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Esipuhe
Tarve huomioida myös pitkämatkainen pyöräliikenne on
tunnistettu ensimmäisen kerran Liikenne- ja
viestintäministeriön vuonna 2018 julkaisemassa Kävelyn ja
pyöräilyn edistämisohjelmassa. Tämä esiselvitys on
ensimmäinen askel tarpeiden huomioimiseksi.
Työssä määritetty valtakunnallinen pyöräliikenneverkko on
ennen kaikkea suunnittelun työkalu pitkämatkaisen
pyöräliikenteen tarpeiden huomioimiseen. Yhteysvälin
kuuluminen verkkoon ei synnytä välittömiä investointitarpeita
tai luo uutta kriteeriä uusien pyöräväylien rakentamiselle tai
maanteiden kunnossapidon priorisointiin. Sen sijaan
kuuluminen verkkoon huomioidaan muun kehittämisen
yhteydessä palvelutasotavoitteiden mukaisesti.

Selvityksen jatkosuosituksena on tarkentaa verkkoa yhdessä
seudullisten toimijoiden kanssa kulkemaan kaupunkiseutujen
läpi.

Työtä ohjasi ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Maija
Rekola, Väylävirastosta. Väylävirastosta ohjausryhmään
osallistuivat myös Auli Forsberg, Jukka Hopeavuori, Ari
Liimatainen, Matti Pesu ja Jukka Peura. Lisäksi ohjausryhmään
kuuluivat Herkko Jokela (Uudenmaan ELY-keskus), Juha
Korhonen (Pohjois-Savon ELY-keskus), Kati Hyvärinen
(Traficom), Matti Hirvonen (Pyörämatkailukeskus) ja Vellu
Taskila (Pyöräliitto).
Työn toteutti Sitowise Oy, josta projektipäällikkönä toimi Katja
Kaartinen ja asiantuntijoina Minna Koukkula, Laura
Pihlajakangas, Anne Herneoja ja Pasi Haapakorva.

Helsingissä marraskuussa 2021
Väylävirasto

Työ aloitettiin keväällä 2021 ja se valmistui syyskuussa 2021.
Työn aikana järjestettiin sidosryhmätilaisuuksia ELY-keskuksille
sekä maakuntien liitoille. Lisäksi alustava luonnos verkosta oli
kommentoitavana kesällä 2021.
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Tiivistelmä
Valtakunnallisen pyöräliikenneverkon esiselvitys on laadittu
tarpeesta huomioida myös pitkämatkaisen pyöräliikenteen tarpeet.
Tarve on alun perin tunnistettu Liikenne- ja viestintäministeriön
vuonna 2018 julkaisemassa Kävelyn ja pyöräilyn

kehittämisohjemassa.

Tässä esiselvityksessä on määritetty ensimmäinen versio
valtakunnallisesta pyöräliikenneverkosta. Verkkoa on tarpeen
tarkastella ja päivittää jatkossa yhdessä alueellisten toimijoiden
kanssa.
Valtakunnallinen pyöräliikenneverkko yhdistää maakuntakeskukset
ja suurimmat seutukeskukset toisiinsa. Valtakunnallisesti
merkittäviä matkailukohteita on pyritty huomioimaan verkkoa
linjattaessa, mutta valtakunnallinen verkko on silmäkoolta
suurehko runkoverkko, jolta on tarkoitus opastaa paikallisesti
palveluiden äärelle.

Kaupunkiseuduilla valtakunnallinen verkko yhdistyy seudullisesti
määritettyihin pääpyöräreitteihin eikä sitä ole määritetty
kaupunkikeskustoihin saakka. Jatkotarpeena onkin tunnistettu
valtakunnallisen verkon linjaaminen kaupunkiseutujen läpi ja
erityisesti liikenteellisten solmupisteiden, kuten juna-asemien,
kytkeminen valtakunnalliseen verkkoon.
Yhteysvälin kuuluminen valtakunnalliseen pyöräliikenneverkkoon ei
synnytä välittömiä investointitarpeita tai tuo uutta kriteeristöä
päätöksen tekoon. Verkko on määritetty ensisijaisesti suunnittelun
työkaluksi. Tarkoituksena on, että pitkämatkainen pyöräliikenne
huomioidaan suunnitteluprosesseissa tässä esiselvityksessä
määritettyjen palvelutasotavoitteiden mukaisesti.
Palvelutasotavoitteet ovat pitkälti Pyöräliikenteen
suunnitteluohjeen sekä Pyöräliikenteen viitoituksen
suunnitteluohjeen mukaisia.

