisut 

 vaikuttavat myös puolen valintaan.  Pääraitin puolenvaihtoja  tulee välttää. 
Lyhyillä matkoilla  (<  0,5 km)  ei  pääraitin  puolta saa vaihtaa, vaikka  sen 

 puolella ei olisikaan  maankäyttöä  tai  raittiristeyksiä  ja  vastakkaisella puolella 
olisi  maankäyttöä.  

Paikallista liikennettä palvelevan  raitin  voi joskus korvata  esim.  viereisellä 
 rinnakkaiskadulla  tai  yhteys voidaan johtaa  vähäliikenteistä  tiestöä  tai  muuta 
 raitistoa  pitkin, vaikkeivat nämä  kulkisikaan pääväylän  varressa. Yhteyden 

tulee olla kevyttä liikennettä synnyttävän maankäytön alueella jatkuva  ja 
 yhteydet  pääraitille  selkeät.  Jos  maankäyttö  katkeaa  vain  lyhyellä matkaa 
 (<  1,0 km), on  raittia  yleensä syytä jatkaa tällaisten  katkoskohtien  lävitse.  

2.4  Risteäminen 

Kevytliikenteen risteämistavan  valinta riippuu autoliikenteen  nopeudesta  ja 
 määrästä,  kevytliikenteen  määrästä  ja  koostumuksesta sekä  ympäristöolo

-suhteista. 

Seuraavassa kuvassa  on  esitetty  risteämistavan  valinta kanden eri  laatuluo
-kan  mukaan. Hyvää  laatuluokkaa  pitää käyttää,  jos  kysymyksessä  on 

 koulumatkareitti  tai  käyttäjinä  on  muuten paljon lapsia, vanhuksia  ja  liikunta
-esteisiä  tai  ytityskohta  on  muuten hyvin vilkkaasti käytetty. Hyvää  laatuluok-

kaa  pitää myös käyttää,  jos  liittymä  on  laaja  tai  kysymyksessä  on  pääul-
koilureitti. Kuvan luokittelu  on  karkea  ja  tämän takia  on  aina käytettävä 

 tapauskohtaista  harkintaa.  
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Kuva  1:  Risteämistavan  valinta  

Kaaviota sovellettaessa  on  lisäksi otettava huomioon: 

- Pääväylän  liittymissä valitaan liittyvän väylän  ja pääväylän suuntai-
sen kevytliikenneväylän risteämistapa  yleensä samaksi kuin  pää- 
väylän risteämistapa. 

-  Jos ylitettävä kaistamäärä on  >  3,  varustetaan suojatie aina keski- 
korokkeella. 

-  Laajoissa, hyvin vilkkaiden pääväylien liittymissä olisi  kevytliikenne 
valo-ohjauksen sijasta johdettava  turvall isuussyistä eritasossa  sekä 

 pää-  että sivusuunnan väylien kanssa. 

Pääväylillä suojatiet  sijoitetaan mieluimmin liittymiin.  Jos suojatie on  linjalla, 
tulee  sillä  kohtaa olla hyvät näkemät.  Jos  valo-ohjaamattomalla tiejaksolla  on 

 sallittu nopeus yli  60 km/h,  eikä risteämistä voida järjestää eritasossa,  on 
 nopeusrajoitus laskettava ennen suojatietä  60 km:iin/h:ssa. 

Eritasoratkaisutapauksessa  on  paikkaa valittaessa kiinnitettävä erityistä 
huomiota siihen, että kaltevuudet ovat loivia  ja  että paikka sopii muuhun 
kevytliikenteen reitistöön. 

Autoliikenteen eritasoliittymissä pyritään kevytliikenne johtamaan eritasossa 
autoliikenteeseen nähden. Ramppien  ja risteävän  tien tasoliittymissä voidaan 
kevytliikenne johtaa myös tasossa  rampin  poikki. Suurilla liikennemäärillä 
tulisi liittymien olla valo-ohjattuja. 
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3  POIKKILEIKKAUS  

3.1  Tilantarve 

Kevytliikenteen  väylien poikkileikkauksen määrää jalankulkijan  ja  pyöräilijän 
tilantarve. Vapaa vähimmäis-alikulkukorkeus  3.0 m  määräytyy kunnossapito- 
kaluston  (2.4 m), liikkumisvaran (0,3 m)  ja varmuusetäisyyden  (0,3 m) 

 mukaan. Mopoilijan tilantarve  on  sama kuin pyöräilijäri. Lisäksi  on  tarvit-
taessa otettava huomioon  mm. liikuntaesteisten (esim. pyörätuoli)  tarvitsema 
tila. Väylien mitoituksessa perusmittoina käytetään kuvan  2  arvoja, joista 
pituudella tarkoitetaan muiden kuin jalankulkijan osalta vaakasuoraa pituutta.  

