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Esipuhe

Selvityksen tavoitteena oli muodostaa tilannekuva valtion pyöräväylille tehdyistä toiminnallisen luokittelun

suunnitelmista Suomen kaupunkiseuduilla. Tilannekuvan muodostaminen on osa Väyläviraston alueellista

liikennejärjestelmätyötä sekä pyöräilyn edistämistyötä.

Työtä ohjasivat Jukka Peura ja Maija Rekola Väylävirastosta. Työn toteuttivat projektipäällikkö Katja

Kaartinen ja paikkatietoasiantuntija Laura Pihlajakangas Sitowise Oy:stä. Lisäksi työssä avustivat Milla

Talja ja Laura Mansikkamäki Sitowise Oy:stä.

Helsingissä maaliskuussa 2020

Väylävirasto
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Tiivistelmä

Tähän raporttiin on koottu loppuvuonna 2019 tehty kartoitus 
ELY-L-alueittain kaupunkiseuduilla tehdyistä pyörätieverkko-
suunnitelmista sekä kuvattu yleispiirteisemmin alueen ELY-
keskuksen pyöräilyn edistämiseen liittyvää työtä.

Kartoituksen tarkoituksena oli selvittää, millä kaupunkiseuduilla 
ja minkälaisia pyörätieverkkosuunnitelmia eri puolella Suomea 
on tehty. Kartoituksen pääasiallinen menetelmä oli kerätä tietoa 
ELY-keskusten L-vastuualueilta.

Kartoituksen perusteella pyörätieverkkosuunnitelmia on tehty 
kaupunki- ja kaupunkiseutuvetoisesti Suomen suurimmilla 
kaupunkialueilla. Yhteensä toiminnallista luokittelua on tehty 
29 kaupungin tai kaupunkiseudun alueella.

Suunnitelmissa on jonkin verran eroavaisuuksia mm. verkkojen 
laajuuden ja silmäkoon sekä luokkien määrän ja käytetyn 
väylien nimeämisen suhteen. Pääasiassa useimmissa 
suunnitelmissa on noudatettu Väyläviraston edeltäjän 
Liikenneviraston vuonna 2014 julkaisemaa Jalankulku- ja 
pyöräväylien suunnittelu -ohjeessa (11/2014) esitettyä 
toiminnallista luokittelua joko suoraan tai soveltaen. 

Suunnitelmia ei kuitenkaan voi pitää täysin yhteismitallisina 
eivätkä toisen alueen pää- ja aluereitit välttämättä vastaa toisen 
alueen pää- ja aluereittejä.

Yhteensä valtion olemassa olevaa verkkoa on määritetty osaksi 
tavoiteverkkoa noin 2000 km, minkä lisäksi tavoiteverkkoon oli 
tunnistettu yhteystarpeita noin 500 km. Valtion verkolle 
määritetyn olemassa olevan tavoiteverkon pituuden keskiarvo oli 
noin 70 km ja mediaani 50 km. Tavoiteverkkoon kuuluvia 
yhteystarpeita oli tunnistettu maanteiden yhteyteen 20 
suunnitelmassa ja niiden pituuden keskiarvo oli noin 30 km ja 
mediaani noin 10 km.

Tämän raportin lisäksi samanaikaisesti on suunnitelmien 
pohjalta tuotettu paikkatietoaineisto valtion väyläverkolle 
sijoittuvista reiteistä. Linkki aineistoon löytyy raportin lopusta. 
Aineistoon on otettu mukaan pää- ja aluereitit sekä näihin 
suunnitelmissa rinnastuvat reitit.
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1. Selvityksen lähtökohdat



Selvityksen lähtökohdat

Työn tausta ja tavoitteet

Selvityksen tavoitteena oli muodostaa tilannekuva valtion 

pyöräväylille tehdyistä toiminnallisen luokittelun suunnitelmista 

Suomen kaupunkiseuduilla. Tilannekuvan muodostaminen on 

osa Väyläviraston alueellista liikennejärjestelmätyötä sekä 

pyöräilyn edistämistyötä. 

Tilannekuvan muodostamisen avulla on pyritty tunnistamaan 

toiminnallisen luokittelun yleisyyttä, yhtälöisyyksiä sekä 

eroavaisuuksia Suomen eri kaupunkiseuduilla. Väylävirastossa 

tilannekuvaa tullaan hyödyntämään mm. puuttuvien 

yhteysvälien tunnistamiseen sekä kohteiden priorisoinnissa. 

Selvitysmenetelmät

Selvityksen tiedot kerättiin ELY-keskusten Liikenne ja 

infrastruktuuri –vastuualueilta loppuvuodesta 2019 ja 

alkuvuodesta 2020. 

Tehdyt rajaukset

Työ rajattiin koskemaan yli 10 000 asukkaan kaupunkiseutuja, 

sillä tätä pienemmillä alueilla verkollinen näkökulma ja eri 

luokkien määrä jäävät suppeiksi. 

Seudullisuuden osalta tässä työssä käytettiin laajaa määritelmää 

ja sekä tässä raportissa että tehdyssä paikkatietoaineistossa on 

huomioitu sekä kuntarajat ylittävät suunnitelmat että vain yhden 

kaupungin alueelle tehdyt suunnitelmat. 
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Selvityksen lähtökohdat
Toiminnallinen luokittelu

Pyöräteiden toiminnallisen luokittelun pääpiirteet on kuvattu 
vuonna 2014 julkaistussa Jalankulku- ja pyöräväylien suunnittelu 
-ohjeessa (11/2014). 

Toiminnallisen luokittelun perustan muodostavat pää-, alue- ja 
paikallisreitit sekä laatukäytävät, jotka yhdistävät 
kaupunkikeskuksen, paikalliskeskukset, palvelukylät ja 
asutuskylät toisiinsa.

Hyvä pyöräilyverkko on autoliikenteen verkon tapaan 
hierarkkinen, jolloin tärkeimmät reitit erottuvat sekä laadultaan 
että kunnossapidoltaan muista reiteistä. Pyöräilyn pääreitit, ja 
usein myös aluereitit, muodostavat pyöräilyn tavoiteverkon.

Toiminnallinen luokittelu on suunnittelun ja kunnossapidon 
kannalta tärkeää, näin niukat resurssin saadaan kohdistettua 
sinne missä niistä on eniten hyötyä.

Väylävirastossa valmistellaan parhaillaan uutta pyöräliikenteen 
suunnitteluohjetta.

Kuva 1. Pyöräverkon 
toiminnallinen luokitus 
Jalankulun ja pyörä-
väylien suunnittelu-
ohjeen (2014) mukaan.
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39Liikenneviraston ohjeita 11/2014
Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu
Liikenneviraston ohjeita 11/2014 39 
Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu

Lahdessa tavoiteverkossa määriteltiin ensin 
pyöräilyverkon toiminnallisen luokituksen 
mukaisten reittien välille vektoripohjainen 
kartta (kuva 23). Seuraavaksi pyöräilyn to-
delliset pää- ja aluereitit määriteltiin vekto-
ripohjaisen kartan avulla hyödyntämällä 
olemassa olevia väyliä. Tarvittaessa ole-
massa olevaa verkkoa täydennettiin uusilla 
yhteyksillä (kuva 24). 

Pääverkko
500 - 1000m
( 2 - 3 km )

Alueverkko
200 - 500m
( 1 - 2 km )

Paikallisverkko
( 100 - 200m )

Esimerkki paikalliskeskuksen 
paikallisreiteistä

Kaupunkikeskus

Paikalliskeskus

Palvelukylä

Asutuskylä

Pääreitti

Aluereitti

Paikallisreitti

Erityinen
laatukäytävä



2. Alueelliset tilannekatsaukset
2.1 Lapin ELY-L-alue



= Kaupunkiseudulla tai kaupungin alueella 
on tehty pyörätieverkkosuunnitelma

Lapin ELY-L-alue

Yleiskuvaus

Lapin ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen 
alueella toiminnalliset luokittelut on tehty Rovaniemen, Kemin 
ja Tornion kaupunkien alueelle. Luokittelut ovat vuosilta 2015 
ja 2016. Rovaniemen luokittelu on tehty kaupunkivetoisesti, 
Kemin ja Tornion luokittelut taas on tehty osana Meri-Lapin 
liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Kaikkien kaupunkien 
suunnitelmissa on sekä määritelty nykyistä verkkoa että 
tunnistettu yhteystarpeita tavoiteverkolle. Yhteystarpeita on 
myös valtion verkolla.

ELY-keskuksen omassa työssä jalankulun ja pyöräilyn väylien 
kehittämistarpeita sekä uusien yhteyksien tarpeita on 
tunnistettu ensisijaisesti liikenneturvallisuussuunnitelmissa. 
Lisäksi alueella tunnistettuja kohteita on priorisoitu 
asiantuntijatyönä.
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Lapin ELY-L-alue / Rovaniemi
Rovaniemen kaupunki on vuonna 2016 julkaissut kävelyn ja 
pyöräilyn kehittämisohjelman Omin voimin liikkeelle! 
Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030. 
Kehittämisohjelman laadintaa on alueella ohjannut 
liikennejärjestelmätyöryhmä. 

Kehittämisohjelman toimenpideosiossa on määritetty 
tavoiteverkko, joka ulottuu reilun 5 kilometrin säteellä 
Rovaniemen keskustan ympärille. Tavoiteverkkoon on 
tunnistettu kuuluvaksi pääreitit, aluereitit sekä muu 
pyöräverkko. Lisäksi on tunnistettu yhteystarpeita kaikille 
toiminnallisille luokille. Yhteystarpeiden lisäksi pääreiteille on 
määritetty laatutavoitteet, jotka liittyvät mm. päällysteiden 
kuntoon, ajogeometriaan, risteysjärjestelyihin, talvihoitoon 
sekä valaistukseen.

Tavoiteverkon pituus valtion verkolla on noin 24 km. 

Kuva 2. Rovaniemen kävelyn ja 
pyöräilyn kehittämisohjelmassa tehty 
pyöräväylien toiminnallinen luokittelu.
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Pääreittien laatutavoitteita: 
 Tasaiset ja ehjät päällysteet 

 Sujuva väylien suuntaus ja 
ajogeometria 

 Pyöräliikenteen erottelu jalankulusta 
erityisesti keskustassa 

 Visuaalisesti selkeät ja loogiset 
risteysjärjestelyt 

 Liittymissä ei tasoeroja (reunakivet) 

 Etuuksia autoliikenteeseen nähden 

 Tehostettu ja oikein ajoitettu 
talvihoito 

 Hyvä valaistus 

 Työmaiden haitat pyöräilylle  
minimoitu 

26 



Lapin ELY-L-alue / Rovaniemi
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10

Lapin ELY-L-alue / Kemi-Tornion alue
Meri-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuodelta 
2015 on tehty Kemin-Tornion alueen pyöräväylien 
toiminnallinen luokittelu. Liikenneturvallisuussuunnitelma 
on Lapin ELY-keskuksen teettämä ja sitä on ohjannut ELY-
keskuksen ja kuntien edustajista koostuva ryhmä.

Suunnitelmissa on tehty toiminnallinen luokittelu alueen 
kuntakeskuksiin: Kemiin, Keminmaalle, Simoon, Tervolaan 
ja Tornioon. Erityisesti Kemi ja Keminmaa muodostavat 
pyöräilyn näkökulmasta yhtenäisen vyöhykkeen 
keskustojen välisen etäisyyden ollessa noin 10 km. Muiden 
kuntakeskusten väliset lyhimmät etäisyydet vaihtelevat 20 
kilometristä 40 kilometriin.

Alueelle on määritetty pääreitit, aluereitit ja tärkeimmät 
paikallisreitit sekä näihin liittyvät yhteystarpeet. Lisäksi on 
tunnistettu yhteystarpeita, joista suurin osa kohdistuu 
aluereitteihin. Valtion verkolle yhteystarpeita kohdistuu 
yhteensä noin 10 km. Olemassa olevasta valtion verkosto 
pää- ja aluereiteiksi on määritetty noin 120 km.

Kuva 3. Meri-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelmassa määritetyt toiminnalliset 
luokittelut pyöräväylille Kemissä (oikea) ja Torniossa (vasen).
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Kuva 33. Jalankulku- ja pyöräilyväylien jäsentely Torniossa.

31

Kuva 29. Jalankulku- ja pyöräilyväylien jäsentely Kemissä.



2.2 Pohjois-Pohjanmaan ELY-L-alue



Pohjois-Pohjanmaan ELY-L-alue

Yleiskuvaus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri 
-vastuualueen alueella toiminnalliset luokittelut on tehty Oulun 
seudulla sekä Kajaanissa, Kuusamossa ja Ylivieskassa vuosina 
2017 ja 2018.

Oulun seudulla, Kajaanissa ja Ylivieskassa tavoiteverkko on 
määritetty tunnistamalla alueelta erityyppisen keskukset ja 
kylät ja määrittämällä reitit vektoriverkon avulla. Pää- ja 
aluereiteille on suunnitelmissa määritetty teknisiä vaatimuksia. 
Kuusamossa tavoiteverkko on määritetty pitkälti 
maankäyttöaineiston ja koululaisten liikkumisen perusteella.

Muita jalankulun ja pyöräilyn yhteystarpeita, kuin 
tavoiteverkkojen määrittämisen yhteydessä esille nousseita, 
ELY-keskus on tunnistanut alueensa 
liikenneturvallisuussuunnitelmissa.

= Kaupunkiseudulla tai kaupungin alueella 
on tehty pyörätieverkkosuunnitelma
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-L-alue / Oulun seutu
Oulun seudun pyöräilyn pääreittisuunnitelman 2030 on 
laatinut Oulun kaupunki yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen kanssa vuonna 2017.

Suunnitelmassa on tunnistettu alueelta kaupunkikeskus, 
suuret aluekeskukset, alue- ja paikalliskeskukset sekä 
palvelu- ja toimintoalueet. Asutuskyliä ei työssä 
huomioitu.

Tavoiteverkkoa ei ole määritetty keskusten välille, jos 
kaupunkikeskuksen 60 minuutin pyöräilyn saavutettavuus-
alue ei kohtaa aluekeskuksen 30 minuutin pyöräilyn 
saavutettavuusaluetta tai kahden aluekeskuksen 30 
minuutin pyöräilyn saavutettavuusalueet eivät kohtaa.