Valtakunnallisesta pyöräliikenneverkosta 85 % sijoittuu maanteille.
Verkon pituus on hieman yli 10 000 kilometriä. Se kulkee pääosin
päällystettyjä teitä pitkin, mutta verkollisista syistä mukaan on
otettu lyhyitä soratiepätkiä (1 % verkon pituudesta).

4

1. Verkon määrittelyn taustat ja tavoitteet 1/4
Pyöräliikenteen toiminnallinen luokittelu on
suunnittelun lähtökohta
Pyöräliikenteen suunnitteluohjeessa (Väyläviraston ohjeita
18/2020) on esitetty perusteet pyöräliikenteen verkkojen
hierarkkiselle määrittelylle. Määrittely perustuu
pyöräliikennettä synnyttävien kohteiden tunnistamiseen ja
määrittelyyn. Kohteet voidaan jakaa esimerkiksi
kaupunkikeskuksiin, aluekeskuksiin, paikalliskeskuksiin tai
toimintoalueisiin tai asuinalueisiin tai pieniin työpaikkaalueisiin.

Pyöräliikenneverkkojen toiminnallista luokittelua on tehty
Suomessa aiemmin lähinnä suurilla ja keskisuurilla
kaupunkiseuduilla (kts. Väyläviraston julkaisuja 24/2020).

Pyöräliikenteen pääreitit yhdistävät aluekeskukset
kaupunkikeskukseen ja aluereitit paikalliskeskukset ja
toimintoalueet kaupunkikeskukseen tai aluekeskukseen.
Aluereitti voi myös yhdistää kaksi merkittävää aluekeskusta
toisiinsa. Yhdessä pää- ja aluereitit muodostavat
pyöräliikenteen pääreitit. Muut reitit ovat pyöräliikenteen
paikallisreittejä.
Pyöräliikenteen luonne huomioiden, pyöräliikenteen
suunnitteluohjeen toiminnallinen luokittelu keskittyy
kaupunkiseuduille. Pyöräliikenteen suunnitteluohjeessa
saavutettavuusalueeksi määritetään noin 60–75 minuutin
etäisyysalue.

Kuva 1. Pyöräliikenteen verkon toiminnallinen luokittelu. Toiminnallista luokittelua on
tehty pyöräliikenteen luonne huomioiden yleensä noin 60–75 minuutin etäisyysalueille.
Kuvan lähde: Pyöräliikenteen suunnittelu, Väyläviraston julkaisuja 18/2020
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Myös valtakunnallisesti merkittäviä matkailukohteita on
1. Verkon määrittelyn taustat
ja tavoitteet
2/4
pyritty huomioimaan
verkon määrittämisen
yhteydessä.
Valtakunnallisen pyöräliikenneverkon määrittely on
ensiaskel pitkämatkaisen pyöräliikenteen
huomioimiseen

Valtakunnalliselle pyöräliikenneverkolle tunnistettiin tarve
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisemassa Kävelyn ja
pyöräilyn kehittämisohjemassa vuonna 2018. Ohjelmaan
kirjattiin toimenpiteeksi valtakunnallisen pyöräliikenneverkon
parantaminen. Samassa yhteydessä valtakunnallinen
pyöräliikenneverkko määritettiin koostuvaksi valtion
ylläpitämistä kaupunkien ja taajamien välisistä reiteistä,
jotka palvelevat pidempimatkaista pyöräliikennettä sekä
pyörämatkailua. Aikaisempaa määrittelyä valtakunnalliselle
verkolle ei ole tehty.

Tarkoitus kuitenkin on, että valtakunnallinen verkko
muodostaa silmäkooltaan suurehkon runkoverkon, jolta
paikallisesti opastetaan palveluiden ja nähtävyyksien ääreen.