bion -  JI( • LosI.n-  .J 	. OPOn PyPrd- 
kalkijo vovnot knfro t,,ofl 

PIlva  200 I 70  - ia 
L.a.y.  0.0 0.60 1.00 0.75  

-1  

Pituus: 	2.00m 	 200  

Leveys: 	0.60 m 	 I  
Korkeus:  2.00m 

0.60  

Kuva  2:  Kevyt/ilkenteen  perusarvot  

Liikennetilalla  tarkoitetaan liikenteen käytössä olevaa päällysteleveyttä. 
Kevytliikenteen liikennetila muodostuu liikenneyksikäiden perusarvoista  ja 

 yksiköiden välisistä liikkumisvaroista. Eri ajotapojen mukaiset liikkumisvarat 
 on  annettu  alla  olevassa taulukossa. Ajotavalla  A  jalankulkijoiden  ja  pyöräili-

jöiden ei tarvitse huomioida toisiaan ohitustilanteissakaan. Ajotavalla  B 
 joudutaan varautumaan hieman sekä kohtaamis- että ohitustilanteissa. 

Liikkumisvara Ajotapa 
 A 	B 

v  reuna  0,2 0,1  
reunatuki  0,35 0,2 

a 	jalank.-jalank.  0,4 0,25  
pyÖri1.-ja1ank.  0,6 0,3  
pyÖräil.-pyÖr&il.  0,85 0,4 a - tienkäytiSjien  välinen etäisyys  

a - tienkäyttäjan  ja  tien reunan välinen etäisyys  
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POIKKILEKKAUS  

3.2  Väylien  leveydet 

Kevytliikenteen  väylän vähimmäisleveys määritetään liikenteen määrän  ja 
koostumuksen  mukaisen mitoittavan liikennetilanteen  ja halutun laatuluokan 

 perusteella. Ohjeelliset mitoittavat liikennetilanteet  ja  tarvittavat  I iikennetilan 
leveydet on  esitetty seuraavassa taulukossa. Laatuluokka hyvä vastaa 
ajotapaa  A  ja laatuluokka  tyydyttävä ajotapaa  B. 

Kevytliikenteen 	Mitoittava 	Ljikennetila  [m]  

	

määrä KKVL 	liikenneti- 

	

[yks./vrk] 	lanne 	Hyvä 	Tyydyttävä  

	

^  2000 	jk  + 2pp 	 3.5 	 3.0  

	

>  2000 	21k  + 2pp 	4.0 
	

3.5 

+  F  
2  

I 	 2 
jk° 

 pp0  

2.0 
2.5 	I 

1.5-2.0 
2.0 

1)  jk  ja  pp  erotettu toisistaan esim. kiveyksellä 

Kevytliikenteen  määrä vastaa KKVL-arvoa  tai  muuta väylän mitoituksen 
kannalta keskeisen ajankohdan arvoa. Tapauksessa, jossa jalankulku  ja 

 pyöräily  on  erotettu, vaikuttaa väylän kokonaisleveyteen lisäksi erottelutapa 
(erotuskaistan leveys). 

Jyrkissä  laskuissa olevien kaarteiden kohdalla  ja  muissakin kaarteissa, joissa 
pyöräilynopeudet kohoavat suuriksi tehdään  3,0  -  3,5 m  leveät väytät  0,5 
leveämpinä.  

Turvallisuus-  ja mukavuussyistä  tarvitaan liikennetilan ulkopuolella tietty 
vapaa tila. Kevytliikenneväylillä vapaan tilan vähimmäisetäisyys liikennetilan 
sivureunasta  on 0,25 m.  Liikennemerkit voivat ahtaissa paikoissa ulottua 
liikennetilan reunaan saakka,  jos  tämä  mm. puhtaanapito-  ja kunnossapitoka-
luston  sekä pelastusajoneuvojen tilan tarpeen puolesta  on  mandollista. 
Esimerkkejä kevytliikenneväylän vapaan tilan järjestelyistä  on  kuvassa  3. 
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a) Reunatuki  

0 50  
jk.pp 	 A' 

 pysäköinti 
 A 	pp 

b) Kaide  

v  =  0,25 m  sillaflo  
v  =  0,50 m  pientareello  

C)  Tukimuuri,  aita, seinämä ym.  

V v0,50  

\ 	v 0,25 	jos  vain  jalankulku  
rajoittuu  esteeseen 

jk+pp  

d) Valaisinpylväs, runkopuu tai  muu kiinteä este.  