Tavoiteverkossa 2030 pyöräilyn pääreittejä on 176 km, 
joista uusia yhteystarpeita on 12 km. Aluereittejä on 
555 km, joista uusia yhteystarpeita on 100 km. 
Yhteystarpeita valtionverkolla on 117 km ja olemassa 
olevaa tavoiteverkko 200 km. Suunnitelmassa on 
määritetty liikennemallin tulosten avulla mm. pyöräilyn 
ja jalankulun erottelutarpeet sekä kunnossapidon 
laatuvaatimukset.

Kuva 4. Oulun seudun 
pyöräilyn tavoiteverkko 2030. 
Kartalle on merkitty pääreitit, 
aluereitit, niiden yhteystarpeet 
sekä kaupunkikeskus, suuret 
aluekeskukset, alue- ja 
paikalliskeskukset ja palvelu-
ja toimintoalueet. 14

Pohjois-Pohjanmaan ELY-L-alue / Kajaani
Kajaanin pyörätieverkon kehittämissuunnitelma on laadittu 
vuonna 2017 yhteistyössä Kajaanin kaupungin ja Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen kesken.

Suunnitelmassa on määritelty pääreitit ja aluereitit noin 4 km 
säteellä Kajaanin keskusta-alueen ympärille. Pää- ja 
aluereitit on muodostettu määrittämällä kaupunkikeskus, 
paikalliskeskukset, palvelukylät sekä asutuskylät. Lisäksi on 
huomioitu muut merkittävät kohteet, esimerkiksi 
keskussairaalan alue sekä teollisuusalueet.

Kajaanissa pääreittejä on yhteensä 21 km ja aluereittejä 57 
km. Valtion verkolla näistä on yhteensä 14 km. Pää- ja 
aluereiteille on suunnitelmassa tunnistettu teknisiä 
vaatimuksia pää- ja aluereiteille, esimerkiksi päällysteisiin, 
hoitoon, opastukseen ja valaistukseen liittyen. 

Kaikkien toimenpiteiden alustava kustannusarvio 18 103 200 
€, josta pääväylien ja alueväylien valtion verkolle sijoittuvien 
toimenpiteiden on osuus 2 198 450 €.

Suunnitelmaan voi tutustua tarkemmin Kajaanin kaupungin 
sivuilla.

Kuva 5. Pyöräteiden pää-
ja aluereitit Kajaanissa
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OULUN SEUDUN PYÖRÄILYN PÄÄREITTISUUNNITELMA 2030 

OULUN SEUDUN PYÖRÄILYN 
TAVOITEVERKKO 2030 

Content slide, two columns with image 

Pyöräilyn pääreitti / uusi pyöräilyn pääreitti 

Pyöräilyn pääreitti yhdistää suuret aluekeskukset kaupunkikeskukseen sekä 
pyöräilyn saavutettavuusalueella olevat aluekeskukset kaupunkikeskukseen 
tai suureen aluekeskukseen. Pyöräilyn pääreitin laatu on olosuhteiden 
mahdollistaessa suuntauksen, väylätyypin ja opastuksen osalta 
alempitasoisia reittejä korkeampitasoisempi. Uuden pyöräilyn pääreitin 
sijainti määritellään tarkemmin jatkosuunnittelussa. 

 

Pyöräilyn aluereitti / uusi pyöräilyn aluereitti 

Pyöräilyn aluereitti yhdistää palvelu- tai toimintoalueen 
kaupunkikeskukseen, suureen aluekeskukseen tai aluekeskukseen sekä 
johtaa pyöräilyn pääreitin läheisyydessä olevan palvelu- tai toimintoalueen 
pyöräilyn pääreitille. Aluekeskusten väliset yhteydet sekä pyöräilyn 
saavutettavuusalueen ulkopuoliset pyöräilyn pääreitit ovat myös pyöräilyn 
aluereittejä. Pyöräilyn aluereitin laatu on jonkin verran pyöräilyn pääreitin 
laatutasoa alempi, mutta se on silti olosuhteiden mahdollistaessa samoilla 
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrillä yleensä pyöräilyn paikallisreittejä 
korkeampitasoisempi. 

 



Pohjois-Pohjanmaan ELY-L-alue / Kajaani
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Kuva 6. Pyöräteiden pää- ja alueväylien tavoiteverkko Kajaanissa.

33..22 PPyyöörräätteeiiddeenn  ppäääärreeiittttiieenn  kkeehhiittttäämmiissppeerriiaaaatttteeeett

Pyöräilyn (ja jalankulun) pääväyläverkkoon kuuluvien reittien tärkeimpiä ominaisuuksia ovat jatku-
vuus, tunnistettavuus ja hyvä ympärivuotinen liikennöintikunto. Väylien tulee olla ilmeeltään yhte-
näisiä, laadukkaita ja helposti seurattavia, mitä tuetaan myös viitoituksella. Työssä määriteltiin pää-
ja aluereiteille fyysisten ominaisuuksien tekniset vaatimukset, jotka on esitetty taulukossa 2. Pääreit-
tien teknisen laatutason nostaminen ja erottautuminen muista pyöräteistä palvelee väylähierarkian
tunnistamista myös maastossa ja näin ollen edelleen ohjaa liikkujia luontevasti visuaalisesti jatkuville
ja yhtenäisille reiteille. Kevyen liikenteen viitoitus tulee suunnitella siten, että viitoitettavat kauko-
ja lähikohteet ohjataan pää- ja aluereiteille.

Pyöräilyn pää- ja aluereittien teknisissä vaatimuksissa keskeisimpiä eroja muihin pyöräteihin verrat-
tuna ovat

• päällysteen leveämpi leveys

• jalankulun ja pyöräilyn erottelu vilkkaimmilla väyläosuuksilla

• suojateiden reunakivilinjojen kynnyksettömyys

• reitin varrella toistuvin välein olevat kalusteet ja varusteet

• selkeä ja yhdenmukainen viitoitus

• kunnossapidon korkea laatutaso ja yhtenäisyys



Pohjois-Pohjanmaan ELY-L-alue / Kuusamo
Kuusamon viisaan liikkumisen suunnitelma on laadittu 
vuonna 2018 yhteistyössä Kuusamon kaupungin ja Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen kesken.

Suunnitelmassa on määritetty pyöräilyn tavoiteverkko 
vuoteen 2040. Suunnitelmassa on määritetty pääreitit ja 
aluereitit sekä Kuusamon keskustaajaman että Rukan 
alueelle. Näitä yhdistävä väylä on merkitty muuksi 
kehitettäväksi yhteydeksi. 

Tavoiteverkko on muodostettu maankäyttöaineiston, 
koulureittianalyysin sekä koululaisten liikkumiskyselyssä esille 
nousseiden yhteistarpeiden avulla ja se ulottuu 
keskustaajamasta kohtuullisen pyöräilyetäisyyden päähän 
sellaisille alueilla, joissa on kohtuullisesti maankäyttöä. 
Tavoiteverkko koostuu pyöräteiden lisäksi myös 
sekaliikennekaduista. Tavoiteverkon perusteella työn 
yhteydessä on tarkistettu pyörätieverkon talvihoitoluokat.

Valtion verkolle yhteystarpeita on 11 km. Olemassa olevasta 
verkosta pää- ja aluereiteiksi on määritetty yhteensä 14 km.

Kuva 6. Kuusamon tavoiteverkko 
2040. Kuva sisältää myös uudet reitit.
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-L-alue / Ylivieska

Kuva 7. Ylivieskan pyöräilyn tavoiteverkko.

Ylivieskan viisaan liikkumisen suunnitelma on laadittu 
vuonna 2018 yhteistyössä Ylivieskan kaupungin ja 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kesken.

Suunnitelmassa on määritetty pyöräilyn tavoiteverkko, 
joka sisältää pääreitit, aluereitit sekä molempien 
yhteystarpeet ja muut kehittämistarpeet. Yhteystarpeita 
on valtion verkolla 27 km. Olemassa olevaa valtion 
verkkoa on määritetty tavoiteverkoksi 31 km.

Tavoiteverkko on määritetty tunnistamalla 
kaupunkikeskus, paikalliskeskus, palvelukylä sekä 
asutuskylät. Lisäksi on tunnistettu muita merkittäviä 
kohteita, kuten koulut ja työpaikat.

Pääreiteille ja aluereiteille on suunnitelmassa määritetty 
teknisiä vaatimuksia, esimerkiksi hoitoon, 
pituuskaltevuuteen, opastukseen sekä eri kulkumuotojen 
erotteluun ja risteämisiin. 
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77 PPyyöörräärreeiittttiieenn  ttaavvooiitteevveerrkkkkoo  
Työssä laadittiin pyöräreittien tavoiteverkko, jonka lähtötietoina käytettiin maankäyttöaineistoa, kou-
lureittianalyysiä, koululaisten liikkumiskyselyssä esille nousseita yhteystarpeita ja karttapalveluita. 
Tavoiteverkko jaettiin toiminnallisiin luokkiin, jotka ovat pää- ja aluereitit sekä muut kehitettävät rei-
tit. Pääreitit sijoittuvat keskustaajaman ja Rukan alueelle. Merkittäviä muita kehitettäviä reittejä ovat 
keskustaajaman ja Rukan yhdistävä pyöräreitti ja Rukatunturin pohjoispuolen reitti, josta on tavoit-
teena saada myös talviaikaan jalankulku- ja pyöräliikenteen yhteys ladun lisäksi. Väyläosuuden toi-
minnallinen luokka vaikuttaa sen laatuvaatimuksiin, lisäksi se toimi lähtökohtana jäljempänä kuvat-
tuun talvihoitoluokitukseen. Tavoiteverkko koostuu nykyisten reittien lisäksi tarpeellisiksi tunniste-
tuista uusista reiteistä, ja tavoitetilan toteutumisvuodeksi asetettiin 2040. Pyörätieverkko ulottuu 
keskustaajamasta kohtuullisten pyöräilyetäisyyksien päähän sellaisille alueille, joissa on kohtuullisesti 
maankäyttöä. Tavoiteverkko on tiheä koulujen ympäristössä, mikä parantaa oppilaiden aktiivisten 
koulumatkojen edellytyksiä. 

Tavoiteverkon kuvaus esitetään vieressä, ja pyöräliikenteen järjestelyt, tarvittavat toimenpiteet sekä 
talvihoitoluokat seuraavilla sivuilla. 

Tavoiteverkko koostuu paitsi pyöräteistä, myös sekaliikennekaduista, joilla auto- ja pyöräliikenne ja-
kavat ajoradan. Sekaliikenne on pyöräliikenteelle sopiva infrastruktuuriratkaisu siellä, missä autolii-
kenteen virta (liikennemäärät tai nopeus) eivät edellytä auto- ja pyöräliikenteen erottelua. Pyörälii-
kenne käyttää sekaliikenteen ajoratoja asuinalueilla, joilla ratkaisu on perusteltu erityisesti autoliiken-
teen virtojen ominaisuuksien vuoksi, ja keskustaan tavoiteltavalla hitaan liikkumisen alueella, joissa 
ensisijainen tavoite on parantaa jalankulun edellytyksiä. 

Tavoitetilan saavuttamisen edellyttämät toimenpiteet jaettiin kolmeen kiireellisyysluokkaan. Korkean 
kiireellisyysluokan toimenpiteiden osalta on suositeltavaa käynnistää tai jatkaa hankkeiden valmiste-
lua mm. tarkemman suunnittelun ja rahoituksen osalta. Näitä hankkeita ovat keskustaajamassa Kajaa-
nintien varren pyörätie Junttilantieltä Ouluntaipaleelle, ns. ympärysladun rakentaminen myös pyörä-
liikenteen väyläksi Kemijärventien länsipuolella Ouluntien ja Rajamiehenladun välillä, Järvenpääntien 
alikulku ja pyörätien rakentaminen vanhalle tiepohjalle Kemijärventielle pohjoiseen Pölkky Oy:n tuo-
tantolaitokselle saakka. Lisäksi Rukalla on muutamien kiireellisiä yhteystarpeita, joiden kehittäminen 
on jo käynnissä. Muut tavoiteverkon edellyttämät reitin kehittämiset on arvioitu keskipitkän tai pitkän 
aikavälin hankkeiksi, joiden tarpeellisuutta arvioidaan jatkossa. 

Pyörätieverkon talvihoitoluokat tarkistettiin, jotta käytettävissä olevat resurssit kohdistetaan tarkoi-
tuksenmukaisesti. Ensimmäiseen luokkaan kuuluu pääreitit sekä muut reitit, jotka ovat tärkeitä koulu- 
ja työmatkoille, eli joilla talvihoidon tarve on aamulla ensimmäisenä. Muut tavoiteverkon reitit kuulu-
vat toiseen luokkaan. Kartassa esitetään koko tavoiteverkko, eli myös reitit, joita ei vielä ole. 

 
Toiminnallinen luokittelu, tavoitevuosi 2040.



Pohjois-Pohjanmaan ELY-L-alue / Ylivieska
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Tavoiteverkko on määritetty tunnistamalla 
kaupunkikeskus, paikalliskeskus, palvelukylä sekä 
asutuskylät. Lisäksi on tunnistettu muita merkittäviä 
kohteita, kuten koulut ja työpaikat.

Pääreiteille ja aluereiteille on suunnitelmassa määritetty 
teknisiä vaatimuksia, esimerkiksi hoitoon, 
pituuskaltevuuteen, opastukseen sekä eri kulkumuotojen 
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2.3 Etelä-Pohjanmaan ELY-L-alue



Etelä-Pohjanmaan ELY-L-alue

Yleiskuvaus

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri 
-vastuualueen alueella toiminnalliset luokittelut on tehty Vaasassa 
(2013) ja Seinäjoella (2019). 

Muita jalankulun ja pyöräilyn yhteystarpeita ELY-keskus on 
tunnistanut vuonna 2016 tehdyssä jalankulku- ja pyöräilyväylien 
tarveselvityksessä. Tunnistettuja kohteita on useita satoja ja ELY-
keskus on priorisoinut niitä mm. liikennemäärien ja 
turvallisuusindikaattoreiden perusteella.

= Kaupunkiseudulla tai kaupungin alueella 
on tehty pyörätieverkkosuunnitelma
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Etelä-Pohjanmaan ELY-L-alue / Seinäjoki

Kuva 8. Seinäjoen tavoiteverkko 
sekä alustavat poikkileikkaukset

Seinäjoen keskustan kestävän liikkumisen toimenpideohjelma 
on Seinäjoen kaupungin vuonna 2019 julkaisema ohjelma, 
jossa on määritetty pyöräilyn tavoiteverkko. 