Valtakunnallinen pyöräliikenneverkko huomioi erityisesti
pitkänmatkaisen pyöräliikenteen tarpeet. Pitkämatkaisen
liikenteen asiakasryhmiksi on tunnistettu erityisesti
pyörämatkailu, harrastus- ja liikuntamielessä tapahtuva
pyöräliikenne sekä pidempimatkainen
työmatkapyöräliikenne. Pyöräliikenteen kokonaisuudesta
nämä ryhmät muodostavat hyvin pienen ja rajatun
segmentin, mikä on myöhemmin huomioitu verkon
palvelutasossa. Pitkämatkaisen pyöräliikenteen odotetaan
kuitenkin kasvavan mm. sähköpyöräilyn luomien
mahdollisuuksien myötä.
Valtakunnallinen pyöräliikenneverkko on määritetty suurelta
osin maanteiden pientareilla ja se yhdistää
maakuntakeskukset ja suurimmat seutukeskukset toisiinsa.

Kuva 2. Pyöräliikenteen toiminnallinen luokittelu eri tasoilla. Pyöräliikenteen merkitys
on suurin seudullisella tasolla.
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Neljä näistä reiteistä kulkee Suomessa ja niistä vastaa
1. Verkon määrittelyn taustat
ja tavoitteet 3/4
Pyörämatkailukeskus.
Valtakunnallinen pyöräliikenneverkko yhtyy
seudullisiin pääpyöräreitteihin

Tässä työssä on määritetty valtakunnallisen
pyöräliikenneverkon ensimmäinen versio ja se muodostaa
rungon maakunta- ja seutukeskusten välille.
Valtakunnallista verkkoa ei ole määritetty
kaupunkikeskustoihin saakka, vaan kaupunkiseuduilla
valtakunnallinen pyöräliikenneverkko yhdistyy seudullisesti
määritettyihin pääpyöräreitteihin. Työn aikana on kuitenkin
tunnistettu tarve yhdistää valtakunnallinen verkko paikallisiin
kohteisiin, kuten rautatieasemiin. Tarkemmat linjaukset
kaupunkiseuduilla on jätetty jatkotyöksi valtion ja seudun
toimijoille yhteistyössä tehtäväksi.

Eurovelojen suunnittelun lähtökohtana on ollut täysin
matkailullinen näkökulma ja ne hyödyntävät valtion verkon
lisäksi myös yksityistie- ja katuverkkoa. Valtakunnallinen
verkko taas priorisoi hieman enemmän reitin suoruutta eikä
kulje yksityisteillä. Tästä johtuen Eurovelot ovat
valtakunnallisellepyöräliikenneverkolle rinnakkaiset.
Eurovelojen tarkentuvat linjaukset voivat aiheuttaa
muutostarpeita valtakunnalliseen verkkoon.

Ensimmäinen versio valtakunnallisesta pyöräliikenneverkosta
on määritetty maanteille ellei niiden rinnalla kulje pyörätietä.
Käyttäjän eli pyöräilijän näkökulmasta verkossa on
tunnistettu kohtia, joissa parempi linjaus olisi vieressä
kulkevaa kunnallista katua tai erillistä pyöräilyväylää pitkin.
Myös nämä tarkennukset on jätetty jatkotyöhön.
Eurovelo-reitit kulkevat valtakunnallisen verkon
rinnalla

Eurovelot-reitit ovat Euroopan pyöräilyjärjestöjen
kattojärjestön (ECF) alueellisessa yhteistyössä määrittämiä
pitkänmatkan pyöräliikenteen yhteyksiä läpi Euroopan.

Kuva 3. Valtakunnallisen pyöräliikenneverkon linjaus on tehty tässä
esiselvitysvaiheessa maanteitä pitkin. Käyttäjän näkökulmasta linjaus
katuverkkoa pitkin olisi joissakin tapauksissa tarkoituksenmukaisempi.
Esimerkki Karjaalta, jossa pelkkään maantieverkkoon tukeutuminen johtaa
epäjatkuvuuskohtaan taajama-alueen koillisnurkalla ja ylimääräiseen kiertoon
Salon suunnasta tultaessa. Jatkotyössä valtakunnallista verkkoa voidaan
tarkentaa yhteistyössä kuntien kanssa katuverkolle.
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mahdollistaa helposti myös pitkämatkaisen pyöräliikenteen
1. Verkon määrittelyn taustat
ja
tavoitteet
4/4
huomioimisen.
Samalla
se antaa työkalun yhteensovittaa
eri
osapuolten vastuulla olevia toimia ja tunnistaa ja korjata
epäjatkuvuuskohtia.

