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Ohjeen tarkoitus
●Hidasteiden suunnittelu –suunnitteluohje koskee maanteiden hidasteidensuunnittelua.
●Ohjeessa esitetään maantieverkolle suunniteltavien hidasteiden tyypit ja niidensuunnittelu- ja mitoitusperiaatteet. Ohjeen tavoitteena on yhtenäistää suunnittelukäytäntöjä ja ohjata valitsemaan kuhunkin kohteeseen soveltuvin hidaste silloin, kun liikenteen rauhoittaminen ei muilla keinoilla ole mahdollista.
●Ohjeessa on otettu huomioon Suomen lainsäädäntö 12/2016 asti.
●Ohjetta voidaan käyttää soveltuvin osin katuverkonliikenteerauhoittamistoimenpiteitä suunniteltaessa.
●Ohje on laadittu yhdessä ELY-keskusten kanssa ja sen laatimisesta on vastannutkonsulttina Ramboll Finland Oy.
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Liikenteen rauhoittaminen



Liikenteen rauhoittaminen
●Liikenteen rauhoittamisen tavoitteena on pitää ajonopeudet turvallisella tasolla sekä rakentaa turvallinen, esteetön, viihtyisä ja kaikille tasa-arvoinen liikkumisympäristö. 

•Ajonopeuden alentaminen pienentää onnettomuusriskiä, lieventää onnettomuuksien seurauksia sekä vähentää turvattomuuden tunnetta liikenneympäristössä.
●Liikenteen ja maankäytön ratkaisut tulee ensisijaisesti suunnitella ja toteuttaa siten, ettei erillisiä liikenteen rauhoittamistoimenpiteitä tarvita.
●Liikenneverkon toiminnallisen luokituksen tulee antaa selkeä signaali väylän roolista liikenneympäristöstä ja ohjata autoliikenteen päävirrat niitä parhaiten palveleville väylille.
●Kaavoituksella ohjataan liikenneratkaisuja. Tien tekniset yksityiskohdat ratkaistaan lopullisesti tie- ja rakennussuunnitelmassa. 
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Rauhoittamisen keinot
●Liikenteen rauhoittamistoimenpiteet ovat perusteltuja, kun ajonopeudet kasvavat liian suuriksi, liikenneympäristö koetaan turvattomaksi eikä se sovellu sen kaikille tien käyttäjille. ●Liikenteen rauhoittamisen keinoin voidaan myös tehostaa tienkäyttäjän huomiota liikenneympäristön muutoksesta 
●Liikenteen rauhoittaminen sisältää seuraaviin liittyviä keinoja:•Nopeusrajoitukset ja tiemerkinnät •Taajaman keskustatien tiejaksojen ja katujen katutyyppien muuttaminen•Liikenteen valvonta ja informaatio •Liikenneympäristön muokkaaminen
●Toimenpiteiden tavoitteena on saada tienkäyttäjät käyttäytymään liikenneympäristön edellyttämällä tavalla. 
●Liikenteen rauhoittamistoimenpiteet edellyttävät aina harkintaa ja niiden vaikutukset tienkäyttäjille, alueen asukkaille ja elinkeinoelämälle on arvioitava. 
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Hidasteiden toiminnalliset vaatimukset ja ominaisuudet



Hidastetyypit ja ominaisuudet
●Korotukset
●Pistemäiset kavennukset
●Tien poikkileikkauksen muuttaminen
●Sivusiirtymät
●Yhdistelmäratkaisut
●Hidastavat liittymäratkaisut
●Porttikohdat
●Hidastavat pysäkkiratkaisut 
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Hidaste tulee suunnitella ja toteuttaa ottaen huomioon seuraavat toiminnalliset vaatimukset:
• Liikennöitävyys, vaikutus ajonopeuksiin
• Kestävyys ja kunnossapito
• Havaittavuus
• Ympäristötekijät



Hidastetyypit: korotukset
●Ajoradan korotukset ovat yleisin ja yleensä ajonopeuksiin tehokkaimmin vaikuttava hidastetyyppi.
●Ajoradan korotusten vaikutus perustuu ajoneuvoon ja sen kuljettajaan kohdistuvaan pystykiihtyvyyden nopeaan muutokseen.
●Ajoradan korotuksia ei käytetä yli 50 km/h nopeusrajoituksilla. 
●Valta-, kanta- ja seututeille sekä pääkaduille ei yleensä tehdä ajoradan korotuksia.
●Ajoradan korotus soveltuu erityisesti liittymään sekä suojatien tai pyörätien jatkeen kohtaan, joissa sen tarve on selvästi autoilijan ymmärrettävissä. 
●Pehmeillä maapohjilla korotuksia tulee käyttää harkiten. 12.5.2017 9