Kuva  3:  Vapaa tila  kevytliikenneväylän  kohdalla.  

3.3  Välikaista 

Välikaistan  muotoilu  ja  leveys riippuvat  mm.  autoliikenteen väylän merkityk-
sestä, nopeustasosta  ja  käytettävissä olevasta tilasta.  Jos  tilaa  on,  pyritään 
kevytliikenteen väylät tekemään erillisinä. Kevyttlikenteen  ja  autoliikenteen 
väylän väliin jäävä välikaista muotoillaan ympäristöön sopivaksi. 
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Pääväylät  kaupunkialueilla  - Kevytliikenne 

POIKKILEIKKAUS  

Erillinen väylä  

_________________ 	 jk+  pp  

-  nopeusrajoitus  ^  60 km/h, b  ^  5 m  (minimi  3 m)  
-  nopeusrajoitus  ^  70 km/h, b  yleensä  7-10 m  

Nyrkkisääntönä" voidaan pitää, että  välikaistan vähimmäisleveyden  (m)  tulisi 
olla  ^  tien nopeusrajoitus/1  0. 

Ajorataan reunatuen  välityksellä liittyvä  ns.  korotettu  kevytliikenteen  väylä 
tulee kysymykseen rakennetussa ympäristössä. Tällöin joko tila rajoittaa 
erillisen väylän tekoa  tai kaupunkikuvallisista  syistä halutaan jäsentää 
katutilaa. Autoliikenteen väylän nopeustaso  on  ^  80 km/h. Korotetun  väylän 
tapauksessa väli kaistan  vähimmäisleveydet  ovat: 

Korotettu väylä  

b  
jk+  pp  

Nopeusrajoitus 	[km/h] 	b 	[m]  

^  50  ^  0.5 
60  ^ 	1.0 

70-80  ^  2.0  

Välikaistan vähimmäisleveytenä käsittelytavan  perusteella voidaan pitää  

- 	 nurmetus  b  ^  2,0 m  
- 	 kiveys  b  ^  0,5-1,0 m  
- 	 puurivi  b  ^  2,0 m  
- 	pensas  b  ^  2,0 m  

Kaiteen käyttö poikkeuksellisen kapealla välikaistalla etenkin kaarrekohdissa 
voi turvallisuussyistä olla tarpeen,  jos  tien nopeusrajoitus  on  ^  60 km/h.  
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KEVYTLIIKENTEEN  VÄYLÄN SUUNTAUS  

3.4  Lumitila  

Tie/katutilan  suunnittelussa  on  huomioitava aurauslumien tarvitsema tila. 
Vapaassa maastossa lumet aurataan tieltä välikaistalte  ja kevytllikenteen 

 väylältä niinikään välikaistalle  tai  tieltä poispäin. Välikaistaleveys  5 m  riittää 
yleensä hyvin aurauslumien varastointlin (kts. Poikkileikkausraportti). 

Siellä, missä tila  on  rajoitettu,  on  tien kokonaispoikkileikkauksen suunnittelus-
sa tarkasteltava alueen lumisuutta,  lumen varastointiin  tarvittavaa tilaa sekä 
varastointitapaa. Kun  lunta varastoidaan välikaistoille,  tulee kevytliikenteen 
väylästä oVa käytössä 

-  3/4,  jos lunta  ei ajeta pois  tai 
-  2/3,  jos  lumi ajetaan pois muutaman päivän kuluttua.  

4  KEVYTLIIKENTEEN VAYLAN  SUUNTAUS  

4.1  Suuntauksen suunnittelun lähtökohdat  

Kevyttiikenteen  väylien suuntauksen suunnittelussa  on  lähtökohtana pyöräilyn 
tarpeet, jolloin väylällä voidaan ajaa turvallisesti, sujuvasti  ja  mukavasti. 

Erillisen kevytliikenteen väylän tulee sopeutua hyvin maaston muotoihin, 
kasvillisuuteen, ympäröivään asutukseen  ja  muuhun maankäyttöön. Ajora-
taan liittyvät kevytliikenteen väylät noudattavat yleensä tien geometriaa, 
jolloin geometria  on  yleensä hyvätasoinen myös pyöräilyn mukavuudelle  ja 

 turvallisuudelle. 

Pääraittien geometria  suunnitellaan pyöräilynopeudelle  30 km/h  ja paikallis-
raitit  20 km/h nopeudelle. 