Valtakunnalliselle verkolle on määritetty palvelutaso, joka tulisi
huomioida silloin, kun kyseistä väylää kehitetään.
Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että piennarleveys suunnitellaan
Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen (18/2020) mukaisesti ja
samalla varmistetaan, että pyöräliikenteen epäjatkuvuus- kohtia
ei synny. Pyöräliikenne huomioidaan myös viitoitussuunnittelussa.
Valtakunnallinen pyöräliikenneverkko on esiselvitystasoinen ja sen
tarkoitus on muistuttaa pitkämatkaisen pyöräliikenteen
olemassaolosta ja tarjota työkalu sen huomioimiseen maanteiden
kehittämisen yhteydessä. Verkkoon kuuluminen ei synnytä
välittömiä investointitarpeita.
Kuva 4. Valtakunnallinen pyöräliikenneverkko yhdistyy seudullisesti määritettiin
pääpyöräreittiin Joensuun seudulla viidestä eri suunnasta. Valtakunnallinen verkko
on kuvassa sinisellä ja seudullisesti pääpyöräreiteiksi määritellyt maantiet kuvassa
punaisella. Punainen katkoviiva on pääpyöräreitin yhteystarve. Kuvasta puuttuvat
katuverkolle määritetyt pääpyöräreitit.

Erillisten pyöräväylien tarpeet määritellään jatkossakin
huomioiden mm. käyttäjämäärät sekä
liikenneturvallisuusnäkökulmat. Kuuluminen valtakunnalliseen
pyöräliikenneverkkoon ei lisää tarvetta erillisille pyöräväylälle, sillä
valtakunnallinen pyöräverkko kulkee pääosin maanteiden
pientareilla.

Valtakunnallinen pyöräliikenneverkko on suunnittelun
työkalu viranomaisille ja suunnittelua tekeville

Vastaavasti maanteiden kehittämistarpeet määritellään nykyisin
käytössä olevan kriteeristön perusteella. Pyöräliikenteen tarpeet
huomioidaan suunnittelussa Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen
(18/2020) sekä tässä raportissa esitettyjen
palvelutasotavoitteiden osalta.

Keskeinen syy valtakunnallisen pyöräliikenneverkon
muodostamiselle on ollut tarjota suunnittelun avuksi työkalu, joka
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2. Määrittelyprosessi ja -periaatteet 1/3
Valtakunnallista pyöräliikenneverkkoa laadittiin
vuorovaikutteisesti
Valtakunnallista pyöräliikenneverkkoa määritettiin
ensivaiheessa yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. Tämän
jälkeen maakuntien liitoille ja ELY-keskuksille järjestettiin
kuulemistilaisuus, jossa käytiin läpi valtakunnallinen
pyöräliikenneverkon määrittämisen periaatteita. Lisäksi
luonnosversio verkosta oli kesällä 2021 karttakyselyssä
kommentoitavana. Kommentteja saatiin ELY-keskusten ja
maakuntien liittojen lisäksi myös kaupungeilta ja kunnilta
sekä pyöräilijöiltä.

Tämän jälkeen työssä pohdittiin verkon määrittelyn
periaatteita sekä palvelutasoa. Valtakunnallisuuden
merkitystä on kuvattu edellisellä sivulla.
Verkon periaatteiden määrittelyn jälkeen muodostettiin
ensimmäiset versiot verkosta. Verkkoa tarkennettiin
erityisesti karttakyselystä saatujen kommenttien sekä
ohjausryhmän näkemysten perusteella.

Työtä ohjasi ohjausryhmä, joka kokoontui viisi kertaa ja
jossa oli edustajia Väylävirastosta, ELY-keskuksista,
Traficomista sekä Pyöräilykuntien verkostosta ja
Pyöräliitosta.
Määrittelyn alkuvaiheessa haettiin yhtäläisyyksiä ja
eroavaisuuksia henkilöautoliikenteeseen ja sen runkoverkkoa
määrittävään pääväyläasetukseen. Vertailun tavoitteena oli
tunnistaa minkä tasoisia asioita valtakunnallisuus voisi
tarkoittaa pyöräliikenneverkon määrittelyssä.