Hidastetyypit: pistemäiset kavennukset
●Ajorataa voidaan kaventaa pistemäisesti mm. keskisaarekkeella tai ajoradan reunoilta sivuesteillä
●Kavennuksen nopeutta alentava vaikutus perustuu ajoneuvon liikkumisvarojen pienenemiseen.
●Ajoradan pistemäisiä kavennuksia ei käytetä yli 60 km/h nopeusrajoituksilla.
●Keskisaarekkeellinen suojatie tai pyörätien jatke soveltuu hidasteeksi erityisesti silloin, kun lähellä sijaitsee erityiskohde, esimerkiksi koulu. 
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Hidastetyypit: tien poikkileikkauksen muuttaminen

●Liian leveitä ajokaistoja voidaan kaventaa joko ajokaistoja tai ajorataa kaventamalla.
●Kavennus voidaan toteuttaa reunaviivamerkintöjen tai reunatukilinjan siirrolla, yliajettavana tai korotettuna keskialueena.
●Ajorata voidaan kaventaa 1-ajokaistaiseksi 
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Hidastetyypit: sivusiirtymät
●Ajoradan tai ajolinjan sivusiirtymässä koko ajoradan tai ajokaistan sijainti poikkileikkauksessa muuttuu.●Sivusiirtymät pakottavat ajoneuvon kuljettajan muuttamaan ajolinjaa ja arvioimaan ajotilan riittävyyttä.
●Sivusiirtymiä ilman keskisaareketta ei käytetä valta-, kanta- ja seututeillä eikä pääkaduilla. 
●Sivusiirtymät ovat helpommin sovitettavissa liikennetilaan väljässä ja vaihtelevassa ympäristössä kuin tiiviissä ja suoralinjaisessa kaupunkiympäristössä, jossa rakennukset rajaavat katutilaa.●Ratkaisua voidaan käyttää sekä linjaosuuksilla että liittymään saavuttaessa sellaisilla väylillä, joiden nopeusrajoitus on enintään 60 km/h.
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Hidastetyypit: yhdistelmäratkaisut

●Hidaste voi muodostua kahden tai useamman hidastetyypin yhdistelmästä, esimerkiksi korotettu suojatie tai pyörätien jatke sekä keskisaareke (kuvassa).
●Hidastetyyppejä yhdistelemällä voidaan parantaa hidasteen havaittavuutta ja vaikuttavuutta ajonopeuksiin.
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Hidastetyypit: hidastavat liittymäratkaisut
●Liittymätyypin valinnalla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen liittymissä. Saarekkeilla on liittymiä jäsentävä ja yleensä ajonopeuksia alentava.●Tasoliittymissä raskaalle liikenteelle voidaan toteuttaa yliajettavia korotettuja tai kivettyjä osuuksia, jotka rajaavat kevyempien ajoneuvojen tilaa.●Hidastavia liittymäratkaisuja voidaan käyttää monen tyyppisissä liikenneympäristöissä. •Kiertoliittymää käytetään kuitenkin vain nopeusrajoituksen ollessa kiertoliittymän kohdalla enintään 50 km/h. 
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Hidastetyypit: porttikohdat
●Porttikohta on selkeästi muusta väylästä visuaalisesti erottuva elementti, jota tarvittaessa korostetaan ajoradan korotuksella tai ajolinjaan vaikuttavalla rakenteella. 
●Porttikohdalla korostetaan väylän ja sen ympäristön luonteen muutosta.
●Porttikohtia käytetään maanteillä mm. haja-asutusalueelta taajamaan tultaessa.
●Porttikohta ei saa antaa virheellistä kuvaa maantieympäristön muuttumisesta; sijoitus kohtaan, jossa ympäristö muuttuu. 
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Hidastetyypit: hidastavat pysäkkiratkaisut

●Linja-autoliikenteen reiteillä pysäkit voivat toimia hidasteina, kun pysäkille pysähtynyt linja-auto toimii hetkellisesti liikennettä rauhoittavana tekijänä. 
●Hidastavia pysäkkiratkaisuja voidaan käyttää linja-autoliikenteen reiteillä hidastavina elementteinä enintään 50 km/h nopeusrajoituksella.
●Hidastavat pysäkkiratkaisut eivät sovi vilkkaille autoliikenteen väylille.