4.2  Näkemät  linjaosuudella 

Linjaosuudella  tulee pyöräilyä varten olla seuraavat pysähtymisnäkemäarvot 

Raitti Pysähtymisnäkemä 	['ni  

hyvä tyydyttävä välttävä  

Pääraitti  
Paikallisraitti  

35 
20 

30 	- 	35 
15  -  20 

20 	- 	30  
10 	- 	15  
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KEVYTLIPKENTEEN VAYLAN  SUUNTAUS 

Laskelmat perustuvat mitoitusnopeuden lisäksi seuraaviin olettamuksiin: 

Laatuluokka Reakt ioaika Hidastuvuus  
Es]  [mis 2 ]  

hyvä  2 2  
tyydyttävä  2 3  
välttävä  1 3  

Näkemätarkasteluissa silmäpisteen  korkeus  on 1,5 m  ja  esteen korkeus 
kuperan taitteen kohdalla  0,4 m  ja  muualla  0 m. 

4.3  Linjaus  

Kaarresäteen väh immäisarvot  eri tapauksissa ovat 

Raitti Kaarresäde  R 	[m]  

hyva  tyydyttävä välttävä  

Pääraitti  
Paikallisraitti  

30 
20 

20 	- 	30 
15 	-  20 

15 	- 	20  
10 	- 	15 

Jos  väylällä sallitaan mopoilu  tai pituuskaltevuus on  niin suuri (^  5  %),  että 
pyöräilynopeudet kasvavat suuriksi, tulisi aina valita laatuluokka hyvä.  

4.4  Tasaus  

Pyöristyskaaret 

Koveran  taitteen pyöristyskaaren säteen vähimmäisarvo  on 50 m. Kuperissa 
taitteissa mitoitetaan pyöristyskaari pysähtymisnäkemän  mukaan.  

Kuva  4:  Kuperan pyöristyssäteen määrääminen näkemän  perusteella. 
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KEVYTLIIKENTEEN  VÄVLÄN  SUUNTAUS  

Seuraavan taulukon pyöristyssäteen arvot pätevät, kun kaaren pituus  on 
 suurempi kuin pysähtymisnäkemä. Pyöristyskaaren ollessa lyhyempi riittää 

pienempikin, tapauskohtaisesti määritettävä  säde. 

Raitti  Laatu-  
luokka  

Kupera  pyöristys-  
säde  S, 	Em]  

Pienin kaltevuusero (iL 
jolloin kaari  ^ näkemä 

Pääraitti  hyvä  400 9 % 
tyydyttavä  300 10 %  
välttävä  130 15 	% 

Paikallis-  hyvä  I 	130 15 % 
raitti  tyydyttävä  I 	75 20 % 

Pituuskaltevuus 

Pituuskaltevuuden enimmäisarvot  pää-  ja paikallisraiteilla  ovat kuvan  5 
 mukaiset. Liikuntaesteisten käyttämillä väylillä  on  aina pyrittävä laatuun hyvä. 

Pituuskaltevuus %  

2 

ö] 

8j- 	 VÄLTTÄVÄ  

DYUÄVÄ  

24 	 HYVA  

2 	4 	6 	8 	0 	2  

Korkeusero  (m)  

Kuva  5: Pituuskaltevuuden enimmäisarvot 
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4.4  Portaat  

Kevytliikenteen  väylät tulee ensisijaisesti suunnitella siten, ettei portaita 
tarvita.  Porras  ei saa olla ainoa kulkureitti, vaan  sen  lisäksi tulee olla toinen 
vaihtoehtoinen yhteys esim. kiertävä väylä  tai  hissi. 

Portaat suunnitellaan paikkoihin, joissa ne huomattavasti lyhentävät kulku- 
matkaa. Tavanomaisia kohteita ovat linja-autopysäkkien  ja  rautateiden 

 Ii ikennepaikkojen  läheisyydessä olevat eritasoratkaisut. Kattamattomien 
portaiden talvikunnossapito edellyttää käsityötä. Erikoistapauksissa voidaan 

 porras  sulkea talviajaksi pois käytöstä. 

Alasjohtavat  portaat  on  sijoitettava siten, ettei niihin voi vahingossa pudota. 
Portaat sijoitetaan kulkureitin sivuun  tai kohtisuoraan  sitä. 

Portaiden suositeltava normaalikaltevuus  on 1:2,5,  nousu  120 - 160 mm  ja 
eteriemä  300 - 400 mm. Askelrytmiin  soveltuu parhaiten  porras,  jossa ete-
nemän  ja  kaksi kertaa nousun  summa on 630 mm.  Vähintään portaan toi-
selle puolelle, mieluummin molemmille puolille sijoitetaan kaksi käsijohdetta, 
joiden korkeudet ovat  900 mm  ja  750 mm. Käsijohteen on ulotuttava  vähin-
tään  300 mm  portaan ohitse. Käsijohteen halkaisija  on 30 - 40 mm.  Kaksi-
suuntaisen portaan vähimmäisleveys  on 2,0 m.  Pitkiin portaisiin sijoitetaan 
lepotasanne  2-3 m:n  nousun välein. Lepotasanteen pituus  on n. 1 ,5 m. 