Kuva 5. Valtakunnallisen pyöräliikenneverkon määrittelyssä haettiin analogiaa
maanteiden ja rautateiden pääväyläverkon määrittelystä. Pääväylistä poiketen,
valtakunnallista pyöräliikenneverkkoa tarkastellaan ja tarkennetaan vielä
esiselvitysvaiheessa määritellystä.
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Tavoitteena on, että tulevaisuudessa tapahtuva kehitys
2.
Määrittelyprosessi
ja
–periaatteet
2/3
poistaa palvelutasopuutteet
ja mahdollistaa turvallisen ja
Työn aikana valtakunnalliselle pyöräliikenneverkolle
Valtakunnallisen verkon määrittelyn periaatteet
tunnistettiin seuraavat määrittelyperiaatteet:

• Verkko on tavoitetilan kuvaus ja esiselvitystasoinen. Se ei
ole lopullinen suunnitelma, vaan muuttuu muun
suunnittelun mukana.
• Verkko yhdistää kaupunkiseutujen pääpyöräreitit toisiinsa.
Verkkoa linjatessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan
valtakunnallisesti merkittäviä matkailukohteita. Verkko ei
yhdistä kaikkia seutukeskuksia tai matkailukohteita
toisiinsa.
• Verkko kulkee pääasiassa päällystettyjä teitä, mutta siinä
voi olla soratiejaksoja verkollisista syistä.
• Verkko pyrkii löytämään suorahkot, mutta viihtyisät
yhteydet. Suorat yhteydet on priorisoitu potentiaalisilla
työmatkayhteysväleillä.
• Valtakunnallinen verkko voi erota jonkin verran Euroveloreiteistä.
Koska valtakunnallinen verkko on tavoitetilan kuvaus, on
verkolla nykytilassa liikenneturvallisuus- ja muita puutteita.
Esimerkiksi liikennemäärät voivat olla sellaiset, etteivät ne
mahdollista turvallista pyöräliikennettä tällä hetkellä.

sujuvan pitkämatkaisen pyöräliikenteen.
Verkkoa suunniteltaessa on pyritty
huomioimaan sellaisia
valtakunnallisesti merkittäviä
kohteita, jotka voisivat kiinnostaa
pyörällä matkaavia. Valtakunnallinen
verkko ei kuitenkaan ohjaa perille
asti, vaan
verkolta voidaan paikallisesti ja
seudullisesti ohjeistaa
mielenkiintoisiin kohteisiin.
On myös tunnistettu, että
jatkotyössä liikenteen
solmupisteiden, kuten
rautatieasemien, kytkeminen
valtakunnalliseen pyöräliikenneverkkoon on olennaista.

Kuva 6. Esimerkiksi valtatie 4 Oulun ja Kemin välillä Simon kohdalla on
liikennemääriltään yli 5 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, mutta piennarleveys esimerkiksi
Simon eteläpuolella on vain 0,5 metriä tavoitellun 1,25 metrin sijaan. Väylää ei voida
pitää nykytilanteessa turvallisena pyöräliikenteelle. Valtakunnallinen pyöräliikenneverkko
on kuvassa sinisellä ja seudullisesti maanteille määritetty pääpyöräverkko punaisella.
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2. Määrittelyprosessi ja –periaatteet 3/3
Valtakunnallisen verkon on määritetty kulkemaan pääasiassa
päällystettyjä teitä pitkin. Valtakunnallista
pyöräliikenneverkkoa ei ole määritetty kulkemaan
yksityisteille, mutta jatkotyössä mahdollisesti tehtävän
tarkennustyön myötä se voi tarkentua katuverkolle.
Sorapintaisia osuuksia voi olla mukana verkollisista syistä
johtuen lyhyitä, korkeintaan joidenkin kilometrien pituisia
jaksoja, mutta ne katsotaan palvelutasopuutteiksi.
Valtakunnallinen pyöräliikenteen verkko yhdistää
maakuntakeskuksia ja suurimpia seutukeskuksia suoria,
mutta viihtyisiä yhteyksiä pitkin. Suoruuden ja viihtyisyyden
yhdistäminen on ollut verkkoa määrittäessä tasapainottelua.
Lähtökohtana on ollut, että seutu- ja yhdysteitä suositaan
silloin kun ne eivät aiheuta kohtuutonta kiertoa. Tarkkaa
rajaa ei ole määritetty, mutta on arvioitu karkeasti, ettei
matka-aika kasvaisi yli tunnilla tai yli 50 prosentilla.

Kuva 7. Kemin ja Rovaniemen välillä on
ollut mahdollisuus hyödyntää
rinnakkaisyhteyttä valtatien 4 sijaan.
Kuvassa valtakunnallinen pyöräliikenne
verkko on sinisellä ja seudullisesti
maanteille määritetty pääpyöräverkko on
punaisella.