Tavoiteverkko koostuu baanoista, pääreiteistä ja aluereiteistä 
noin reilun 5 km säteellä Seinäjoen keskustan alueelta. 
Lisäksi ydinkeskustan alueelle on määritetty tarkemmin onko 
kyseessä pyöräkatu (baana), eroteltu jalankulun ja pyöräilyn 
väylä (baanat ja pääreitit) vai puistoreitti (aluereitit). Valtion 
verkolla tavoiteverkkoa on yhteensä 26 km.

Toimenpideohjelmassa esitetyt kehitystoimenpiteet liittyvät 
pääasiassa pyöräväylien laadun parantamiseen.
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Etelä-Pohjanmaan ELY-L-alue / Vaasa

Kuva 9. Vaasan ja Mustasaaren 
alueelle suunnittelut pyöräilyn 
pääväylät (alla) sekä Vaasan 
keskustan pyöräverkko (pääväylät 
ja alueverkon väylät) 

Vaasan kaupunki on vuonna 2013 julkaissut Vaasan 
kaupungin pyöräilynkehittämis-suunnitelman, jonka 
tavoitteena on toimiva pyöräilykaupunki.

Suunnitelmassa pyöräilyn pääverkko on määritetty 
koostumaan pääväylistä, jotka yhdistävät 
kaupungin keskustan ja sen ympärillä olevat 
alakeskukset toisiinsa. Pääväylille on määritetty 
laadulliset kriteerit, niiden tulisi olla esimerkiksi 
mahdollisimman leveitä ja pinnaltaan tasaisi ja 
niillä tulisi välttää jyrkkiä käännöksiä.

Valtion verkolla olemassa olevaa pääverkkoa on 
yhteensä 3 km ja yhteystarpeita on tunnistettu 
2 km.

Suunnitelmassa on linjattu, että sekä pyöräilyn 
pääverkko että keskustan pyöräverkko ovat 
korkeinta kunnossapitoluokkaa. 
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Pyöräilyn ohjeellinen tavoiteverkko Seinäjoen keskustassa
Katupoikkileikkaus ratkaistaan tarkemmin keskustan liikenteen kokonaisverkko-
suunnitelmassa

Toimenpideohjelma

2.
Pyöräilyväylien laatua 

kehitetään

4.3
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Pyöräilyn tavoiteverkko Seinäjoella

Baana
Pääreitti
AluereittiToimenpideohjelma

2.
Pyöräilyväylien laatua 

kehitetään

4.3



Etelä-Pohjanmaan ELY-L-alue / Vaasa

Kuva 9. Vaasan ja Mustasaaren 
alueelle suunnittelut pyöräilyn 
pääväylät (alla) sekä Vaasan 
keskustan pyöräverkko (pääväylät 
ja alueverkon väylät) 

Vaasan kaupunki on vuonna 2013 julkaissut Vaasan 
kaupungin pyöräilynkehittämis-suunnitelman, jonka 
tavoitteena on toimiva pyöräilykaupunki.

Suunnitelmassa pyöräilyn pääverkko on määritetty 
koostumaan pääväylistä, jotka yhdistävät 
kaupungin keskustan ja sen ympärillä olevat 
alakeskukset toisiinsa. Pääväylille on määritetty 
laadulliset kriteerit, niiden tulisi olla esimerkiksi 
mahdollisimman leveitä ja pinnaltaan tasaisi ja 
niillä tulisi välttää jyrkkiä käännöksiä.

Valtion verkolla olemassa olevaa pääverkkoa on 
yhteensä 3 km ja yhteystarpeita on tunnistettu 
2 km.

Suunnitelmassa on linjattu, että sekä pyöräilyn 
pääverkko että keskustan pyöräverkko ovat 
korkeinta kunnossapitoluokkaa. 
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8Kuva: A-B Pada

PÄÄVÄYLÄT
Pyöräilyn pääverkko koostuu pääväylistä, joita käy-
tetään ensisijaisesti pitkämatkaiseen ja nopeaan 
pyöräilyyn. Pääväylät ovat pyöräverkon perusta, ja ne 
yhdistävät kaupungin keskustan ja sen ympärillä 
olevat alakeskukset toisiinsa. Pääväylät kuljettavat 
suuret pyörävirrat isoille koulu- ja työpaikka-alueille, 
asuinalueille, liikekeskuksiin, joukkoliikenneter-
minaaleihin ja virkistysalueille.

Pääväylillä pyöräily on helppoa ja nopeaa. Suunnitel-
lut pyöräilyn pääväylät ovat pääsääntöisesti kak-
sisuuntaisia pyöräteitä. Pääväylät ovat mahdollisim-
man leveitä ja pinnaltaan tasaisia väyliä. Niiden lin-
jaus on melko suora ja jyrkkiä käännöksiä on pyritty 
välttämään, jolloin nopea pyöräily on mahdollista. 
Pyöräilijöiden ei tarvitse varoa ja väistellä kävelijöitä, 
koska kävely ja pyöräily on eroteltu toisistaan. Pää-
väylällä pyöräillessään pyöräilijä joutuu melko har-
voin pysähtymään liittymissä, koska liittymät on 
suunniteltu pyöräilijät huomioon ottaen.  Pääväylät 
ovat hyvin opastettuja ja valaistuja laadukkaita 
pyöräväyliä.

PÄÄVÄYLÄT

P

Vaasan ja Mustasaaren alueelle suunnitellut pyöräilyn pääväylät. 
Suunnitellut pääväylät ovat laadukkaita pyöräilylle tarkoitettuja 
runkoyhteyksiä, jotka kulkevat asuinalueilta keskustaan. Niiden tarkoitus on 
mahdollistaa nopea, mukava ja turvallinen pyörällä liikkuminen.

Kuva: Jaakko J Salo

10

Keskusta-alueella pyöräily tapahtuu pyöräteitä pitkin, sekä osit-
tain sekaliikenteenä moottoriliikenteen kanssa samoilla väylillä. 
Vilkkaasti liikennöityjen katujen varsille rakennetaan pyörätiet, 
koska pyöräily ei olisi turvallista suurten moottoriliikennemääri-
en seassa. Kaduilla, joilla moottoriliikenne on vähäisempää, pyö-
räily tapahtuu pyöräilyn lähiverkolla moottoriliikenteen seassa. 
Sekaliikenneväylillä moottoriliikennettä rauhoitetaan, jotta 
pyöräily olisi turvallista ja mukavaa.

Keskustaan suunnitellut pyöräväylät ovat pääsääntöisesti 
yksisuuntaisia pyöräteitä, jotka kulkevat molemmin puolin katua. 
Yksisuuntaiset pyörätiet tarjoavat korkealaatuiset puitteet 
pyöräilylle. Niillä pyöräily on sujuvaa ja turvallista. Yksisuuntaiset 
pyörätiet ovat selkeästi merkattuja ainoastaan pyöräilylle tar-
koitettuja väyliä. Kävely tapahtuu jalkakäytävällä pyörätien 
vieressä. Pyörätie ja jalkakäytävä erotetaan toisistaan selkeästi 
esimerkiksi tasoerolla.

KESKUSTAN PYÖRÄVERKKO

KESKUSTAN PYÖRÄVERKKO

KESKUSTA-ALUEELLA 
PYÖRÄILY TAPAHTUU 
PYÖRÄTEITÄ PITKIN, 
SEKÄ OSITTAIN 
SEKALIIKENTEENÄ 
MOOTTORILIIKENTEEN 
KANSSA SAMOILLA 
VÄYLILLÄ. 

P



2.4 Keski-Suomen ELY-L-alue



Keski-Suomen ELY-L-alue

Yleiskuvaus

Keski-Suomen ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri 
-vastuualueen alueella toiminnalliset luokittelut on tehty 
Jyväskylässä 2012 ja tavoiteverkkoa on toteutettu suunnitelman 
mukaisesti. Päivitys työ on käynnistänyt vuonna 2020 ja sen 
myötä joitakin muutoksia myös valtion verkolle on 
odotettavissa.

Muita jalankulun ja pyöräilyn yhteystarpeita ELY-keskus on 
tunnistanut vuonna 2012 tehdyssä kevyen liikenteen väylien 
tarveselvityksessä. Selvityksen jälkeen ELY-keskus on omana 
työnä ylläpitänyt ja päivittänyt jalankulun ja pyöräilyn väylien 
tarvelistausta.

= Kaupunkiseudulla tai kaupungin alueella 
on tehty pyörätieverkkosuunnitelma
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Keski-Suomen ELY-L-alue/ Jyväskylä

Kuva 10. Jyväskylän pyöräilyn pääverkko. Kuvaan on merkitty parannettavat 
yhteydet sekä uudet yhteydet.

Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat 
vuonna 2015 julkaisseet Jyväskylän kaupungin pyöräilyn 
edistämisohjelman, jossa määritellään pyöräilyn 
pääverkko. Ohjelma ja siinä määritelty pääverkko 
tukeutuvat vuonna 2013 laadittuun kaupungin 
yleiskaavan mukaiseen pyöräilyn tavoiteverkkoon. Lisäksi 
suunnitelmassa on analysoitu alle 5 kilometrin pituisia 
työ-, koulu- ja opiskelumatkoja.

Pyöräilyverkkoon on määritetty kuuluvaksi pyöräbaanat 
(9 kpl, yhteensä n. 54 km) sekä aluereitit (n. 157 km). 
Molempiin on tunnistettu yhteystarpeita, myös valtion 
verkolle. Yhteystarpeita on ehditty toteuttaa 
suunnitelman valmistumisen jälkeen. Yhteensä 
pääverkkoa on valtion verkolla noin 50 km, minkä lisäksi 
yhteystarpeita valtion verkolle tunnistettiin 6 km.

Suunnitelmassa on määritelty pyöräilyverkolle 
laatuvaatimuksia, mm. poikkileikkauksen suhteen.

Pääverkon päivitystyö on käynnistynyt 2020 ja se myötä 
joitakin muutoksia myös valtion verkolle on 
odotettavissa.
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26.

PYÖRÄILYVERKKO, PÄÄVERKKO 4.3

Pyöräbaanat, n.54 km

Aluereitit, n. 157 km

Pyöräbaanat, n.42 km
parannettavat
Aluereitit, n. 120 km
olemassa olevat

Pyöräbaanat, n.12 km
rakennettavat
Aluereitit, n. 37 km
rakennettavat

Muutokset pyöräilyn pääverkkoon
1 • Keskustan ohittava pääreitti siirtyy Kalevankadulta Yrjönkadulle

• Tietobaanan yhteys Kuokkalan keskuksesta Voionmaakadulle saakka
• Yhteys Ritopohjantieltä siirretään kulkemaan Pappilanrinteen 

keskuksen kautta
• Yhteys Taulumäentie – Viitaniementie –Keskikatu aluereitiksi
• Harjukatu aluereitistä pyöräbaanaksi täydentämään 

poikittaisyhteyttä

2
3

4
5



2.5 Pohjois-Savon ELY-L-alue



Pohjois-Savon ELY-L-alue

= Kaupunkiseudulla tai kaupungin alueella 
on tehty pyörätieverkkosuunnitelma

Yleiskuvaus

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri 
-vastuualueen alueella toiminnalliset luokittelut on tehty 
Kuopiossa (2019), Joensuussa (2017) ja Mikkelissä (2016). 
Kuopiossa ja Mikkelissä tavoiteverkko ulottuu valtion verkolle 
vain hyvin vähän, sillä pääpaino on kaupunkien keskusta-
alueissa. Joensuussa luokittelu on tehty myös 
paikalliskeskuksiin, jolloin valtion verkolla olevaa tavoiteverkkoa 
on enemmän.

Lisäksi ELY-keskus on omana työnä tunnistanut ja ylläpitänyt 
listausta alueensa jalankulun ja pyöräilyn yhteystarpeista. 
Yhteystarpeita on priorisoitu asiantuntijatyönä. Lisäksi 
pyöräväyliä ja niiden liikenteellistä merkitystä on tarkasteltu 
alueurakoiden kilpailutuksen yhteydessä ja laatukäytävät on 
määritetty kunnossapidon hoitoluokkaan K1.

Pyöräilyreittien viitoituksen yleissuunnitelma on laadittu 
Kuopion kaupunkiseudulle. 
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Pohjois-Savon ELY-L-alue / Kuopio

Kuva 11. Pyöräilyn tavoiteverkko Kuopiossa. Tavoiteverkko 
koostuu pääreiteistä ja suunnitelluista pääreiteistä 
(yhteystarpeet).

Kuopion kaupunki on julkaissut vuonna 2019 Kuopion pyöräväylien 
verkostotarkastelun, jonka laatiminen on Kuopion pyöräliikenteen 
kehittämisohjelman mukainen kiireellinen toimenpide. Tarkastelun on 
tarkoitus ohjata jatkossa mm. kaavoitusta, katusuunnittelua ja 
kunnossapitoa. Aikaisemmin pyöräilyverkon toiminnallinen luokitus 
pää-, alue- ja paikallisreitteihin on tehty vuonna 2015 osana 
Kaupunkirakenne 2030-luvulle selvitystä.

Kuopion pyöräliikenteen pääverkko painottaa työmatka-, koululais- ja 
opiskeluliikkumisen tarpeita. Tarkastelussa on myös huomioitu 
nykyiset kunnossapidon laatukäytävien määrittelyt. Tavoiteverkossa 
nykyisiä pääreittejä on noin 130 km ja suunniteltuja pääreittejä noin 
33 km. Suurin osa pääreiteistä on kaupungin katuverkolla. Valtion 
verkolla pääreittejä on 15 km. Kuopiossa ei ole tehty alue- tai 
paikallisreittitasoista tarkastelua.
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TAVOITEVERKKO
Pyöräliikenteen pääverkko pyrkii vastaamaan ympärivuotisen pyöräilyn kysyntään painottaen 
työmatka-, koululais- ja opiskeluliikkumisen tarpeita. Tarkastelussa on otettu huomioon nykyiset 
kunnossapidon laatukäytävien määrittely. Nykyisten pyöräliikenteen pääreittien linjapituus on 
noin 130 km, mikä on noin puolet kaupungin pyörätieverkosta. Suunniteltuja pääreittejä on 
yhteensä noin 33 km. 

Aiempaan määrittelyyn nähden pääverkon silmäkokoa on tihennetty ydinkeskustassa ja sen 
tuntumassa. Tavoitteena on keskustan, matkakeskuksen ja Savilahden saavutettavuuden 
parantaminen eri suunnista. Orientoitavuuden kannalta pyöräliikenteen tavoiteverkossa nojataan 
mahdollisimman pitkälti pääkatuverkkoon. 