30-40  

 

Kuva  6: Pon'aiden mitoitus 
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RISTEÄMISRATKASUT TIELINJALLA  

5  RISTEÄMISRATKAISUT TIELINJALLA 

 5.1  Kevytlilkenteen  keskinäiset  risteämiskohdat 

Kevytliikenteen  väylien keskinäisen risteämisen kohdissa  vara  taan näkemä
-aluetta niin, että liittymään tulevat pyöräilijät havaitsevat toisensa riittävän 

ajoissa  ja  voivat tarvittaessa pysähtyä ennen liittymää. 

Pääraittien mitoitusnopeudeksi liittymäalueella  valitaan  20 km/h  ja  paikallis
-raiteilla  15 km/h.  Hyvä laatuluokka edellyttää, että jarrutus voidaan suorittaa 

joustavasti, tyydyttävä, että jarrutus  on  kova.  Välttävässä  laadussa  on  kovan 
 jarrutuksen  lisäksi lyhyt reaktioaika. 

Ipp 	
Ipp 

Ypp  

Laatu- 	I 	Liittymisnäkemä lip [ml  
luokka 	I 	 I  

Pääraitit  I  Paikallisraitit  

Hyvä 	I 	20 	I 	15 

	

I  Tyydyttävä  I 	15 	I 	10 

I  Välttävä 	I 	10 	I 	7 

Kevytliikenteen  väylän pituuskaltevuuden ollessa liittymään tultaessa suurem-
pi kuin  4 %,  pidennetään näkemämatkaa pituuskaltevuudesta  ja  kaltevuus

-jakson pituudesta riippuen  5...1 0 m. Jos kevytlilkenteen  väylä viettää nelihaa-
raliittymässä voimakkaasti liittymäalueelle,  on  harkittava risteämiskohdan ja-
kamista kandeksi  T-liittymäksi. 

Pituuskaltevuuden enimmäisarvot kevytliikenteen  keskinäisissä risteämiskoh-
dissa ovat:  

I  Laatu- 	I 	Pituuskaitevuus 

I  luokka 	I 	[%] 

I  Hyvä 	I 	2 

I  Tyydyttävä 	I 	2 - 4 

I  Välttävä 	I 	4 - 7 

Kevytliikenteen  väylien liittymäkaarresäteiden vähimmäisarvot ovat  3.. .6 m 
kunnossapitokalustosta  ja  väylien leveyksistä riippuen. 
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5.2 Kevytlilkenteen  ja  autoliikenteen risteämiskohdat 

Kevytliikenteen  väylän  ja  autoliikenteen väylän risteämisratkaisuna tulevat 
kysymykseen 

- suojatie 
- suojatie +  saareke 
- suojatie +  liikennevalot (+ mand. saareke) 
- eritaso (ali-  tai ylikulkukäytävä) 

Risteämisratkaisun  valintaa  on  käsitelty tarkemmin luvussa  2.4. 

5.2.1  Näkemät tielinjalla 

Pääväylän  ja  jalankulkuväylän risteämiskohta 

Jalankulku-  ja  autoliikenteen väylien risteämiskohdan tulee täyttää tietyt 
näkemävaatimukset. Näkemien vähimmäispituudet eri laatuluokissa ovat tien 

 ja jalankulkuväylän  suunnassa kuvan  7  mukaiset.  

(m) 	lik  (m) 

60 km/h I 

I 	140 	I 	3 
I 	110 	I 	3 
I 	75 	 1  

Kuva  7.  Näkemä  tien  ja  jalankulkuväylän risteämiskohdassa 
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Pääväylän suuntaiset näkemäarvot  (I)  perustuvat seuraaviin olettamuksiin: 

Hyvässä laatuluokassa jalankulkija ehtii nopeudella  1,0 rn/s 
 ylittämään  8 m  pitkän suojatien auton ilmestyessä näkemäetäisyy-

delle  I  
Tyydyttävä laatu edellyttää jalankulkijalta nopeutta  1,4  m/s  tai, 

 että mitoitusnopeutta ajava ajoneuvo alentaa nopeuttaan 
Välttävässä laadussa  on ajoradan  suunnassa oltava vähintään 
moottoriajoneuvojen tyydyttävä pysähtymisnäkemä 

Näkemä jalankulkutien  suuntaan  on  hyvässä  ja  tyydyttävässä laatuluokassa 
vähintään  3 m  ja  välttävässä laatuluokassa  ehdoton minimi  on 1 m. 