12.5.2017 16



12.5.2017 17

Hidasteiden käyttö ja vaikutukset



Hidasteiden käytön perustilanteet
●Rakenteellisten hidasteiden käytön perustilanteita ovat:

• nykyisen nopeusrajoituksen noudattamisen tukeminen 
• nopeusrajoituksen alentamisen yhteydessä tehtävät tukitoimet 
• väylän parantamisen yhteydessä tehtävät hidasteet
• uuden väylän rakentamisen yhteydessä tehtävät hidasteet

●Hidastetyypin valintaan vaikuttaa väylän toiminnallinen luokka, nopeusrajoitus, liikennemäärä ja koostumus, liikenneympäristö sekä väylän mahdollinen toimiminen linja-autoliikenteen, raskaan liikenteen tai hälytysajoneuvojen reittinä sekä paikalliset olosuhteet.
●Hidasteiden käyttö rajoittuu pääsääntöisesti väylille, joiden nopeusrajoitus on enintään 50 km/h.
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Yleisiä hidasteiden käyttökohteita
●Koulujen, päiväkotien ja urheilualueiden ympäristöt, joissa liikkuu paljon lapsia.
●Palvelutalojen ympäristöt, joissa liikkuu esimerkiksi vanhuksia tai liikkumis- ja toimimisesteisiä.
●Liikekeskustat, torit, aukiot ja kävelykatujen risteämiskohdat, joissa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä on suuri.
●Merkittävät tai huonot jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden risteämiskohdat autoliikenteen kanssa sekä risteämiskohdat, joissa on huonot näkemät.
●Väylät, joiden vaakageometria, poikkileikkaus, päällyste tai tieympäristö eivät tue riittävästi asetettua nopeusrajoitusta.
●Standardiltaan alemman verkon väylät, joita käytetään koulureittinä ja joilta puuttuvat erilliset jalankulun ja pyöräilyn yhteydet.
●Siirtymäkohdat, joissa liikenneympäristö muuttuu ja nopeusrajoitus laskee. 
●Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden onnettomuuskasaumat. 
●Liikkumis- ja asumisympäristön viihtyisyyden ongelmakohdat.
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●Hidasteita käytetään ajonopeuden säätelyyn joko tasaisin välein yhtenäisellä jaksolla tai alueella tai pistemäisesti poikkeuksellisessa väylän kohdassa.
●Hidaste sijoitetaan niin, ettei se tule yllätyksenä tienkäyttäjälle. Autoilijalla tulee olla ennen hidastetta riittävästi aikaa hidastaa ajonopeutta tai tarvittaessa pysähtyä. 
●Hidasteiden keskinäinen etäisyys riippuu nopeusrajoituksesta. Sijoittamisessa tulee ottaa huomioon asutus, liittymät, suojatiet, pyörätien jatkeet, erityiskohteet, väylävalaistus ja kuivatus. 

Hidasteiden sijoittamisen periaatteet
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Nopeusrajoitus Suositeltava etäisyys hidasteiden välillä Suurin etäisyys hidasteiden välillä
50 km/h 150 m 250 m
40 km/h 100 m 150 m
30 km/h 60 m 100 m



Hidasteiden käyttö erityiskohteissa: linja-autoliikenteen reitit
●Matkanopeus, aikataulujen luotettavuus ja matkustusmukavuus ovat tärkeitä joukkoliikenteen palvelutasotekijöitä. Tästä syystä  ajoradan korotuksia ei suositella käytettävän, mikäli väylä toimii linja-autoliikenteen runkoreittinä (useita vuoroja tunnissa). 