Myös alakeskuksia on lisätty pääverkon 
piiriin. Laajennetuilla pääverkon osilla 
pyritään vastaamaan tulevaisuudessa 
kehittyvien alueiden kysyntään. 
Aluereittitasosta on tässä yhteydessä 
luovuttu, sillä sen tarkastelu laadullisessa 
mielessä on jossain määrin keinotekoista. 
Poistamista puoltaa lisäksi se, että 
aluereittitasoon ei nykyisellään ole sidottu 
esimerkiksi kunnossapitoa tai 
kaavamääräyksiä.



Pohjois-Savon ELY-L-alue / Joensuu

Kuva 12. Pyöräilyn tavoiteverkko Joensuun kantakaupungissa. Tavoiteverkko on 
määritetty myös Reijolan ja Niittylahden alueille (ei kuvassa). 

Joensuun kaupunki yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen 
sekä Kontiolahden ja Liperin kuntien kanssa on julkaissut 2017 
Pyöräilyn ja jalankulun kehittämissuunnitelman 2030.

Suunnitelmassa on määritetty pyöräilyn tavoiteverkko, joka on 
muodostettu kohdeluokituksen ja vektoriverkon avulla. 
Alueelta on tunnistettu kaupunkikeskus, suuri aluekeskus, 
aluekeskuksia, paikalliskeskuksia sekä asutuskyliä. Etäämpänä 
sijaisevien aluekeskusten suunnitelmassa arvioitu synnyttävän 
vain keskusten sisäisiä matkoja ja näille toiminnallinen 
luokittelu on tehty erikseen. Korkeimmat reitit ovat aluereittejä.

Pyöräilyn tavoiteverkko koostuu pääreiteistä, aluereiteistä ja 
sorapintaisista aluereiteistä. Tavoiteverkon laajuus on yhteensä 
225 km, josta pääreittejä on 41 km ja aluereittejä 184 km. 
Valtion verkolla tavoiteverkkoa on 90 km, josta pääreittien 
osuus on 11 km. Tavoiteverkon toteutuminen edellyttää 
tasaisella rahoituksella noin 1 M€ vuotuista erillisrahoitusta 
pyöräilyn ja jalankulun kehittämiseen vuoteen 2030 asti.
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24 Joensuun kaupunki
PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2030

kartalla. Pyöräilyn tavoiteverkosta on tarkoituksella tehty melko harva, mikä helpottaa hy-
vin erottuvan verkon muodostumista ohjevuoteen 2030 mennessä. Tavoiteverkon laajuus
on optimaalinen toteuttamaan pyöräilyn ja kävelyn kehittämisen positiiviset vaikutukset
(kohta 10).

Kuva 14. Pyöräilyn tavoiteverkko Joensuun kantakaupungissa.

Kuva 15. Pyöräilyn tavoiteverkko Reijolan ja Niittylahden alueilla.



Pohjois-Savon ELY-L-alue / Mikkeli

Kuva 13. Pyöräilyn tavoiteverkko Mikkelin keskusta-alueella.

Mikkelin kaupunki on vuonna 2016 julkaissut suunnitelman 
Kävelystä ja pyöräilystä potkua – Suunnitelma kilpailukyvyn 
lisäämiseksi Mikkelin keskustassa pyöräilyn ja kävelyn 
avulla. Suunnittelun alueena on Mikkelin keskusta-alue.

Suunnitelmassa on määritetty pyöräilyn tavoiteverkko, joka 
koostuu pääreiteistä ja aluereiteistä. Lisäksi on tunnistettu 
muutama yhteystarve. Tavoiteverkolle on suunnitelmassa 
esitetty toimenpiteitä, mm. pääreitit on määritetty 
eroteltavaksi kävelystä ja niille laaditaan viitoitus- ja 
opastussuunnitelmat. Tavoiteverkko ulottuu noin 
3 kilometrin päähän Mikkelin keskustasta. Valtion verkolla 
tavoiteverkkoa on yhteensä 9 km, josta 2 km on 
yhteystarpeita.
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4948 MIKKELI KILPAILUKYKYISEKSI KÄVELY- JA PYÖRÄILYREITEILLÄ – Kävelystä ja pyöräilystä potkua Mikkelin kulmille! MIKKELI KILPAILUKYKYISEKSI KÄVELY- JA PYÖRÄILYREITEILLÄ – Kävelystä ja pyöräilystä potkua Mikkelin kulmille!

Laajennetaan ja kehitetään 
kävelyalueita
Hyvä jalankulkuympäristö on viihtyisä ja turvallinen. Ympäristön 
tulisi yksiselitteisesti viestittää jalankulkijalle, missä on hänen 
paikkansa. Jalankulkijan täytyy saada olla omissa ajatuksissaan, 
leikkiä tai puhua puhelimeen. Kävelyreitin varrella tulisi olla paik-
koja, joissa levätä ja rentoutua, mikä parantaa sosiaalista turvalli-
suutta ja lisää viihtyisyyttä.

Nykyisin Mikkelin keskustan kävelyalue muodostuu Hallitus-
torista sekä Hallituskadun kahden korttelivälin osuudesta Porras-
salmenkadun ja Mikonkadun välillä. 

Kävelypainotteisen alueen rakentamisessa huomioidaan 
aina esteettömyyden vaatimukset. Kävelyalueelle saapumisen 
tulee olla turvallista ja miellyttävää, ja yhteydet autoliikenteen 
pääväylien yli tulee toteuttaa kävelyn ja pyöräilyn ehdoilla.

TOIMENPITEITÄ
• Kehitetään Maaherrankatua välillä Savilahden-

katu – Raatihuoneenkatu kävelykatuna.
• Jatketaan nykyistä Hallituskadun kävelykatua 

Ristimäenkadulle.
• Hidasalueelle suunnitellaan sujuvat ja turval-

liset tienylitykset jalankulun ehdoilla. 

TOIMENPITEITÄ
• Korjataan keskustan kriittisimmät pyöräliiken-

teen yhteyspuutteet joko erillishankkeina tai 
katusaneerausten yhteydessä.

• Pyöräliikenne erotellaan keskustassa ja pyörä-
liikenteen pääväylillä aina kävelystä.

• Tarkistetaan voimassa olevat asemakaavat ja 
katusuunnitelmat, jotka liittyvät pyöräliiken-
teen pääreitteihin, ja kartoitetaan suurimmat 
muutostarpeet.

• Laaditaan viitoitus- ja opastussuunnitelma 
pääpyöräilyverkolle.

Parannetaan keskustan 
pyöräväylät jatkuviksi ja sujuviksi
Nykytilanteessa pyörätiet katkeavat mm. Savilahdenkadulla, 
Maaherrankadulla ja Raatihuoneenkadulla juuri ennen saapumista 
ydinkeskustaan. Verkon epäjatkuvuus aiheuttaa paitsi sujuvuus- 
myös turvallisuusongelmia, koska liikenneympäristö ei ilmennä 
loogisesti pyöräilijän paikkaa. 

KUVA 27. Pyörätieverkon 
merkittävimmät 
epäjatkuvuuskohdat 
(punaisella) nykytilan-
teessa.

Liikenneverkot ja infrastruktuuriLiikenneverkot ja infrastruktuuri



2.6 Varsinais-Suomen ELY-L-alue



Varsinais-Suomen ELY-L-alue

= Kaupunkiseudulla tai kaupungin alueella 
on tehty pyörätieverkkosuunnitelma

Yleiskuvaus

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri 
-vastuualueen alueella toiminnalliset luokittelut on tehty Turun 
seudulle (2016 & 2018), Porin kaupunkiseudulle (2019) sekä 
Raumalle (2016) ja Saloon (2016). Turun suunnitelma keskittyy 
kaupungin keskusta-alueelle, mutta Porin seudun ja Salon 
suunnitelmat ovat maantieteellisesti laajempia ja ulottuvat myös 
alueen pienempiin taajamiin.

ELY-keskus on tunnistanut tämän lisäksi jalankulun ja pyöräilyn 
väylien yhteystarpeita vuonna 2019 julkaistussa Jalankulun ja 
pyöräilyväylien tarveselvityksen, joka on päivitetty versio vuonna 
2009 julkaistusta tarveselvityksestä. Väyliä on priorisoitu tien 
vaarallisuuden ja käyttäjäpotentiaalin perusteella.
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Varsinais-Suomen ELY-L-alue / Turun seutu

Kuva 14. Pyöräilyn laatukäytävät, pääverkosto ja lähiverkosto Turun keskusta-alueella.

Turun kaupunki on vuonna 2016 julkaissut Turun pyöräilyn 
kehittämisohjelman 2029. Kehittämisohjelman taustalla on 
kaupunginstrategian ilmastopolitiikka ja tavoite parantaa 
kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja kasvattaa pyöräilyn ja 
jalankulun määrää vuosittain 2 %.

Kehittämisohjelmassa on määritetty pyöräilyverkosto, 
jonka tavoitteita ovat selkeä verkosto, suurimman 
liikennemäärän linjoilla paras laatutaso, turvallisuus, 
suoruus, kattavuus, vaivattomuus ja miellyttävyys. 
Pyöräilyverkosto on jaoteltu kaksitasoiseksi pääverkostoon 
ja lähiverkostoon, minkä lisäksi pääverkoston suurimman 
liikenteen ja käyttäjäpotentiaalin väylät on nostettu 
kehitettäviksi parhaimman laatutason laatukäytäviksi. 
Laatukäytävät yhdistävät lähikunnat ja Turun suurimmat 
lähiöt Turun keskustaan. Reilu 60 km yhteystarpeista 
sijaitsee valtion verkolla. Tavoiteverkon olemassa olevista 
väylistä noin 345 km on valtion verkolla. 

Kehittämisohjelmassa on määritetty teknisiä 
laatuvaatimuksia pyöräilyverkostolle, mm. mitoitukseen 
sekä pyöräilyn erottelulle jalankulusta ja autoilusta.

Lisäksi vuonna 2018 Turun seudulla on määritetty 
seudulliset laatuväylät, jotka on hyväksytty osana 
Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja 
liikenteen vaihemaakuntakaavaa.
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Turun pyöräilyn kehittämisohjelma 2029

Tilanjaon tavoitteet

Pyöräilyverkoston määrittely
Tavoite: Selkeä verkosto, suurimman liikennemäärän linjoilla paras laatutaso, Turvallisuus,
Suoruus, Kattavuus, Vaivattomuus, Miellyttävyys

Toimivan pyöräily-ympäristön suunnittelu läh-
tee pyöräilyverkoston määrittämisestä. Pyöräi-
lyverkoston avulla pyritään luomaan johdon-
mukaista liikenneympäristöä ja tunnistettavia 
katuluokkia, mikä edellyttää liikenneympäris-
tön tarkastelua kokonaisuutena, kaikkien lii-
kennemuotojen osalta.

Turun kaupungin ja kaupunkiseudun pyöräily-
verkosto on jaoteltu kaksitasoiseksi pääver-
kostoon ja lähiverkostoon. Lisäksi ne pääver-
koston väylät, joilla on eniten liikennettä ja 
käyttäjäpotentiaalia, on nostettu kehitettä-
viksi parhaimman laatutason laatukäytäviksi. 

Jokaisella verkoston tasolla on omat laatuta-
voitteensa ja käyttäjämääriin perustuvat mitoi-
tusperusteet. Laatutasotavoitteiden tarkoitus
on ohjata uusien tai uusittavien väylien suun-
nittelua ja toteutusta nykyistä korkeatasoi-
sempaan suuntaan. Jatkossa keskeisille rei-
teille, erityisesti laatukäytäville, on tarpeen
muodostaa myös erillisiä parantamishankkeita
laatutason nostamista varten.

Pyöräilyn laatukäytävät
Laatukäytävät yhdistävät lähikunnat sekä Tu-
run suurimmat lähiöt Turun keskustaan. Laatu-
käytävistä kehitetään pyöräilyverkoston laa-
dukkaimpia väyliä. Laatukäytävillä on paljon 
pyöräilijöitä, paras sujuvuus sekä hyvät opas-

teet. Laatukäytävät tarjoavat hyvän palvelu-
tason pitkämatkaiselle ja nopealle pyöräilylle. 
Niitä voidaan kehittää seudullisessa yhteis-
työssä pikapyöräteinä. Kööpenhaminassa
työmatkapyöräilijöiden määrä on kasvanut
30 % laatukäytävien seurauksena. Laatukäytä-
viksi kehitettävät pääverkoston osat on mer-
kitty kuvassa 3 punaisella. Näiden lisäksi laatu-
käytäviksi voidaan seudullisessa yhteistyössä 
nostaa muitakin väyliä.

Pyöräilyn pääverkosto
Pyöräilyn pääverkosto yhdistää suurimmat laa-
tukäytävien ulkopuoliset asuin- ja työpaikka-
alueet, palvelukeskittymät sekä taajamat laa-
tukäytäviin, Turun keskustaan sekä toisiinsa.
Pääverkosto on yhtenäinen ja selkeästi hahmo-
tettava. Pääverkosto on merkitty kuvassa 3
tummansinisellä.

Pyöräilyn lähiverkosto
Lähiverkoston pyörätiet palvelevat paikallista
liikennettä ja yhdistävät alueet pääverkoston
pyöräteille sekä laatukäytäville. Lähiverkosto
voi koostua sekä pyöräteistä että rauhallisista
tonttikaduista, hidaskaduista ja puistokäytä-
vistä. Lähiverkostolla kiinnitetään erityistä
huomiota liikenneturvallisuuteen, sillä suuri
osa lähiverkoston käyttäjäkunnasta on lapsia.
Lähiverkosto on merkitty kuvassa 3 vaalealla si-
nisellä.

Laatukäytäviä kehitetään 
seudullisessa yhteistyössä 

Kuva 3. Laatukäytävät (punainen), pääverkosto (tumma sininen) ja lähiverkosto (vaalea sininen) 

Kärkitoimenpide 4 

Varsinais-Suomen ELY-L-alue / Porin seutu

Kuva 15. Pyöräilyverkon tavoitetila Porin seudulla sisältäen seudullisen pääverkon, 
muun pääverkon, paikallisverkon sekä yhteys- ja alikulkutarpeet. Tarkemmat taajama-
aluekohtaiset kuvat on esitetty raportissa. 

Porin kaupunkiseudun kunnat Pori, Ulvila, Nakkila ja 
Harjavalta julkaisivat vuonna 2019 Kävelyn ja pyöräilyn 
edistämisohjelman. 