Jos tie on  kapeampi  tai suojatien  kohta  on  muotoiltu ajonopeuksia alenta-
vasti, voidaan tiensuuntaisia näkemäpituuksia vastaavasti lyhentää. 

Pääväylän  ja  polkupyöräväylän risteämiskohta  

Pyörä-  ja  autoliikenteen väylien risteämiskohdan näkemävaatimukset  on 
 esitetty kuvassa  8.  Hyvässä laatuluokassa pyöräilijä nopeudella  20 km/h  ja 

 tyydyttävässä laatuluokassa nopeudella  10 km/h  ehtii, jarrutettuaan jousta-
vasti miltei pysähdyksiin ennen risteämiskohtaa, ylittämään  8 m  leveän tien, 

 jos  auto on  juuri ilmestymässä näkemäetäisyydelle. Välttävässä laatuluokas
-sa  on  pyöräilijän aina pysähdyttävä.  Tien suuntaiset näkemäarvot (I)  ovat 

samat kuin jalankulkuylityksissä.  

3 	lo 

V 

I 	Laatu-  1 (m)  ipp 	(m) 
I 	luokka  I 

50 km/h 60 km/h  

hyvä ilo  I 	140  ^  20  
tyydyttävä  85 I 	110 10 	- 	20  
välttävä  60 I 	75 	I 3 	- 	lo  

Kuva  8: Näkemä  tien  ja  pyörät/en risteämiskohdassa 
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Jos ylityskohta on  lyhyempi  tai  autojen nopeutta alennetaan ennen suojatietä 
esim. rakenteellisin toimenpitein, voidaan tiensuuntaista näkemäpituutta 
vastaavasti lyhentää. 

Istutukset  

Näkemäalueelle  voidaan istuttaa yksittäisiä puita  tai  matalia pensaita. 
Näkemäalueelle sijoitettavat pensaat eivät saa kasvaa  0,6 m korkeammiksi. 

5.2.2  Risteämisratkaisut 

Suojatie 

Suojatie  merkitään yleensä siihen liittyvän kevytliikenteen väylän levyiseksi. 
Vähimmäisleveys  on 3 m,  jos  väylällä  on  sekä pyöräilyä että jalankulkua.  Jos 

 pyöräilyä  on  paljon, suositeltava suojatieleveys  on  ^  4 m.  Kun jalankulku  ja 
 pyöräily  on  erotettu, tehdään pyörätien jatke vähintään  2,0 m leveänä.  Pel-

kästään jalankululle tarkoitetun suojatien vähimmäiseveys  on 2,5 m. 

Suojatie + koroke 

Suojatie  johdetaan saarekkeen läpi yleensä ajoradan tasossa.  Jos  saareke 
 on vain  jalankulkijoille tarkoitetun suojatien yhteydessä, voidaan odotustila 

korottaa  20-30 mm. Suojakorokkeen  suositeltava leveys  ja ajokaistan  leveys 
korokkeen kohdalla  on  kuvan  9  mukainen.  

I  Laatuluokka 	Suojatiekorokkeen  leveys  [ml I  
Jk 	I 	Pp 	I 

I  Hyvä 	2,5 	I 	3,0 	I 
I  Tyydyttävä 	2,0 	I 	2,5 	I  
valttävä 	1.5 	I 	2,0 	I  

Nopeusrajoitus 	I  Ajokaistan  leveys  

50 km/h 	3.0  -  3,5 m 
60 km/h 	4,0 m  

jk+pp  

3O-4,O  

- 

____ 	
3O-4,O  

jk+  pp  

Kuva  9:  Saareke suoja tien yhteydessä.  
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Eritaso 

Alikulkukäytävän  aukon vähimmäisleveys  on kevytliikenteen  väylän leveys + 
 1 m.  Valoisuuden, näkemien  ja  ulkonäön kannalta  on  suositeltavaa käyttää 

väljempiä aukkoja. Suositeltava vähimmäisleveys  on 6 m.  Pitkissä alikuluis
-sa,  esim.  2-ajorataisen  tien yhteydessä, suositeltava leveys  on 8 m.  Ulkoilu- 

reiteillä alikulkukäytävän leveydessä varataan tarvittaessa tila  hi ihtol adulle. 
 Yhden ladun tilan tarve  on n. 1,5 m  ja  latuparin  n. 2,5 m. 