●Mikäli vähäliikenteisen linja-autoliikenteen reitillä käytetään ajoradan korotuksia, suositellaan käytettäväksi tyynyhidasteita tai ympyränkaaren muotoisia korotuksia. 
●Soveltuvia ratkaisuja ovat sivusiirtymät, kavennukset, suojatien tai pyörätien jatkeen keskisaarekkeet ja erilaiset hidastavat liittymä- ja pysäkkiratkaisut. 
●Hidasteiden mitoitus tulee varmistaa niin, että ne soveltuvat linja-autojen ajourille, pitkälle akselivälille ja pienelle maavaralle.
●Linja-autoliikenteen käyttämillä reiteillä on otettava huomioon etäisyys liittymään.
●Mahdollinen hidasteista johtuva matka-ajan pidentyminen tulee huomioida aikataulusuunnittelussa.
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Hidasteiden käyttö erityiskohteissa: erikoiskuljetusten reitit
●Hidasteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueella tai sen läheisyydessä sijaitsevan teollisuuden, rakentamisen ja maatalouden kuljetustarpeet sekä suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkko (SEKV).
●Raskaan liikenteen reiteillä suositaan ratkaisuja, joissa on yliajettavia osuuksia. 
●Erikoiskuljetusreiteillä tulee ensisijaisesti käyttää sellaisia hidasteita, joissa ajoneuvon ajolinja ei muutu. Tilatarve sivusuunnassa voidaan tarkistaa ajourasimuloinnein.
●Suurten työkoneiden (leveys 4,0 m) liikkumisen turvaamiseksi maatalousvaltaisella alueella keskisaarekkeen kohdalla voidaan pientareelle tai jalankulku- ja pyörätien välikaistalle tehdä ylimääräinen levennys. 
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Hidasteiden käyttö erityiskohteissa: hälytysajoneuvojen reitit
●Hidasteita, erityisesti ajoradan korotuksia ja ajoneuvojen kohtaamismahdollisuuden estäviä ratkaisuja, tulee välttää hälytysajoneuvojen paljon käyttämillä reiteillä, kuten sairaalalle tai paloasemalle johtavilla väylillä. 
●Mikäli hälytysajoreitillä liikenteen rakenteellinen rauhoittaminen on tarpeen, suositellaan käytettäväksi kavennuksia, toispuoleista sivusiirtymää tai tärinäraitoja. 
●Hidasteiden sijoittamisessa on hyvä kuulla pelastusviranomaisia.
●Hidasteiden tulee olla selvästi merkittyjä ja valaistuja.
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Hidasteiden käyttö erityiskohteissa: jalankulku- ja pyöräilyväylät
●Yleisperiaatteena on välttää hidasteiden toteuttamista jalankulku-ja pyöräilyväylillä. Pyöräilijöiden nopeuden säätelyssä tulee ensisijaisesti hyödyntää tasauksen ja linjauksen mahdollisuuksia.
●Korotuksia ei tule käyttää pyöräteillä niiden pyöräilijöille ja rullaluistelijoille aiheuttamien turvallisuus- ja mukavuusongelmien vuoksi. 
●Ongelmallisissa pyöräteiden risteämiskohdissa voidaan käyttää mm seuraavia keinoja:

• liikenteen ohjaus, ajosuunnan osoittavat tiemerkinnät tai muunlaiset ajosuuntaa osoittavat merkinnät 
•pienisäteiset kaaret ennen risteämiskohtaa (huomioitava kaarresäteiden minimiarvot eri mitoitusnopeuksilla) tai risteämiskohdan siirto kauemmas esimerkiksi alikulun suuaukosta
•pyörätien risteämiskohta, jossa kiertosaareke
•sivusiirtymä tai portti.
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Hidasteiden vaikutukset ympäristöön ja tienkäyttäjiin
●Hidasteiden aiheuttamilla ajonopeuksien laskulla on suuri positiivinen vaikutus jalankulkijoiden turvallisuuteen.
●Hidasteista on sekä hyötyä että haittaa ympäristön ja tienkäyttäjien kannalta. Vaikutuksia voidaan arvioida tarkasti vain ennen-jälkeen –mittauksilla.
●Melu

• Yleisesti melutaso laskee ajonopeuden laskiessa. 
• Meluhaittoja voidaan vähentää mm. sijoittamalla hidasteet riittävän lähelle toisiaan ja välttämällä paikkoja, joissa melulle herkkä toiminto sijaitsee välittömästi ajoradan tuntumassa.

●Tärinä ja maaperäolosuhteet
• Erityisesti pehmeikköalueilla ajoradan korotuksia tulee välttää välittömästi ajoradan tuntumassa sijaitsevan tärinälle herkän toiminnon kohdalla sekä  silloin jos väylällä kulkee raskasta liikennettä.
• Ennen hidasteen toteuttamista tulee selvittää maaperäolosuhteet, arvioida tärinävaikutukset ja tarvittaessa testata korotusten tärinävaikutuksia tilapäisellä hidasteella.