Valtakunnallinen verkko kulkee Eurovelo-reittien kanssa
osittain samaa ja osittain eri linjausta pitkin. Eurovelon
mukaista linjausta on hyödynnetty silloin kun Eurovelon
linjaus noudattaa riittävällä tasolla yllä kuvattuja periaatteita.
Huomioitavaa on, että kaikkien Eurovelojen osalta ei ole
tehty tarkempaa suunnittelua ja niihin voi tulla muutoksia.

Kuva 8. Yhteys Kuopion ja Jyväskylän välillä kulkee hieman pidempää
reittiä pohjoisempaa kautta, kuin suorin mahdollinen reitti valtatietä 9
pitkin olisi ollut mahdollista. Valinta on tehty mukavuussyistä. Kuvassa
valtakunnallinen pyöräliikenne verkko on sinisellä ja seudullisesti
11
maanteille määritetty pääpyöräverkko on punaisella.

3. Valtakunnallinen pyöräliikenneverkko ja
sen palvelutaso 1/6
Valtakunnallisen pyöräliikenneverkon
palvelutasotavoitteet
• Pyöräliikenteen suunnitteluohje (18/2020) luo raamit
myös valtakunnallisen pyöräliikenneverkon kehittämiselle.
• Valtakunnallinen pyöräliikenteen verkko kulkee pyöräilylle
rakennetulla väylällä, jos sellainen on. Jos erillistä väylää
ei ole, verkko kulkee maanteiden ajokelpoisella
pientareella. Jos ajokelpoista piennarta ei ole, verkko
kulkee ajoradan oikeassa reunassa.
• Valtakunnallinen pyöräliikenteen verkko kulkee
päällystetyillä väylillä, mutta verkollisista syistä lyhyet
soratieosuudet voivat olla osa verkkoa.
• Verkon päällysteen tulee olla hyväkuntoinen.
• Verkolla ei saa olla pyöräliikenteen epäjatkuvuuskohtia.
• Verkon risteyskohdat on viitoitettu Pyöräliikenteen
viitoituksen suunnitteluohjeen (16/2020) mukaisesti.

Kuva 9. Valtakunnallinen
pyöräliikenneverkko (sininen) ja
Suomen läpikulkevat Eurovelo-reitit
(vihreä; yhtenäisellä viivalla kansallisesti
tarkennettu linjaus, katkoviivalla
tarkentamaton). Valtakunnallinen
pyöräliikenneverkko yhdistyy
seudullisesti määritettyihin
pääpyöräreitteihin, joita ei ole merkitty
kuvaan. Tästä johtuen kuvassa on
aukkoja suurten ja keskisuurten
kaupunkien kohdalla. Valtakunnallisen
verkon määrittelyä kaupunkiseutujen
läpi on jatkotoimenpide.
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3.
Valtakunnallinen
pyöräliikenneverkko ja sen
Esiselvityksen
yhteydessä tehtiin karkea
palvelutasoanalyysi
Tierekisterin tietojen perusteella pystyttiin arvioimaan
palvelutaso
2/6
Valtakunnallisen pyöräliikenneverkon pituus on noin 10 356
piennarleveyttä sekä päällysteen kuntoa. Molempien analyysi
km. Siitä 44 % kulkee valta- ja kantateiden pientareilla, 27
% seututeiden pientareilla, 14 % yhdysteiden pientareilla ja
15 % erillisellä pyöräliikenteen väylällä. Sorapäällysteistä
verkkoa on 102 km (1 % koko verkon pituudesta).

Valta- ja
kantatiet

15 %
14 %
27 %

44 %

Seututiet
Yhdystiet
Erilliset
pyöräväylät

Kuva 10. Valtakunnallinen pyöräliikenneverkon pituuden jakautuminen
eri väylätyyppien kesken. Yhteensä 85 % verkosta kulkee maanteiden
pientareilla.

on hyvin suuntaa-antava, sillä niissä on huomioitu vain
numerojärjestyksessä valtakunnalliselle
pyöräliikenneverkkoverkolla ensimmäisenä olevan alkuosan
tieto ja käytetty sitä kaikille kyseisen alkuosan pätkille.