Edistämisohjelmassa on esitetty nykytilanteen luokitus 
jakamalla nykyiset pyörätiet seudulliseen pääverkkoon, 
muuhun pääverkkoon ja paikallisverkkoon. Vastaavasti on 
esitetty tavoiteverkko samalla jaottelulla sekä tunnistettu
yhteys- ja alikulkutarpeet. Tavoiteverkko yhdistää seudun 
keskukset toisiinsa, minkä lisäksi keskeisiin taajamiin on 
tehty tarkempi tarkastelu. Tavoiteverkko ulottuu valtatien 2 
suuntaisesti noin 50 kilometrin matkalle.

Edistämisohjelmassa tunnistetut yhteystarpeet on jaoteltu 
ohjelmassa kiireellisyysluokkiin. Reilu 50 km 
yhteystarpeista sijaitsee valtion verkolla. Tavoiteverkon 
olemassa olevista väylistä noin 115 km on valtion verkolla.
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Kuva 14. Pyöräilyn laatukäytävät, pääverkosto ja lähiverkosto Turun keskusta-alueella.

Turun kaupunki on vuonna 2016 julkaissut Turun pyöräilyn 
kehittämisohjelman 2029. Kehittämisohjelman taustalla on 
kaupunginstrategian ilmastopolitiikka ja tavoite parantaa 
kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja kasvattaa pyöräilyn ja 
jalankulun määrää vuosittain 2 %.

Kehittämisohjelmassa on määritetty pyöräilyverkosto, 
jonka tavoitteita ovat selkeä verkosto, suurimman 
liikennemäärän linjoilla paras laatutaso, turvallisuus, 
suoruus, kattavuus, vaivattomuus ja miellyttävyys. 
Pyöräilyverkosto on jaoteltu kaksitasoiseksi pääverkostoon 
ja lähiverkostoon, minkä lisäksi pääverkoston suurimman 
liikenteen ja käyttäjäpotentiaalin väylät on nostettu 
kehitettäviksi parhaimman laatutason laatukäytäviksi. 
Laatukäytävät yhdistävät lähikunnat ja Turun suurimmat 
lähiöt Turun keskustaan. Valtion verkolla määritettyä 
pyöräilyverkostoa on 330 km ja yhteystarpeita on 
tunnistettu valtion verkolle 4 km.

Kehittämisohjelmassa on määritetty teknisiä 
laatuvaatimuksia pyöräilyverkostolle, mm. mitoitukseen 
sekä pyöräilyn erottelulle jalankulusta ja autoilusta.

Lisäksi vuonna 2018 Turun seudulla on määritetty 
seudulliset laatuväylät, jotka on hyväksytty osana 
Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja 
liikenteen vaihemaakuntakaavaa.
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Varsinais-Suomen ELY-L-alue / Porin seutu

Kuva 15. Pyöräilyverkon tavoitetila Porin seudulla sisältäen seudullisen pääverkon, 
muun pääverkon, paikallisverkon sekä yhteys- ja alikulkutarpeet. Tarkemmat taajama-
aluekohtaiset kuvat on esitetty raportissa. 

Porin kaupunkiseudun kunnat Pori, Ulvila, Nakkila ja 
Harjavalta julkaisivat vuonna 2019 Kävelyn ja pyöräilyn 
edistämisohjelman. 

Edistämisohjelmassa on esitetty nykytilanteen luokitus 
jakamalla nykyiset pyörätiet seudulliseen pääverkkoon, 
muuhun pääverkkoon ja paikallisverkkoon. Vastaavasti on 
esitetty tavoiteverkko samalla jaottelulla sekä tunnistettu 
yhteys- ja alikulkutarpeet. Tavoiteverkko yhdistää seudun 
keskukset toisiinsa, minkä lisäksi keskeisiin taajamiin on 
tehty tarkempi tarkastelu. Tavoiteverkko ulottuu valtatien 2 
suuntaisesti noin 50 kilometrin matkalle.

Edistämisohjelmassa tunnistetut yhteystarpeet on jaoteltu 
ohjelmassa kiireellisyysluokkiin. Reilu 50 km 
yhteystarpeista sijaitsee valtion verkolla. Tavoiteverkon 
olemassa olevista väylistä noin 115 km on valtion verkolla.
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Pyöräilyverkko
Tavoiteverkko

Seudullinen pääverkko

Muu pääverkko

Paikallisverkko

Yhteystarve

Alikulkutarve

Porin kaupunkiseutu, pyöräteiden tavoiteverkko.



Varsinais-Suomen ELY-L-alue / Rauma

Kuva 16. Rauman pyöräilyverkon kehittämisohjelmassa on 
määritetty pyöräilyn pääväylät, joiden tulisi olla 
talvihoitoluokassa 1.

Rauman pyöräilyverkon kehittämisohjelma on Rauman kaupungin 
vuonna 2016 julkaisema selvitys pyöräilyn edistämisestä 
Raumalla. 

Kehittämisohjelmassa on määritetty pyöräilyn pääväylät ja 
suositettu niille talvihoitoluokkaa 1. Talvihoidon jaottelulle ollaan 
hakemassa hyväksyntää tekniseltä valiokunnalta keväällä 2020.

Valtion verkolla olemassa olevia pääväyliä on 28 km ja 
yhteystarpeita 16 km.
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Varsinais-Suomen ELY-L-alue / Salo

Kuva 17. Salon keskusta-alueen 
tavoiteverkko vuodelle 2030 (alla) 
sekä määritetyt laatukäytävät 
(oikealla). Lisäksi raportissa on 
esitetty laajemman alueen 
tavoiteverkko (ei kuvissa).

Salon kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma on 
julkaistu vuonna 2016. Ohjelma on tehty yhteistyössä Salon 
kaupungin ja Liikenneviraston kesken. Ohjausryhmään ovat 
kuuluneet myös Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Varsinais-
Suomen maakuntaliitto.

Edistämisohjelmassa on määritetty pyöräilyn tavoiteverkko 
vuodelle 2030. Määrittelyn lähtökohtana on ollut mm. 
erilaisten toimintojen, kuten keskustan, palveluiden ja 
liityntäpysäköinnin saavutettavuus, verkon jatkuvuus sekä 
liikenneturvallisuuden näkökulmat. 

Tavoiteverkko koostuu pääreiteistä ja paikallisreiteistä. Lisäksi 
on määritetty erilliset laatukäytävät, joihin kaikkiin liittyy joko 
parantamistarpeita tai ne ovat uusia yhteystarpeita. Valtion 
verkolla tavoiteverkon olemassa olevista väylistä on 92 km, 
minkä lisäksi yhteystarpeita on tunnistettu 162 km.
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Alla olevassa kuvassa on esitetty ehdotelma pyöräväylien talvihoitoluokituksesta. Kaikki pyöräilyn pääväylät kuu-
luvat kunnossapitoluokkaan I ja muut pyörä- ja kävelyväylät kuuluvat luokkaan II. Muutamia asuinalueille sijaitsevia 
yhteyksiä on merkitty luokkaan III. Talvihoidon kannalta tällaisia yksittäisiä kohteita voi olla hankala kunnossapitää I 
tai II luokassa, kun ympäröivä kadut ja ajoradat kuuluvat alempaan talvihoitoluokkaan. III-luokkaan on myös laitettu 
pyöräily-yhteyksiä, joissa ei vielä ole päällystettä, jolloin niiden talvihoito korkeammassa talvihoitoluokassa voi olla 
hankalaa.

Raumalla olisi tärkeää kiinnittää huomiota myös näiden yksittäisten yhteyksien tarpeellisuuteen ja priorisointiin 
talvihoidossa. Talvihoitoluokituksen tulisi perustua yhtenäisille pyöräily-yhteyksille, jolloin myös niiden kunnossapito 

olisi helpompi toteuttaa kuin yksittäisten hajallaan sijaitsevien yhteyksien. Talvella tietyt yksittäiset pyöräily- ja käve-
ly-yhteydet voitaisiin yhdistää reitiksi esimerkiksi asuinalueilla ja muodostaa näin yhtenäisiä reittejä talvipyöräilylle ja 
-kävelylle.  Reitin talvihoitoluokka voitaisiin päättää sen mukaan, miten merkittävä yhteys se on pyöräilyn ja kävelyn 
kannalta. Näin esimerkiksi III-luokassa olevia asuinkatuja voitaisiin tarvittaessa nostaa korkeampaan talvihoitoluok-
kaan, jos ne ovat pyöräilyn ja kävelyn kannalta merkittäviä reittejä. 

Esri, HERE, DeLorme, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user
community

Talvihoitoluokat
1. luokka

2. luokka

3. luokka

Pyörä- ja kävelyväylät voisi Raumalla jakaa kolmeen luokkaa. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat kaikki pyöräilyn pääväylät ja toiseen luokkaan muut pyöräväylät. Kol-
mannessa luokassa olisivat sellaiset pyöräily-yhteydet, jotka eivät ole pyöräilyn kannalta niin merkittäviä ja jotka sijaitsevat III-luokan ajoradan kanssa lähekkäin.



Varsinais-Suomen ELY-L-alue / Rauma

Kuva 16. Rauman pyöräilyverkon kehittämisohjelmassa on 
määritetty pyöräilyn pääväylät, joiden tulisi olla 
talvihoitoluokassa 1.

Rauman pyöräilyverkon kehittämisohjelma on Rauman kaupungin 
vuonna 2016 julkaisema selvitys pyöräilyn edistämisestä 
Raumalla. 

Kehittämisohjelmassa on määritetty pyöräilyn pääväylät ja 
suositettu niille talvihoitoluokkaa 1. Talvihoidon jaottelulle ollaan 
hakemassa hyväksyntää tekniseltä valiokunnalta keväällä 2020.

Valtion verkolla pääväyliä on 16 km.
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Kuva 17. Salon keskusta-alueen 
tavoiteverkko vuodelle 2030 (alla) 
sekä määritetyt laatukäytävät 
(oikealla). Lisäksi raportissa on 
esitetty laajemman alueen 
tavoiteverkko (ei kuvissa).

Salon kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma on 
julkaistu vuonna 2016. Ohjelma on tehty yhteistyössä Salon 
kaupungin ja Liikenneviraston kesken. Ohjausryhmään ovat 
kuuluneet myös Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Varsinais-
Suomen maakuntaliitto.

Edistämisohjelmassa on määritetty pyöräilyn tavoiteverkko 
vuodelle 2030. Määrittelyn lähtökohtana on ollut mm. 
erilaisten toimintojen, kuten keskustan, palveluiden ja 
liityntäpysäköinnin saavutettavuus, verkon jatkuvuus sekä 
liikenneturvallisuuden näkökulmat. 

Tavoiteverkko koostuu pääreiteistä ja paikallisreiteistä. Lisäksi 
on määritetty erilliset laatukäytävät, joihin kaikkiin liittyy joko 
parantamistarpeita tai ne ovat uusia yhteystarpeita. Valtion 
verkolla tavoiteverkon olemassa olevista väylistä on 92 km, 
minkä lisäksi yhteystarpeita on tunnistettu 162 km.
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4.4	Salon	kävelyn	ja	pyöräilyn	laatukäytävät	

Laatukäytävät ovat osa Salon kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkkoa ja ne tarjoavat
tavallisia kävely- ja pyörätietä laadukkaamman kävely- ja pyöräilyväylän ja -
ympäristön. Osa laatukäytävien reiteistä on jo olemassa ja niitä parantamalla voidaan muodostaa Salon
tärkeimmät kulkusuunnat kattava kolmen laatukäytävän kokonaisuus:

Ø keskustan laatukäytävä Vilhonkatu-tori-Alhaisi/Pahkavuori-Tupuri-Piihovi
Ø jokivarren laatukäytävä Viitannummi-jokiranta-Ollikkala/Valhojanmäki-Piihovi
Ø radanvarren laatukäytävä Sirkkula-rautatieasema-Halikon keskusta-Mustamäki

Salon kävelyn ja pyöräilyn laatukäytävät.

Laatukäytäväosuuksien uudet ja parannettavat reitit on kuvattuna tarkemmin kappaleessa ”5.5.2 Uusien
väylien ja yhteyksien rakentaminen” (kuva: Salon kaupunki, 2016b).
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Salon keskustan ja sen lähitaajamien kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkko vuodelle 2030
(kuva: Salon kaupunki, 2016b).

Kehittämisehdotukset:

Ø Lisätään kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkon varaukset eri kaavatasoihin. Maakuntakaavaan
merkitään maakunnallisesti merkittävät (ja tavoiteltavat) pääreitit. (Salon kaupunki ja Varsinais-
Suomen liitto).



2.7 Pirkanmaan ELY-L-alue



Pirkanmaan ELY-L-alue

Yleiskuvaus

Pirkanmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen 
alueella toiminnalliset luokittelut on Tampereen seudulla. 

ELY-keskus on tunnistanut yhteystarpeita jalankulku- ja 
pyöräilyväylien tarveselvityksessä (2018). Tarveselvityksen yhteydessä 
on tuotettu kuntakohtaiset kohdekartat sekä 20 priorisoidusta 
kohteesta tehdyt kohdekortit. Kohdekorteille on nostettu tietoa mm. 
koulu- ja työmatkojen potentiaalista sekä liikenneturvallisuudesta.

= Kaupunkiseudulla tai kaupungin alueella 
on tehty pyörätieverkkosuunnitelma
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Pirkanmaan ELY-L-alue / Tampere

Kuva 18 Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn pääväylien tavoiteverkko 2030 (vuodelta 
2012, vasemmalla) ja nykytilanteen seudulliset pääreitit numeroituna (oikealla). 

Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn 
kehittämisohjelma 2030 on julkaistu vuonna 2012 
yhteistyössä seudun kuntien kesken (Kangasala, 
Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, 
Vesilahti, Ylöjärvi). Työtä ohjasi alueen 
liikennejärjestelmätyöryhmä.

Kehittämisohjelmassa tunnistettiin alueelta 
laatukäytävät ja määritettiin kävelyn ja pyöräilyn 
tavoiteverkko vuodelle 2030. Tavoiteverkko sisälsi 
pääreitit ja alueelliset reitit sekä molempien uudet 
yhteystarpeet tai linjauksen muutostarpeet.

Pyöräilyn edistämistyön yhteydessä seudulliset 
pyöräilyn pääreitit ovat tarkentuneet ja alueella on 
viitoitettu 15 seudullista pääreittiä. Tämän lisäksi 
on tunnistettu muita pääreittejä, maisemareittejä 
sekä ulkoilureittejä. Suurin osa reiteistä ulottuu 
noin 10 km etäisyydelle Tampereen keskustasta, 
pisimmät yli 20 km päähän.

Suunnitelman tavoiteverkosta yhteensä noin 
160 km on valtion verkolla, josta 8 km on 
yhteystarpeita.
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Kuva 25. Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn pääreittien tavoiteverkko 2030. 