Alikulkukäytävän  korkeutta mitoitettaessa otetaan huomioon kevytliikenteen 
 ja  kun nossapitokaluston vaatima tilantarve sekä alikul ku käytävän ku ivatus-

järjestelyt  ja  niiden kustannukset. 

Kevytilikenteen  kannalta riittävä alikulkukorkeus  on 2,5 m. Kunnossapitoka
-kistan  tarvitsema korkeus vaihtelee välillä  2.5 - 3.2 m. Alikulkukorkeutta 

 valittaessa  on  ensisijainen lähtökohta saada aikaan kevytliikenteen kannalta 
riittävän hyvätasoinen ratkaisu. Tavoitteena  on  vähintään vapaan tilan 
korkeus  3.0 m. 

Ylikulkukäytävillä kaiteiden  välinen vapaa tila, hyödyllisen leveys = kevytlii-
kenteen väylän päällysteleveys +  0,5 m. Ylikulkukäytävän  hyödyllinen leveys 

 on  tällöin normaalisti  3,5 - 4,5 m. Jos ylikulkukäytävään  varataan tila latua  tai 
latuparia  varten, ovat hyödylliset leveydet vastaavasti  4,5  ja  5,5 m. 

5.2.3  Reunatuki  järjestelyt 

Suojateihin  liittyvät reunatukiratkaisut vaihtelevat eri kaupungeissa. Seuraa-
vassa esitetään TIEL:n väylillä hyväksytty käytäntö. Sellaisilla suojateillä, joita 
ei ole tarkoitettu pyöräilijöille, käytetään matalaa liimattavaa reunatukea  tai 

 samaan tasoon upotettavaa bitumista  tai luonnonkivireunatukea  (kuva  10) 

3OO  

Kuva  10:  Reuna tuki jalankulkuväylän risteämiskohdassa. 
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RISTEAMISRATKAISUT TIELINJALLA  

Jos  suojatie  on  tarkoitettu myös pyöräilijöille, korvataan liimattava reunatuki 
asfalttiviisteellä.  

I  REUNATUKILIP4JA  
1. 
V. 	 I 	 I  

Kuva  11:  Reunatuki pyöräilyväylän risteämiskohdassa. 

Reunatuki  poistetaan pääsääntöisesti  koko  suojatien  leveydeltä.  Jos  erityi-
sesti  on  tarpeen erottaa pyörätien kohta (esim. jaettu väylä), poistetaan 
reunatuki  vain  pyörätien jatkeen  kohdalta. 

Upotettavia reunatukia  käytettäessä voidaan reu natuki korvata astalttivils-
teellä kuten edellä  tai  vaihtoehtoisesti upottaa tuki lähes ajoradan tasoon. 
Jälkimmäinen ratkaisu  on  ulkonäön  ja  selkeyden kannalta parempi kuin 
reunatuen katkaisu. 

Alueilla, joilla  on  poikkeuksellisen paljon näkövammaisia,  on  yhdistetyn 
väylän tapauksessa suositettavaa käyttää reunatukea  tai  tavallista jyrkkäreu-
naisempaa asfalttiviistettä. 
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KEVYTLIIKENNE  VALA-OHJAAMATTOMISSA TASOLIITTYMISSÄ  

6  KEVYTLIIKENNE  VALO-OHJAAMATTOMISSA TASO- 
LIITTYMISSÄ 

Suojatie  on  jalankulku-  ja  polkupyöräreitin  looginen  osa.  Suojatien  puuttumi-
nen ei saa aiheuttaa turhaa siirtymistä kadun puolelta toiselle.  Suojatie  tulee 
tehdä jokaisen  liittymähaaran  yli, missä  on  jatkuva  kevytliikenteen  väylä.  

Th DDIIO 	 j000 

_)JOOQQL__i LU_  
Kuva  12:  Suojatiejärjestelyjä. 

Kevytilikenteen  väylän suuntaus  ja  suojatien  sijainti liittymässä riippuvat  mm. 
 liittymätyypistä  ja  kevytlilkenteen erotteluratkaisusta. Vähäliikenteisten  katu

-liittymien liittymäjärjestelyperiaatteet  tapauksessa, jossa  pääväylällä  on  no-
peusrajoitus  50 km/h  ja  vieressä korotettu,  reunatuella  tai  reunatuella  ja  ka-
pealla  välikaistalla  erotettu  kevytliikenteen  väylä,  on  esitetty kuvassa  13.  