Päällystetyn pientareen leveys laskettiin vähentämällä
tierekisterin piennarleveydestä tukipientareen leveys 25 cm.
Päällysteen kuntotiedot taas perustuvat ajoradan
yhdistettyihin kuntotietoihin, joten ne eivät suoraan kerro
pientareen päällysteen kunnosta. Niitä voidaan kuitenkin
pitää suuntaa-antavina. Erilliset pyöräväylät eivät olleet
mukana arvioissa.
Valtakunnallisen pyöräliikenneverkon maanteiden
piennarleveys on yleisimmin 0,5 m tai vähemmän
Maanteillä kulkevasta valtakunnallisesta
pyöräliikenneverkosta noin 23 % kulkee sellaisia maanteitä
pitkin, joiden piennarleveys on 0,25 metriä tai vähemmän.
Tästä leveämpi, mutta korkeintaan 0,5 metriä leveiden
pientareiden osuus on 48 %. 13 % valtakunnallisesta
pyöräliikenneverkosta kulkee pientareella, joka on leveämpi
kuin 1,25 metriä. Luvut sisältävät päällystämättömän
tukipientareen osuuden, joka on 0,25 metriä.
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3. Valtakunnallinen pyöräliikenneverkko
ja senei
kulkevasta valtakunnallisesta pyöräliikenneverkosta
täytä ohjeen mukaista leveyttä.
palvelutaso 3/6
300

leveys (cm)

250

Taulukko 1. Piennarleveyden määräytyminen Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen
(Väyläviraston ohjeita 18/2020, s. 63) mukaisesti.

200

150

Tien toiminnallinen
luokka ja
suunnittelunopeus

Ennustettu
autoliikenteen
määrä
(ajon./vrk)

Suositeltava
päällystetyn
pientareen
leveys (m)

Yksiajorataisen
tien ohjeellinen
päällystetty
pientareen
leveys (m)

100

Valta- ja kantatie,
100 km/h

Ei merkitystä

1,25

1,25

Valta- ja kantatie,
80 km/h

> 4000

1,25

1,25

< 4000

1,25

0,75

Seututie,
100 km/h

> 4000

1,25

1,25

< 4000

≥ 1,0

0,75

Seututie,
80 km/h

> 4000

≥ 1,0

0,75

< 4000

1,0

0,25

Seututie,
60 km/h

> 4000

1,0

0,5

< 4000

0,25

0,25

> 4000

≥ 1,0

0,25

< 4000

1,0

0,25

< 1500

0,25

0,25

> 1500

0,25

0,25

< 1500

0,25

0,25

50

0

Kuva 11. Maanteillä kulkevan valtakunnallisen pyöräliikenneverkon
jakaantuminen eri piennarleveyksiin. Pientareen leveystiedossa on
mukana päällystämättömän tukipientareen osuus (0,25 m).

Piennarleveyksistä vähennettiin tukipientareen leveys 0,25
metriä ja tuloksena saatua leveyttä verrattiin Pyöräliikenteen
suunnitteluohjeen mukaiseen suositeltavan päällystetyn
pientareen leveyteen. Arvion mukaan noin 75 % maanteillä

Yhdystie,
80 km/h
Yhdystie,
≤ 60 km/h
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3. Valtakunnallinen pyöräliikenneverkko ja sen
palvelutaso 4/6
19 %
74 %
7%
Kuva 12. Suunnitteluohjeen mukainen päällystetyn pientareen suositusleveys
verrattuna tierekisterissä olevaan tietoon päällystetyn pientareen leveydestä
valtakunnallisella pyöräliikenneverkolla.

Kuva 13. Valtakunnallinen pyöräliikenneverkon
piennarleveys verrattuna Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen
mukaiseen palvelutasoon. Piennarleveys ei välttämättä
kuvaa päällystetyn pientareen leveyttä.
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3. Valtakunnallinen pyöräliikenneverkko
ja sen
Hieman yli puolet valtakunnallisesta pyöräliikenneverkosta
sijaitsee kuntoluokassa 4 (asteikolla 1–5, jossa 1 on
palvelutaso 5/6
erittäin heikko ja 5 erittäin hyvä). Neljännes on
kuntoluokassa 3 (tyydyttävä) ja loput hajautuvat muihin

Ajoneuvoliikenteen määrät valtakunnallisella
pyöräliikenneverkolla vaihtelevat suuresti. Keskiarvo
liikennemäärälle on noin 2 300 ajoneuvoa vuorokaudessa ja
mediaani noin 1 400 ajoneuvoa vuorokaudessa.

kuntoluokkiin.