4.3 Kävelyn ja pyöräilyn pääväylien tavoiteverkko  
Kävelyn ja pyöräilyn pääväylien tavoiteverkon määrittelyn ydinlähtökohtia olivat nykyiset 
seudulliset pyöräilyn pääreitit sekä Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa 
2030 esitettyjen nykyisten ja uusien alakeskusten parempi saavutettavuus kävellen ja 
pyörällä. 
Pääverkon silmäkoko on melko suuri erityisesti keskustojen ulkopuolella. Tavoitteena on 
synnyttää seudullinen kävelyn ja pyöräilyn pääreitistö, johon hierarkialtaan alempiluokkai-
set reitit voidaan sujuvasti integroida. Pääverkko muodostuu osittain nykyisistä ja koko-
naan uusista seudullisista ja alueellisista pääreiteistä. Nykyisin vain Tampere on seudulla 
määrittänyt kävelyn ja pyöräilyn laatukäytävät. Pääreitit johdetaan työ- ja asuinpaikkakes-
kittymien kautta huolehtien siitä, että yhteydet ovat mahdollisimman sujuvia, turvallisia ja 
nopeita. Uudet pääreitit pyritään sijoittamaan maankäytön suunnittelussa yhdyskuntara-
kenteen sisälle erilleen autoliikenteen pääreiteistä. Pääverkko palvelee kaikkia kävelijöi-
den ja pyöräilijöiden käyttäjäryhmiä, mutta nopeus- ja sujuvuusarvot puoltavat erityisesti 
työmatkaliikkujien tarpeita. Pääverkolla tulee laatukäytäväajatteluun tukeutuen olla korkea 
tekninen laatutaso, joka erottuu hierarkialtaan alempitasoisista väylistä.   
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2.8 Uudenmaan ELY-L-alue



Uudenmaan ELY-L-alue

Yleiskuvaus

Uudenmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuu-
alueen alueella toiminnalliset luokittelut on tehty seuraavilla alueilla:

• Helsingin seutu (2012)
• Lahti (2019)
• Hämeenlinna (2015)
• Riihimäen seutu (2013)
• Forssan seutu (2017)
• Järvenpää (2019)
• Mäntsälä (2015)
• Tuusula (2018)
• Kirkkonummi (2017)

Lisäksi Orimattilaan on tekeillä selvitys. Erityisesti Helsingin seudun 
vuonan 2012 tehdyn suunnitelman yhteystarpeet valtion verkolla 
ovat toteutuneet tai toteutumassa hyvin. 

= Kaupunkiseudulla tai kaupungin alueella 
on tehty pyörätieverkkosuunnitelma
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Uudenmaan ELY-L-alue / Helsingin seutu

Kuva 19. Helsingin seudun pääpyöräreittien tavoiteverkko 2030 
(vuodeta 2012). Useat esitetyt yhteystarpeet ovat toteutuneet.

Helsingin seudun pääpyöräverkon ja laatukäytävien määrittelyn on julkaisut vuonna 2012 
Helsingin Seudun Liikenne –kuntayhtymä (HSL), jonka jäseniä ovat Helsinki, Espoo, 
Vantaa, Kauniainen, Kerava, Sipoo, Tuusula, Kirkkonummi ja Siuntio.

Suunnitelmassa laadittiin pääpyöräilyverkko ja laatukäytävät Helsingin seudun 14 kunnan 
alueelle, em. lisäksi alueeseen kuuluivat Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, 
Nurmijärvi ja Vihti. 

Verkon määrittelyn taustalle tarkasteltiin sekä ulkomaalaisia että kotimaisia kaupunkeja ja 
niiden verkostoja mm. silmäkoon, fyysisten ratkaisuiden, opastuksen ja viitotuksen, 
kunnossapidon sekä kustannusten osalta. Lisäksi arvioitiin liikennemallin avulla 
käyttäjämääriä ja tehtiin kysely verkon puutteista ja ongelmakohdista. 

Tavoiteverkkoon vuodelle 2020 määritettiin laatukäytävät, seutureitit sekä yhteystarpeita 
molemmille. Lisäksi tunnistettiin vuoden 2020 jälkeisiä yhteystarpeita. Määrittelyssä 
huomioitiin suunnittelu alueen aluerakenteen vaihtelut ja tunnistettiin 7 erilaista 
aluetyyppiä. Jokaiselle aluetyypille tehtiin laatukäytävien ja seutureittien laadulliset 
määrittelyt poikkileikkaus- ja liittymävaatimusten osalta. 

Laatukäytävien pituus tavoiteverkossa on 186 km, josta rakennettavaa 22 km. 
Seutureittien pituus vastaavasti on 714 km, josta rakennettavaa 65 km. Valtion verkolle 
sijoittuvat yhteystarpeet ovat jo toteutuneet tai toteutumassa hyvin. 
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kon ja yhdistävät kuntakeskuksia toisiinsa ja seudun keskeisiin osiin. Seutureittiverkon kokonaispi-
tuus tavoitetilanteessa 2020 on 714 km, josta rakennettavien osuuksien pituus on 65 km (9 %). 

 

Kuva 31. Pääpyöräreittien tavoiteverkko 2020. 



Uudenmaan ELY-L-alue / Lahti

Kuva 20. Lahden pyöräliikenteen tavoiteverkko 2030.

Lahdessa pyöräliikenneverkon päivittäminen on tehty 
vuonna 2019 osana Kestävän kaupunkiliikkumisen 
ohjelmaa. Pyöräliikenneverkon osalta on julkaistu 
erikseen suunnitteluperiaatteet sekä kartta 
tavoiteverkosta 2030.

Tavoiteverkon määrittelyn taustalla on huomioitu 
keskusta-alue, aluekeskukset sekä paikalliskeskukset. 
Lisäksi on tunnistettu työpaikat, elinkeinot sekä julkiset 
palvelut ja koulut. Näitä yhdistämään on määritetty 
pääreitit sekä aluereitit. Lisäksi on tunnistettu 
vaihtoehtoisia linjauksia. Tavoiteverkko ulottuu noin 
10 km etäisyydelle Lahden keskustasta sekä 
pistomaisena noin 20 km etäisyydelle Nastolan 
taajamaan. Tavoiteverkolla ei ole valtion verkolla olevia 
yhteyspuutteita. Yhteensä tavoiteverkkoa on valtion 
väylillä noin 85 km.
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Uudenmaan ELY-L-alue / Hämeenlinnan seutu

Kuva 21. Hämeenlinnan seudun pyörätieverkon toiminnallinen 
luokittelu Hattulan, Kanta-Hämeenlinnan ja Janakkalan alueilla. 
Lisäksi on tehty erillistarkastelut neljälle pienemmälle taajamalle.

Hämeenlinnan seudun pyörätieverkon toiminnallinen luokittelu 
on tehty vuonna 2015 julkaistussa Pyöräliikenteen pääverkon 
kehittäminen Hämeenlinnan seudulla. 

Tavoiteverkko on määritetty yhdistävänä verkkona Hattulan, 
Kanta-Hämeenlinnan ja Janakkalan alueille, minkä lisäksi 
neljälle pienemmälle taajamalle on tehty omat tavoiteverkot. 

Hattula-Kanta-Hämeenlinna-Janakkala -alueelle on määritetty 
pääreitit, aluereitit ja paikallisreitit. Luokittelun taustalla ovat 
olleet liikkumistarpeet sekä tavoite lisätä pyöräliikenteen 
kysyntää. Hattulan ja Kanta-Hämeenlinnan välinen etäisyys on 
hieman alle 10 km ja Kanta-Hämeenlinnan ja Janakkalan 
hieman alle 15 km. Pääreittejä alueella on noin 55 km, 
aluereittejä noin 94 km ja paikallisreittejä noin 280 km. 
Pääverkolle on kuvattu tavoiteltava laatutaso. Valtion verkolla 
reittejä on noin 55 km.

Muihin taajamiin on määritetty pääreitit liikennemallin 
antamien käyttäjämäärien perusteella (liikennevirta yli 200).

Uusia yhteystarpeita ei ole esitetty, julkaisussa on ainoastaan 
luokiteltu olemassa olevaa verkkoa. 
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Uudenmaan ELY-L-alue / Lahti

Kuva 20. Lahden pyöräliikenteen tavoiteverkko 2030.

Lahdessa pyöräliikenneverkon päivittäminen on tehty 
vuonna 2019 osana Kestävän kaupunkiliikkumisen 
ohjelmaa. Pyöräliikenneverkon osalta on julkaistu 
erikseen suunnitteluperiaatteet sekä kartta 
tavoiteverkosta 2030.

Tavoiteverkon määrittelyn taustalla on huomioitu 
keskusta-alue, aluekeskukset sekä paikalliskeskukset. 
Lisäksi on tunnistettu työpaikat, elinkeinot sekä julkiset 
palvelut ja koulut. Näitä yhdistämään on määritetty 
pääreitit sekä aluereitit. Lisäksi on tunnistettu 
vaihtoehtoisia linjauksia. Tavoiteverkko ulottuu noin 
10 km etäisyydelle Lahden keskustasta sekä 
pistomaisena noin 20 km etäisyydelle Nastolan 
taajamaan. Tavoiteverkolla ei ole valtion verkolla olevia 
yhteyspuutteita. Yhteensä tavoiteverkkoa on valtion 
väylillä noin 85 km.
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Uudenmaan ELY-L-alue / Hämeenlinnan seutu

Kuva 21. Hämeenlinnan seudun pyörätieverkon toiminnallinen 
luokittelu Hattulan, Kanta-Hämeenlinnan ja Janakkalan alueilla. 
Lisäksi on tehty erillistarkastelut neljälle pienemmälle taajamalle.

Hämeenlinnan seudun pyörätieverkon toiminnallinen luokittelu 
on tehty vuonna 2015 julkaistussa Pyöräliikenteen pääverkon 
kehittäminen Hämeenlinnan seudulla. 

Tavoiteverkko on määritetty yhdistävänä verkkona Hattulan, 
Kanta-Hämeenlinnan ja Janakkalan alueille, minkä lisäksi 
neljälle pienemmälle taajamalle on tehty omat tavoiteverkot. 

Hattula-Kanta-Hämeenlinna-Janakkala -alueelle on määritetty 
pääreitit, aluereitit ja paikallisreitit. Luokittelun taustalla ovat 
olleet liikkumistarpeet sekä tavoite lisätä pyöräliikenteen 
kysyntää. Hattulan ja Kanta-Hämeenlinnan välinen etäisyys on 
hieman alle 10 km ja Kanta-Hämeenlinnan ja Janakkalan 
hieman alle 15 km. Pääreittejä alueella on noin 55 km, 
aluereittejä noin 94 km ja paikallisreittejä noin 280 km. 
Pääverkolle on kuvattu tavoiteltava laatutaso. Valtion verkolla 
reittejä on noin 55 km.

Muihin taajamiin on määritetty pääreitit liikennemallin 
antamien käyttäjämäärien perusteella (liikennevirta yli 200).

Uusia yhteystarpeita ei ole esitetty, julkaisussa on ainoastaan 
luokiteltu olemassa olevaa verkkoa. 
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Parola – Kanta-Hämeenlinna - Turenki 

26 

Pääreitit palvelevat sujuvasti ja turvallisesti pyöräilyn valtavirtoja 
merkittävimpien liikennettä synnyttävien toimintojen ja palveluiden 
äärelle. 
Aluereitit  yhdistävät asuinalueet paikalliskeskustoihin ja toimivat 
liityntäyhteyksinä pääverkkoon. 
Paikallisreitit ovat ensisijaisesti keskusten ja asuinalueiden sisäisiä 
yhteyksiä tai muita täydentäviä yhteyksiä. 

 
 Verkon toiminnallinen luokittelu perustuu liikkumistarpeisiin ja 

tavoitteeseen lisätä pyöräliikenteen kysyntää. 
 Verkon luokittelun tarkoitus on ohjata pyöräliikenteen väylien 

kehittämistä ja kohteiden priorisointia. 
 Tavoitteena on osoittaa pyöräliikenteen pääverkko 

”pyöräliikenteen pääreitti” -kaavamerkintänä yleiskaavan 
oikeusvaikutteisessa kaavakartassa. 

 Pääverkon laatutasolle on kuvattu yleiset periaatteet, joilla 
pääreittien sujuvuutta ja houkuttelevuutta parannetaan 
nykyisestä. 

 Lisäksi tärkeää on varmistaa pääreittien tilavaraukset 
asemakaavoissa ja auditoida pyöräliikenteen pääreittejä koskevat 
katu- ja rakennussuunnitelmat. 



Uudenmaan ELY-L-alue / Riihimäen seutu

Kuva 22. Riihimäen seudun 
pääpyöräverkko 
määrittelyssä tunnistettu 
tavoiteverkko Riihimäen 
(vasemmalla) ja Hyvinkään 
alueille (alla).

Riihimäen seudun pyörätieverkon toiminnallinen 
luokittelu on tehty vuonna 2013 julkaistussa Riihimäen 
seudun pääpyöräilyverkon määrittely ja 
kehittämistarpeiden tunnistaminen. 

Julkaisussa on tehty tavoiteverkkosuunnitelmat 
Riihimäen, Lopen, Hausjärven ja Hyvinkään alueille. 
Tavoiteverkko sisältää kolmen eri laatuluokan 
pääreittejä sekä aluereitit. Lisäksi tavoiteverkkoon on 
tunnistettu rakennettavat pää- ja aluereitit. Pääreittien 
ensimmäisessä laatuluokassa ovat laatukäytävät ja 
kolmannessa laatuluokassa pyöräily tapahtuu 
ajoradalla. Yhteensä tavoiteverkkoa on valtion 
olemassa olevalla verkolla noin 120 km.

Hyvinkään ja Riihimäen keskustojen välinen etäisyys 
on noin 12 km. Lopen ja Hausjärven keskusta-alueilta 
matkaa Riihimäelle on reilu 15 km.

Yhteystarpeita on valtion verkolla 14 km. Muutama 
kohteista on Uudenmaan ELY-keskuksen 
hankekoreissa ja näiden odotetaan toteutuvan 
lähivuosina.

Hyvinkää on alueena mukana myös vuonna 2011 
julkaistussa HSL:n Helsingin seudun pääpyöräverkon 
ja laatukäytävien määrittely -julkaisussa.
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Uudenmaan ELY-L-alue / Forssan seutu

Kuva 23. Forssan seudun tavoitteellinen pääverkko. Pääverkko yhdistää Jokioisten 
ja Tammelan taajamat Forssan keskustaan.