__iL  

.2 
 j,_yr 	_-v_,_  

__iL__  

Kuva  13:  Tonttihittymätja  muut vähäliikenteiset katuliittymät tehdään korotet-
tuina. 
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Kanavoimattomassa pääväyläliittymässä  sijoitetaan  suojatie liittymän  muo-
dosta riippuen joko etäisyydelle  L  ^  2 m tai L  =  5  -  10 m  päätien  ajoradan 

 reunasta, jolloin ei tule epäselvyyttä  etuajo-oikeussuhteista.  Samalla  mootto-
riajoneuvoliikenteen  keskinäisiin  näkemävaatimuksiin  sisältyvät riittävät nä-
kemät myös  kevytliikenteen  ja  autojen kesken.  

Suojatien  ollessa välittömästi  ajoradan  vieressä  kevytliikenne  ja  ajoneuvolii-
kenne  havaitsevat toisensa hyvin.  Suojatie -etäisyydellä  5  -  10 m  mahtuu ajo- 
radan ja  suojatien  väliin yksi pysähtynyt ajoneuvo.  Ajoradasta  kauemmaksi 
tuleva  suojatie  sijoitetaan vähintään  30 m:n  päähän.  

/ L2m 
- 	 / 	L5 -1Om  
n nn  ni- 
111111  uUu  

Kuva  14:  Avoimen  pää  väylä liittymän suoja tiejärjestelyt.  

Jos liittyvällä  suunnalla  on  saareke, määräytyy  suojatien vähimmäisetäisyys 
saarekkeen  perusteella (yleensä  ^  6 m).  

]uU  

Kuva  15:  Suojatie saarekkeen  kohdalla. 

Näkövammaisten suun  nistamista  helpottaa,  jos  suojatie  lähtee  reunatuesta 
kohtisuoraan.  Tarvittaessa tulee näkövammaisen joutuminen  ajoradalle  estää 

 suojakaiteen  avulla.  
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Jos kevytliikenteen  väylä  on vain  tien toisella puolen, merkitään tien vastak-
kaisella puolella kevytliikennettä aiheuttavan liittymän kohdalle suojatie 
päätien poikki. Liittyvälle tielle tulee järjestää lisäksi suojatien jatke (jalkakäy-
tävä  tai piennar),  jotta kevytliikenne ohjautuisi luontevasti suojatielle.  Jos 
liittyvällä  tiellä  on  jo  jalkakäytävä, tulee pyöräilijöiden ohjaus järjestää edelli-
sen mukaiseksi.  

L  
Kuva  16:  Kevytliikenteen  järjestelyjä liittymässä 
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KEVYTLIIKENNEJÄRJESTELYT ERITASOLI ITTYMISSÄ  

7  KEVYTLUKENNEJÄRJESTELYT ERITASOLIITTYMIS
-SÄ  

Mikäli maankäytän  ja  nykyisen liikenneverkon puolesta  on  mandollista, tulee 
kevytliikenteen yhteydet johtaa tien poikki eritasoliittymäalueen ulkopuolelta 
yleensä eritasossa. Tämä ei kuitenkaan saa aiheuttaa kiertoa kevytliikenteel

-le. Kevytliikenteen  väylän johtaminen autoliikenteen eritasoliittymän kautta 
merkitsee yleensä usean kevytliikenteen  ja  autoliikenteen risteämiskohdan 
järjestämistä. 

Käytännössä joudutaan usein olemassaolevan maankäytön takia kevytlii-
kenteen yhteydet johtamaan eritasoliittymän kautta. Risteäm iset  on  turvalli-
suuden  ja  toimivuuden takia järjestettävä tällöin eritasossa. Tasoristeäminen 
voi  tulla  kysymykseen  vain  joko  rampin  päässä  tai alempiluokkaisella  ris-
teävällä  tiellä. Muualla ramppien poikki menevät yhteydet  on  tehtävä aina 
eritasoon. 

Kevytliikenteen  järjestelyt  on  suun niteltava samanaikaisesti muun eritasol  ut-
tymäsuunnittelun  kanssa.  Mm.  linja-autopysäkkijärjestelyt  ja kevytl iikenteen 

 yhteydet pysäkeille  on  suunniteltava. 

Kuvassa  17 on  esitetty periaateratkaisuja kevytilikenteen järjestelyistä eri-
tyyppisissä eritasoliittymissä. Linja- autopysäkkejä  ja  niiden tarvitsemia ke-
vytliikenteen yhteyksiä  on  tarkasteltu tarkemmin joukkoliikennettä käsittele-
vässä raportissa  

a 	 b  
(toso/eritoso)  

C 

1/.  .................... 

(taso/eriloso)  

Kuva  17:  Esimerkkejä  kevyiliikenteen  väylän johtamisesta  eritasoliittymäalu-
eel/a. 
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