20000

5%
KVL, ajon./vrk

15000

6%

9%

Erittäin huono (1)
Huono (2)

10000

25 %
5000

55 %

Tyydyttävä (3)
Hyvä (4)
Erittäin hyvä (5)

0

Kuva 14. Ajoneuvoliikenteen liikennemäärän
jakaantuminen valtakunnallisella pyöräliikenneverkolla.

Väylävirasto on tuottanut maanteiden kuntoluokittelun
yhdistäen tietoa päällysteiden kunnosta. Taustatiedot
kuvaavat ajoradan kuntotietoja, mutta ne antanevat
jonkinlaista suuntaa myös pientareen päällysteen kunnosta.

Kuva 15. Valtakunnallinen pyöräliikenneverkon jakautuminen (ajoradan)
päällysteen mukaisiin kuntoluokkiin.

Nopeusrajoitukset valtakunnallisella pyöräliikenneverkolla
vaihtelevat. Vajaa puolet verkosta kulkee
nopeusrajoitusalueella 80 km/h ja neljännes 100 km/h.
Loput verkosta kulkee alemman nopeusrajoituksen teillä.
16
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ja sen
8%
40
palvelutaso 6/6
Kuva 16.
Valtakunnallinen
pyöräliikenneverkon ja
(ajoradan) päällysteen
kuntoluokat kartalla.
Tumman sininen kuvaa
kuntoluokkia erittäin
hyvä (5) ja hyvä (4),
vaaleampi sininen
kuntoluokkaa tyydyttävä
(3), vaalean oranssi
kuntoluokkaa huono (2)
ja tummempi oranssi
kuntoluokkaa erittäin
huono (1).

50

25 %

60

18 %

70
43 %

1%

80
100

Kuva 17. Valtakunnallisen pyöräliikenneverkon jakaantuminen eri
nopeusrajoitusalueille.

Johtopäätökset palvelutasosta
Palvelutasoa arvioitiin hyvin karkealla tasolla
piennarleveyden ja päällysteen kunnon osalta. Lisäksi
analysoitiin verkon sijoittumista eri toiminnallisiin luokkiin
sekä jakautumista eri KVL- ja nopeusrajoitusluokkiin.
Valtakunnallinen pyöräliikenneverkko sijaitsee pääosin
suunnitteluohjetta kapeammilla pientareilla. Päällysteen
kunto on suurelta osin hyvä tai tyydyttävä. Molempien osalta
käytettävät lähtötiedot eivät kuitenkaan kuvaa täysin
pyöräliikenteen tarpeita.
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4. Suositukset jatkoon
Tämä selvitys on ollut ensimmäinen
vaihe huomioida myös pitkämatkainen
pyöräliikenne osana liikennejärjestelmäsuunnittelua. Seuraavassa vaiheessa
olisi tarpeellista tarkentaa verkon kulkua
kaupunkiseutujen läpi sekä muutenkin
tarkastella katuverkon hyödyntämistä
osana verkkoa. Verkolla on
epäjatkuvuuskohtia, jotka voitaisiin
poistaa siirtämällä osa verkosta
katuverkolle. Lisäksi katuverkkoa pitkin
kulkee monien kaupunkiseutujen
läheisyydessä maantielle rinnakkainen
yhteys, joka olisi käyttäjän
näkökulmasta luontevampi osa
valtakunnallista verkkoa. Työn aikana on
myös tunnistettu tarve kytkeä liikenteen
solmupisteet, kuten rautatieasemat,
valtakunnalliseen pyöräliikenneverkkoon. Jatkotyössä on tärkeää pitää
mukana kaikki keskeiset sidosryhmät.

Valtakunnallinen pyöräliikenneverkko on
määritetty ensisijaisesti suunnittelun
työkaluksi. Sen integroituminen osaksi
prosesseja on tärkeää ja edellyttää
suunnitelmasta tiedottamista erilaisissa
verkostoissa.
Jatkotyönä voi olla tarpeellista myös
analysoida valtakunnallista
pyöräliikenneverkkoa ja sen
palvelutasopuutteita tarkemmin kuin
tässä selvityksessä on tehty. Analyysia
voidaan tehdä joko koko verkkoa
tarkastellen tai erilaisten
suunnitteluhankkeiden yhteydessä vain
yhtä verkon osaa tarkastellen.
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