Forssan seudun pyöräliikenteen pääverkon 
kehittämisselvitys on vuonna 2017 julkaistu selvitys, 
jossa on määritetty tavoitteelliset pääverkot Forssan 
seudulle, sisältäen Forssan, Humppilan, Jokioisten, 
Tammelan ja Ypäjän keskusta-alueet. 

Pääreitit on muodostettu huomioiden keskustan palvelut, 
merkittävät asuinalueet, työpaikka-alueet, asemat sekä 
merkittävät virkistys- ja vapaa-ajan kohteet.

Tavoitteellinen pääverkko yhdistää Jokioisten ja 
Tammelan taajamat Forssan keskustaan. Molemmat 
taajamat sijaitsevat noin 7 km etäisyydellä Forssan 
keskustasta. Pääverkolla ei ole yhteystarpeita, luokittelu 
on tehty olemassa olevalle verkolle. Kehittämistarpeena 
olemassa olevalle verkolle on tunnistettu viitoituksen ja 
opastuksen parantamiselle sekä talvikunnossapidon 
yhdenmukaistamiselle.

Tavoitteellisen pääverkon pituus yhteensä noin 53 km, 
josta valtion verkolla on 28 km.
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Uudenmaan ELY-L-alue / Forssan seutu

Kuva 23. Forssan seudun tavoitteellinen pääverkko. Pääverkko yhdistää Jokioisten 
ja Tammelan taajamat Forssan keskustaan.

Forssan seudun pyöräliikenteen pääverkon 
kehittämisselvitys on vuonna 2017 julkaistu selvitys, 
jossa on määritetty tavoitteelliset pääverkot Forssan 
seudulle, sisältäen Forssan, Humppilan, Jokioisten, 
Tammelan ja Ypäjän keskusta-alueet. 

Pääreitit on muodostettu huomioiden keskustan palvelut, 
merkittävät asuinalueet, työpaikka-alueet, asemat sekä 
merkittävät virkistys- ja vapaa-ajan kohteet.

Tavoitteellinen pääverkko yhdistää Jokioisten ja 
Tammelan taajamat Forssan keskustaan. Molemmat 
taajamat sijaitsevat noin 7 km etäisyydellä Forssan 
keskustasta. Pääverkolla ei ole yhteystarpeita, luokittelu 
on tehty olemassa olevalle verkolle. Kehittämistarpeena 
olemassa olevalle verkolle on tunnistettu viitoituksen ja 
opastuksen parantamiselle sekä talvikunnossapidon 
yhdenmukaistamiselle.

Tavoitteellisen pääverkon pituus yhteensä noin 53 km, 
josta valtion verkolla on 28 km.
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Uudenmaan ELY-L-alue / Järvenpää

Kuva 24. Järvenpään pääverkon tavoitetila.

Järvenpään pyöräliikenteen kehittämissuunnitelma on Järvenpään kaupungin 
vuonna 2019 julkaisema suunnitelma, jossa on määritelty pyöräliikenteen 
pääverkon tavoitetila. Pääverkolle on määritetty onko pyöräväylä tavoitetilassa 
yksisuuntainen (pyörätie tai –kaista), yksisuuntainen (sekaliikenne), 
kaksisuuntainen (erotettu jalankulusta), kaksisuuntainen (ei erotettu 
jalankulusta) vai kehitettävä pääreitti (erotettu jalankulusta). Lisäksi on 
tunnistettu yhteystarpeita, jotka mahdollisesti syntyvät maankäytön kehityksen 
mukaisesti. Osalle pääverkkoa (sekaliikenne) on tunnistettu tarve liikenteen 
rauhoittamiselle.

Suuri osa tavoiteverkosta sijaitsee kaupungin katuverkolla. 

Järvenpää on alueena mukana myös vuonna 2011 julkaistussa HSL:n Helsingin 
seudun pääpyöräverkon ja laatukäytävien määrittely -julkaisussa.

46

Uudenmaan ELY-L-alue / Mäntsälä

Kuva 25. Mäntsälän toiminnallisen luokittelun perusteella 
määritetyt toimenpiteet (parannettavat ja uudet väylät)

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkosto on 
Mäntsälän kaupungin vuonna 2015 julkaisema 
kehittämissuunnitelma. 

Suunnitelmassa on määritetty parannettavat ja uudet pääreitit, 
parannettavat ja uudet paikallisreitit sekä uudet ulkoilureitit ja muut 
yhteystarpeet. 

Suunnitelmassa on tunnistettu kehitettäviä kohteita valtion verkolla, 
mutta ne eivät ole tällä hetkellä osa Uudenmaan ELY-keskuksen 
hankekoria. Yhteensä uusia yhteystarpeita valtion verkolla on noin 
10 km.

Mäntsälä on alueena mukana myös vuonna 2011 julkaistussa HSL:n
Helsingin seudun pääpyöräverkon ja laatukäytävien määrittely 
-julkaisussa.
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Tavoiteverkkoa tulee päivittää ja tarkentaa  
tulevaisuudessa maankäytön ja 

liikenneverkon kehittyessä.

Yksisuuntainen pyöräliikenteen järjestely on turvallisuuden 
ja tilankäytön kannalta tehokas. Kuva:Niko Palo

Pääreiteillä kaksisuuntaisen väylän 
perusleveys
• Tavoiteleveys on 4,0 metriä, jossa

jalkakäytävä 1,5 metriä ja pyörätie
2,5 metriä.

• Poikkeustilanteessa (hetkellisesti)
3,5 metriä, jossa jalkakäytävä 1,3
metriä ja pyörätie 2,2 metriä.
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Uudenmaan ELY-L-alue / Tuusula

Kuva 26. Tuusulan koko 
kunnan alueelle tehty 
tavoiteverkko 2040, joka 
koostuu pääreiteistä ja 
muista reiteistä. 

Tuusulan pyöräliikenteen edistämissuunnitelma on Tuusulan 
kaupungin vuonna 2018 julkaisema suunnitelma, jossa on 
määritetty pyöräilyn tavoiteverkko vuodelle 2040. 

Tavoiteverkko koostuu pääreiteistä ja muista reiteistä. 
Lisäksi on tunnistettu Tuusulan keskusta-alueella ja Hyrylän 
taajama-alueella kulkevat baana-yhteydet.

Edistämisohjelman toimenpiteissä on määritetty pääreiteille 
toimenpiteitä, mm. jalankulun ja pyöräilyn erottelun sekä 
liittymien osalta.

Valtion verkolla tavoiteverkkoa on noin 110 km, minkä 
lisäksi yhteystarpeita on tunnistettu 10 km.

Tuusula on alueena mukana myös vuonna 2011 julkaistussa 
HSL:n Helsingin seudun pääpyöräverkon ja laatukäytävien 
määrittely -julkaisussa.
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Uudenmaan ELY-L-alue / Kirkkonummi

Kuva 27. Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn pääreittien tavoiteverkko 2030

Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma on 
Kirkkonummen kunnan vuonna 2017 julkaisema ohjelma, 
jossa on määritelty kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkko 2030. 

Tavoiteverkko koostuu nykyisistä paikallisista ja seudullisista 
pääreteistä sekä molempien yhteystarpeista. Lisäksi on 
tunnistettu tulevaisuuden yhteystarpeita. Pääreittien 
tunnistamisen apuna on hyödynnetty erityisesti junaliikenteen 
asemien saavutettavuusvyöhykkeitä. Valtion verkolla 
tavoiteverkkoa on noin 80 km, josta noin 30 km on 
yhteystarpeita. Myös yhteystarpeita sijaitsee valtion verkolla, 
lisäksi valtion väylien yhteyteen on tunnistettu tarpeita 
opastukselle ja viitoitukselle sekä pyörien 
liityntäpysäköinnille.

Kehittämisohjelmassa on esitetty suunnitteluperiaatteet 
pääreiteille ja muille reiteille erikseen keskusta-alueilla sekä 
pääreiteille muilla alueilla. Suunnitteluperiaatteet koskevat 
poikkileikkausta sekä liittymiä.

Kirkkonummi on alueena mukana myös vuonna 2011 
julkaistussa HSL:n Helsingin seudun pääpyöräverkon ja 
laatukäytävien määrittely -julkaisussa.
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Uudenmaan ELY-L-alue / Kirkkonummi
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Suunnitteluperiaatteet 

Verkollista kehittämistä tehdään Kirkkonummella vahvasti katuhankkeiden ja aluekohtaisten maankäytön ke-
hittämishankkeiden kautta. Näiden lisäksi tavoitteena on kehittää verkkoa tulevaisuudessa toteuttamalla uu-
sia, ajoneuvoliikenteestä erillään olevia kävelyn ja pyöräilyn pääreittejä sekä täydentämällä maanteiden var-
sien yhteyksiä. Verkoston jatkuvuuden, sujuvuuden ja yhtenäisen laadun takaamiseksi tulee sekä uusien yh-
teyksien suunnittelussa, että olemassa olevan verkon parantamisessa huomioida yhtenäiset suunnittelupe-
riaatteet.   

Pyöräilyn pääreitit 

Kirkkonummen pääreitit on jaettu seudullisiin ja paikallisiin pääreitteihin (esitetty yllä). Pääreitit on määritelty 
yhteyksille, joilla kulkee suurimmat pyöräilyvirrat. Seudulliset pääreitit perustuvat Helsingin seudun pääpyö-
räilyverkolle yhteisesti määritettyihin yhteyksiin. Kehyskuntien seutureitit muodostavat pyöräilyn runkover-
kon ja yhdistävät kuntakeskukset toisiinsa ja seudun keskeisiin osiin. Kirkkonummella seudullisia pääreittejä 
täydentävät paikalliset pääreitit. Pitkien etäisyyksien vuoksi Kirkkonummen seudulliset pääreitit palvelevat 
pääsääntöisesti Kirkkonummen paikallista liikkumista. Tulevaisuudessa metron aloittaessa liikennöinnin Ki-
venlahteen, muodostuu Masala - Sundsberg-alueen ja metroaseman välille houkutteleva seudullinen liityn-
täpyöräily-yhteys.  

Seudullisen pääpyöräilyverkon yhtenä tavoitteena on luoda laadultaan seudullisesti yhtenäinen pääpyöräily-
verkosto. Seudullisen verkoston tavoitteellisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi reittien suoruus, viivytysten ja 
pysähdysten minimointi, sujuvat liittymäjärjestelyt, luonnonelementtien hyödyntäminen sekä eri kulkumuo-
tojen laadukas erottelu.  



2.9 Kaakkois-Suomen ELY-L-alue



Kaakkois-Suomen ELY-L-alue

= Kaupunkiseudulla tai kaupungin alueella 
on tehty pyörätieverkkosuunnitelma

Yleiskuvaus

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri 
-vastuualueen alueella toiminnalliset luokittelut on 
Lappeenrannassa (2019) ja Imatralla. 

Lisäksi ELY-keskus on tunnistanut alueensa yhteystarpeita vuonna 
2012 julkaistussa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 
kevytliikenneselvitys ja toimintalinjat -julkaisussa jossa on 
priorisoitu alueen jalankulku- ja pyöräilyväylät hyödyntämällä mm. 
tietoa koululaisten liikenneturvallisuudesta, väestön ja 
työpaikkojen sijainneista sekä matkatuotoksista.

Etelä-Karjalan maakuntaliitto on koostanut tiedot alueensa 
pyöräilyreiteistä matkailun näkökulmasta vuonna 2018. Reittien 
pituudet vaihtelevat noin 10 kilometristä jopa yli 500 kilometriin.
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Kaakkois-Suomen ELY-L-alue / Etelä-Karjala

Kuva 28. Etelä-Karjalan tavoitelaaturaitisto vuodelta 2011.

Etelä-Karjalan laaturaitti on Lappeenrannan kaupungin 
vuonna 2011 tilaama selvitys, johon osallistuivat kaupungin 
lisäksi Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Karjalan virkistyssäätiö, 
Imatran kaupunki, Lemin kunta, Ruokolahden kunta, 
Luumäen kunta, Taipalsaaren kunta sekä Kaakkois-Suomen 
ELY-keskus.

Etelä-Karjalan laaturaitin kehittämisen tavoitteena on luoda 
houkutteleva ja hyvin opastettu kevyen liikenteen raitisto, 
joka palvelee sekä päivittäisiä liikkumistarpeita että tarjoaa 
reittejä matkailijoille ja vapaa-ajan viettoon.

Tavoitelaaturaitti muodostuu yhdestä yhtenäisestä pääreitistä 
sekä lenkkeinä takaisin pääreitille palaavista sivureiteistä. 
Pääreitti yhdistää Lappeenrannan ja Imatran kaupungit sekä 
Luumäen, Lemin, Taipalsaaren ja Ruokolahden kunnat. 
Pääreitin on ajateltu palvelevan erityisesti päivittäisiä 
liikkumistarpeita tarjoten suoran, selkeän ja sujuvan 
yhteyden kasvukeskusten välille. Sivureitit on puolestaan 
pyritty suunnittelemaan siten, että jokaisen sivureitin varrella 
sijaitsee jokin mielenkiintoinen opastettava kohde. 

Tavoitelaaturaitistosta noin 100 km on olemassa olevaa 
valtion verkkoa ja yhteystarpeita valtion verkolle on 
tunnistettu noin 20 km.
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Kaakkois-Suomen ELY-L-alue / Lappeenranta
Lappeenrannan pyöräilyn kehittämisohjelma on 
Lappeenrannan kaupungin vuonna 2019 julkaisema 
ohjelma, jossa on määritetty Lappeenrannan 
keskustan ja Joutsenon taajaman alueen 
pyöräliikenteen verkot.

Pyöräliikenteen tavoiteverkossa on määritetty 
pääreitit, aluereitit sekä ELY-keskuksen pyörätiet ja 
jalkakäytävät. Pääreittien yhteysvälit ovat noin 25 
kilometrin pituisia. Ohjelmassa on esitetty periaatteet 
pää- ja aluereittien erotteluun moottoriajoneuvo-
liikenteestä sekä jalankulusta. Lisäksi toimenpiteissä 
on esitetty tarkempien suunnitteluperiaatteiden 
määrittämistä.

Tavoiteverkosta noin 60 km on olemassa olevaa 
valtion verkkoa ja yhteystarpeita valtion verkolle on 
tunnistettu noin 15 km.

Kuva 29. Lappeenrannan pyöräliikenteen tavoiteverkko
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Etelä-Karjalan laaturaitti 
Sivu 4 / 26 

 
 

 
Kuva 1. Tavoitelaaturaitin linjaus (punainen = pääreitti, sininen = sivureitti). 

Seuraavassa on esitetty tavoitelaaturaitin linjaus kunnittain. Kuntakohtaisissa karttakuvissa pääreitti on 
merkitty punaisella ja sivureitit sinisellä. Kuviin on niin ikään merkitty tekstissä mainitut puuttuvat osuudet, 
eli pääreiteillä puuttuvat kevyen liikenteen väylät (keltainen) ja sivureitillä kokonaan puuttuva yhteys 
(turkoosi). 

Luumäki 

Etelä-Karjalan tavoitelaaturaitin pääreitin länsipää sijaitsee Luumäellä Taavetissa. Reitti lähtee torilta ja 
kulkee Linnalantietä ja Vintturinmäentietä pitkin itään Luumäen kirkonkylän ja valtatien 6 liittymään, josta 
reitti jatkuu valtatien 6 pohjoispuolella osittain erillistä kevyen liikenteen väylää pitkin ja osittain 
vähäliikenteistä rinnakkaisteitä pitkin. Rinnakkaistieosuudet on toteutettu tonteille ajoa varten eikä niillä 
ole erillistä kevyen liikenteen väylää. Nykyiset kevyen liikenteen järjestelyt valtatien 6 varressa ulottuvat 
Huomolaan/Askolaan Kivijärven helmi -hotellille. Tavoitelaaturaitin linjaus jatkuu valtatien 6 vartta aina 
Lappeenrannan puolelle Kärkeen, jossa nyt parannettavan valtatien 6 osuuden kevyen liikenteen järjestelyt 
ja erillinen kevyen liikenteen väylä alkaa. Puuttuvat kevyen liikenteen järjestelyt täydentyvät valtatien 6 
parantaminen välillä Taavetti–Lappeenranta -hankkeen yhteydessä. Taavetti–Lappeenranta välin 
yleissuunnitelmassa on esitetty valtatien 6 linjauksen muuttamista siten, että nykyinen valtatie muutetaan 
alempiluokkaiseksi tieksi ja kevyen liikenteen väylä kulkee sen vartta. 



Kaakkois-Suomen ELY-L-alue / Lappeenranta
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Kuva 29. Lappeenrannan pyöräliikenteen tavoiteverkko
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OHJELMAN TAVOITTEET
PYÖRÄLIIKENTEEN TAVOITEVERKKO
Tavoiteverkko esittää yhteysvälit, joiden 
tulisi olla osa pääreittejä. Pääreittien 
tarkkojen linjausten valinta tehdään 
seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Oleellista 
on, että pääreitit palvelevat mahdollisimman 
monien pyöräilijöiden sujuvaa ja turvallista 
matkantekoa. Oheisella kartalla esitettyjen 
pääreittien yhteysvälit ovat pituudeltaan 
noin 25 kilometriä.

Ydinkeskustassa jalankulku on 
merkittävässä roolissa ja vaikuttaa osaltaan 
myös pyöräliikenteen järjestelyihin. 
Keskustan autoliikenne on hidasta, minkä 
vuoksi pyöräliikenteen olisi luonteva sijoittua 
ajoradalle tai pyöräkaistoille. Ydinkeskustan 
ja sen lähialueiden tarkemman suunnittelun 
tarvealueella määritetään seuraavissa 
suunnitteluvaiheissa ratkaisut siitä, miten 
pääreiteiltä siirrytään muille reiteille tai 
miten kaksi- ja yksisuuntaiset ratkaisut 
yhdistyvät toisiinsa.



Kaakkois-Suomen ELY-L-alue / Imatra

Kuva 30. Imatran pyöräliikenteen 
tavoiteverkko

Pyöräliikenteen kehittämisen suunnat Imatralla on 
Imatran kaupungin vuonna 2018 julkaisema suunnitelma, 
jossa on määritetty pyöräilyn tavoiteverkko.

Tavoiteverkko kostuu seudullisista pääreiteistä, 
pääreiteistä, paikallisista pääreiteistä, muista reiteistä, 
virkistysreiteistä, kuntopolku ja harrastepyöräreiteistä 
sekä yhteystarpeista.

Valtion verkolla tavoiteverkkoa on 16 km.
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3. Johtopäätökset



Johtopäätökset (1/2)

Pyöräväylien toiminnallista luokittelua on tehty Suomessa

Toiminnallinen luokittelu on tehty suurimmassa osassa Suomen suuria ja keskisuuria 
kaupunkeja. Yhteensä luokittelu oli tehty 29 kaupungin tai kaupunkiseudun alueella. 
Suurin osa suunnitelmista on valmistunut vuosina 2015-2019. Lisäksi joillakin alueilla 
päivitystyö on käynnissä tai käynnistymässä.

Suunnitelmissa on jonkin verran eroja

Osa suunnitelmista on tehty hyvin samanlaisiksi noudattamalla vuonna 2014 
julkaistua Jalankulku- ja pyöräväylien suunnittelu -ohjetta. Osassa suunnitelmia on 
joitakin reittitasoja on jätetty pois ja joissakin on tuotu uusia suunnitteluohjeen 
tasojen rinnalle. Myös reittien nimeämisessä on keskinäisiä eroja.

Suunnitelmien maantieteelliset alueet myös vaihtelevat. Osa suunnitelmista keskittyy 
kaupungin keskusta-alueelle, osassa on huomioitu myös muut taajama-alueet. Myös 
tavoiteverkkojen silmäkoko vaihtelee.

Tavoiteverkkojen muodostamiseen on joillakin alueilla käytetty lähtökohtana 
keskusten ja kylien tunnistamista ja tätä kautta vektoriverkon avulla määritetty reitit. 
Toisilla alueilla perustan ovat muodostaneet esimerkiksi liikennemallin ennusteet, 
asukaskyselyt sekä ykr-aineisto. Kaikissa suunnitelmissa tavoiteverkon 
muodostamisen lähtökohtia ei ole avattu.

Suunnitelmat ja niissä esitetyt yhteystarpeet ja luokittelut eivät ole täysin 
vertailukelpoisia keskenään.

= Kaupunkiseudulla tai kaupungin alueella 
on tehty pyörätieverkkosuunnitelma
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Johtopäätökset (2/2)

Tarpeita valtion verkolle on vaihtelevasti – tarpeet eivät ole 
vertailukelpoisia

Yhteensä valtion olemassa olevaa verkkoa on määritetty osaksi tavoiteverkkoa noin 
2000 km, minkä lisäksi tavoiteverkkoon oli tunnistettu yhteystarpeita noin 500 km. 
Valtion verkolle määritetyn olemassa olevan tavoiteverkon pituuden keskiarvo oli 
noin 70 km ja mediaani 50 km. Tavoiteverkkoon kuuluvia yhteystarpeita oli 
tunnistettu maanteiden yhteyteen 20 suunnitelmassa ja niiden pituuden keskiarvo 
oli noin 30 km ja mediaani noin 10 km. Suunnitelmissa olevista eroista johtuen 
tarpeet valtion verkolle eivät ole yhtenäiset. 

= Kaupunkiseudulla tai kaupungin alueella 
on tehty pyörätieverkkosuunnitelma
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4. Lähteet ja linkit



Lähteet ja linkit (1/2)

Paikkatietoaineisto, joka sisältää tehdyt luokittelut valtion 
verkolla: 
http://vayla.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c9fa788
1715043388ff7b0d684c55928

Lapin ELY-L-alue

• Meri-Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma (2015): 
https://www.doria.fi/handle/10024/73908

• Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030 
(2016):https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=cc06b082-3bf6-4aa1-
b15c-4f30ad5fcd6a

Pohjois-Pohjanmaan ELY-L-alue

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuustyön 
karttapalvelu: 
http://vayla.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c9fa
7881715043388ff7b0d684c55928

• Pyöräilyn edistäminen Oulun seudulla: http://oulunseudunpyoraily.fi/

• Kajaanin pyöräilyn kehittämissuunnitelma (2017): 
http://www.kajaani.fi/sites/default/files/kajaanin_pyoratieverkon_kehit
tamissuunnitelma_raportti_24022017.pdf

Keski-Suomen ELY-L-alue

• Jyväskylän kaupungin pyöräilyn edistämisohjelma (2015): 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/pyorailyn_edist
amisohjelma_pitkaraportti.pdf

Pohjois-Savon ELY-L-alue

• Kuopion pyöräväylien verkostotarkastelu (2019): 
http://publish.kuopio.fi/kokous/2019617084-6-1.PDF

• Joensuun seudun pyöräilyn ja jalankulun kehittämissuunnitelma 2030 
(2017): 
https://www.joensuu.fi/documents/144181/2506339/Py%C3%B6r%C3%A4il
yn+ja+jalankulun+kehitt%C3%A4missuunnitelma+2030+raportti.pdf/e2f39
dd5-ce2f-5439-c8e2-39761f2a0f4c

• Suunnitelma kilpailukyvyn lisäämiseksi Mikkelin keskustassa pyöräilyn ja 
kävelyn avulla (2016): https://hallinta-mikkeli.kunta-api.fi/wp-
content/uploads/2018/07/Kavelysta_pyorailysta_potkua.pdf

Varsinais-Suomen ELY-L-alue

• Turun pyöräilyn kehittämisohjelma 2029 (2016): 
http://ah.turku.fi/kh/2018/1126026x/Images/1663910.pdf

• Turun seudulliset laatuväylät (2018): https://www.varsinais-
suomi.fi/images/tiedostot/Maankaytto/2018/TPLMK/Lainvoimainen/LIITE_1_
6_20180611_20180827.pdf

• Porin kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma (2019): 
http://pori.cloudnc.fi/fi-
FI/Toimielimet/Tekninen_lautakunta/Kokous_2212019/Porin_kaupunkiseudu
n_kavelyn_ja_pyoraily(2139)

• Salon kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma (2016): 
https://www.salo.fi/attachements/2016-09-23T10-39-45188.pdf
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http://vayla.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c9fa7881715043388ff7b0d684c55928
https://www.doria.fi/handle/10024/73908
https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=cc06b082-3bf6-4aa1-b15c-4f30ad5fcd6a
http://vayla.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c9fa7881715043388ff7b0d684c55928
http://oulunseudunpyoraily.fi/
http://www.kajaani.fi/sites/default/files/kajaanin_pyoratieverkon_kehittamissuunnitelma_raportti_24022017.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/pyorailyn_edistamisohjelma_pitkaraportti.pdf
http://publish.kuopio.fi/kokous/2019617084-6-1.PDF
https://www.joensuu.fi/documents/144181/2506339/Py%C3%B6r%C3%A4ilyn+ja+jalankulun+kehitt%C3%A4missuunnitelma+2030+raportti.pdf/e2f39dd5-ce2f-5439-c8e2-39761f2a0f4c
https://hallinta-mikkeli.kunta-api.fi/wp-content/uploads/2018/07/Kavelysta_pyorailysta_potkua.pdf
http://ah.turku.fi/kh/2018/1126026x/Images/1663910.pdf
https://www.varsinais-suomi.fi/images/tiedostot/Maankaytto/2018/TPLMK/Lainvoimainen/LIITE_1_6_20180611_20180827.pdf
http://pori.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Tekninen_lautakunta/Kokous_2212019/Porin_kaupunkiseudun_kavelyn_ja_pyoraily(2139)
https://www.salo.fi/attachements/2016-09-23T10-39-45188.pdf


Lähteet ja linkit (2/2)

Pirkanmaan ELY-L-alue

• Tampereen seudun viitoitetut pyöräilyreitit: 
https://www.tampere.fi/tiedostot/s/zeJxJE1XZ/Seudulliset_paareitit_ja
_viitoitetut_reitit.pdf

Uudenmaan ELY-L-alue

• Helsingin seudun pääpyöräverkon ja laatukäytävien määrittely (2012): 
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/helsingin_seudun_paapy
orailyverkko_ja_pyorailyn_laatukaytavat_paave_hlj2011_raportti.pdf

• Lahden kestävän kaupunkiliikkumisenohjelma (2019): 
https://www.lahti.fi/PaatoksentekoSite/strategia-ja-
talousSite/Documents/Lahden suunta/Luonnosvaiheen 
aineisto/Liite9_Lahden 
PyorailynTavoiteverkko_12.4.2019_Paa_ja_alueverkko_sek%C3%A4_t
oiminnot300dpi.pdf

• Järvenpään pyöräliikenteen kehittämissuunnitelma (2019): 
https://www.jarvenpaa.fi/attachments/text_editor/20854.pdf?name=J
arvenpaan_pyoraliikenteen_kehittamissuunnitelman

• Tuusulan pyöräliikenteen edistämissuunnitelma (2018): 
https://www.tuusula.fi/attachments/text_editor/33620.pdf?name=Tuu
sulan_pyoraliikenteen_edistamissuunnitelma_(raportti_2018)

• Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma (2017): 
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5a9667c9c910581f360002e4/
Liite_Yt_2_11.5.2017_Kirkkonummen_k_velyn_ja_py_r_ilyn_kehitt_mi
sohjelma.pdf

Kaakkois-Suomen ELY-L-alue

• Lappeenrannan pyöräilyn kehittämisohjelma (2019): 
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/pyoraily-
halutaan-vaihtoehtoiseksi-kulkumuodoksi-lappeenrannassa-pyorailyn-
kehittaminen-osaksi-kestavan-liikkumisen-ohjelmaa.html
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https://www.tampere.fi/tiedostot/s/zeJxJE1XZ/Seudulliset_paareitit_ja_viitoitetut_reitit.pdf
https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/helsingin_seudun_paapyorailyverkko_ja_pyorailyn_laatukaytavat_paave_hlj2011_raportti.pdf
https://www.lahti.fi/PaatoksentekoSite/strategia-ja-talousSite/Documents/Lahden%20suunta/Luonnosvaiheen%20aineisto/Liite9_Lahden%20PyorailynTavoiteverkko_12.4.2019_Paa_ja_alueverkko_sek%C3%A4_toiminnot300dpi.pdf
https://www.jarvenpaa.fi/attachments/text_editor/20854.pdf?name=Jarvenpaan_pyoraliikenteen_kehittamissuunnitelman
https://www.tuusula.fi/attachments/text_editor/33620.pdf?name=Tuusulan_pyoraliikenteen_edistamissuunnitelma_(raportti_2018)
https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5a9667c9c910581f360002e4/Liite_Yt_2_11.5.2017_Kirkkonummen_k_velyn_ja_py_r_ilyn_kehitt_misohjelma.pdf
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/pyoraily-halutaan-vaihtoehtoiseksi-kulkumuodoksi-lappeenrannassa-pyorailyn-kehittaminen-osaksi-kestavan-liikkumisen-ohjelmaa.html
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