●Liikenteen päästöt
• Liikenteen rauhoittamistoimet tulee suunnitella niin, että väylä on ajettavissa mahdollisimman tasaisella nopeudella ilman ylimääräisiä pysähtymisiä ja kiihdyttämisiä.12.5.2017 25
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Hidasteiden mitoitus ja merkitseminen



Ajoradan korotukset -Ympyränkaari- ja siniaaltomuotoinen töyssy
●Pituusprofiili muodostuu yhdestä kuperasta ja kahdesta koverasta kaaresta
●Rakentamisessa keskeistä on mittatarkkuus
●Loivapiirteisen 10 cm korkean ympyränkaaritöyssyn mitoitus eri mitoitusnopeuksilla: 
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Ajoradan korotukset -Suoraviisteinen töyssy
●Suoraviisteisessä töyssyssä viisteen ja väylän pinnan välinen kulma on vakio riippumatta ajoradan pituuskaltevuudesta
●Korotetun tasaisen osuuden pituuden tulee olla töyssyissä vähintään 4 metriä.
●Raskaisiin ajoneuvoihin aiheuttamaa heilahdusta voidaan vähentää muotoilemalla poistumissuunnan viiste tulosuunnan viistettä loivemmaksi. 
●Suoraviisteisen 8 cm korkean töyssyn viisteet eri mitoitusnopeuksilla: 
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Ajoradan korotukset -Korotettu suojatie tai pyörätien jatke 
●Suositeltava ratkaisu silloin, kun jalankulkijoita tai pyöräilijöitä on paljon ja nopeusrajoitus on enintään 40 km/h.
●Ajorataviisteet ja korkeus mitoitetaan nopeusrajoituksen mukaan suoraviisteisen tai ympyränkaari töyssyn mitoitusperiaatteiden mukaisesti. Yksityiskohtainen suunnittelu tehdään Liikenneviraston jalankulun ja pyöräilyn suunnittelua sekä esteettömyyttä koskevien ohjeiden ja soveltuvien RT-korttien mukaisesti. 
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Ajoradan korotukset -Korotettu liittymä tai alue
●Korotettu liittymä muodostuu korotetusta liittymäalueesta, jonka viisteet mitoitetaan mitoitusnopeuden ja liikenteen koostumuksen vaatimusten mukaan ympyränkaari tai suoraviisteisen töyssyn mitoitusarvoja soveltaen.  

• Käytetään enintään 40 km/h nopeusrajoituksella ja vain varauksin 50 km/h rajoituksella. 
●Korotetun alueen viisteet ja tasaisen osuuden pituus mitoitetaan mitoitusnopeuden ja liikenteen koostumuksen vaatimusten mukaan loivapiirteisen tai suoraviisteisen töyssyn mitoitusarvoja soveltaen.  

• Korotetun osan suosituspituus sekä korotetussa liittymässä että korotetulla alueella on vähintään 10 metriä linja-autoista johtuen.
●Ajoradan korottaminen laajemmalla alueella voi olla perusteltua esimerkiksi:

• kauppa-aukion tai torin kohdalla
• kävelykadun ja autoliikenteen kadun risteämiskohdassa
• haluttaessa korostaa paikan merkitystä 
• haluttaessa parantaa erityisesti jalankulun olosuhteita vilkkaalla jalankulkualueella
• saavuttaessa päättyvälle, lyhyelle tonttikadulle.
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Pistemäiset kavennukset
●Pistemäinen kavennus voidaan mitoittaa niin, että vastaantulevat ajoneuvot pystyvät kohtaamaan tavoiteltavalla ajonopeudella.●Pistemäinen ajoradan kavennus voidaan toteuttaa myös ilman kohtaamismahdollisuutta enintään 40 km/h nopeusrajoitusalueella 
●Sivuesteellä voidaan esim. lyhentää jalankulkijan ylitysmatkaa suojatien kohdalla tai jäsentää väyläympäristöä tienvarsipysäköinnin yhteydessä. 
●Kahdesta peräkkäisestä ajoradan eripuolelle tehdystä sivuesteestä muodostetussa mutkahidasteessa ei yleensä ole kohtaamismahdollisuutta. ●Suojatien tai pyörätien jatkeen keskisaarekettavoidaan käyttää sekä liittymissä että liittymien ulkopuolella parantamaan jalankulun ja pyöräilyn ajoradan ylityksen turvallisuutta. 
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Sivusiirtymät
●Ajoradan sivusiirtymä soveltuu liikenneympäristön muutoskohtiin, kuten taajamaan sisääntulon porttikohtiin. Ajoradan sivusiirtymä on suositeltavaa tehdä yhdistettynä keskisaarekkeeseen, joka estää ajolinjan oikaisun vastaantulevien kaistan puolelta.
●Ajolinjan sivusiirtymää voidaan käyttää ajonopeuksia hillitsevänä elementtinä linjaosuuksilla ja liittymään saavuttaessa enintään 60km/h nopeusrajoituksella.
●Hidastesaarekkeella voidaan korostaa taajamaan saapumista tai nopeusrajoituksen muutoskohtaa. 
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Tilapäiset hidasteet
●Tilapäisiä hidasteita ovat mm. päällysteeseen kiinnitettävät töyssyt ja siirrettävillä esteillä kuten istutuslaatikoilla tai vastaavilla toteutetut tilapäiset ajoradan kavennukset. 
●Tilapäisiä hidasteita käytetään esimerkiksi tietyömailla tilapäisten liikennejärjestelyjen yhteydessä tai kohteissa, joissa hidasteen tarve kausiluontoista.
●Tilapäiset hidasteet soveltuvat lisäksi kohteisiin, joilta liikennettä halutaan tilapäisesti ohjata muulle tieverkolle.
●Tilapäisten hidasteiden käytössä on varmistettava, että hidaste on kiinnitetty asianmukaisesti, liikennemerkein osoitettu nopeusrajoitus vastaa hidasteen turvallista läpiajonopeutta ja että hidaste ei muutenkaan vaaranna liikenneturvallisuutta
●Tilapäisen hidasteen avulla voidaan myös etsiä parasta paikkaa pysyväksi tarkoitetulle hidasteelle. 
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Hidasteiden merkitseminen ja havaittavuuden parantaminen
●Hidasteiden merkitseminen liikennemerkeillä ja tiemerkinnöillä on ohjeistettu Liikenneviraston liikennemerkkien käytöstä annetuissa yleisohjeissa sekä tiemerkintöjen suunnitteluohjeissa ja Kuntaliiton liikennemerkkien käytöstä kaduilla annetussa ohjeessa.●Hidaste osoitetaan nopeusrajoituksesta riippuen liikennemerkeillä ja tiemerkinnöillä.•Hidasteiden yhteydessä käytetään varoitus-, määräys- ja ohjemerkkejä. Normaalisti varoitusmerkeillä osoitetaan edessä oleva hidaste 150–250 metriä ennen kohdetta.•Ajoradan korotukset osoitetaan aina ruutumerkinnöin. Tiemerkinnöillä voidaan tehostaa yksittäisen liikennemerkin, kuten nopeusrajoituksen, havaittavuutta ja tehoa. 
●Muita havaittavuutta parantavia keinoja ovat mm. hidasteen kohdalla käytettävät pollarit sekä valaistus.
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Hidasteiden toteuttamisessahuomioitavat asiatSuunnitteluprosessiHidasteiden muotoilun tarkistaminen



Hidasteiden toteuttamisessahuomioitavat asiat
●Varsinaisten hidasteiden lisäksi nopeusrajoitusta voidaan tukea taajamamaisen tai kaupunkimaisen ympäristön luonnetta korostavilla toimenpiteillä. Nopeusrajoitusta noudatetaan paremmin, kun liikenneympäristö viestii alhaisen nopeustason tarpeesta.
●Haluttuun ajokäyttäytymiseen orientoitumista voidaan tukea hidasteiden ja liikenteen ohjauksen lisäksi materiaalivalinnoilla sekä viherrakentamisen, muiden rakenteiden, valaistuksen ja varusteiden avulla. 
●Hidasteiden tulee olla selvästi havaittavia ja niiden tulee soveltua luontevaksi osaksi ympäristöään. 
●Hidasteiden toteuttamisessa tulee huomioida erityisesti seuraavat asiat:•Ulkonäkö ja kaupunkikuvaan sovittaminen•Valaistus•Viherrakentaminen•Päällyste-erot

• Kuivatus• Väylän pituuskaltevuus•Kunnossapito
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Suunnitteluprosessi
●Hidasteiden suunnittelussa tulee huomioida erityisesti seuraavat asiat:•Rauhoittamiskohteiden priorisointi• Kohteiden tunnistamisen taustalla on usein kunta- tai seutukuntakohtainen liikenneturvallisuussuunnitelma. • Joissain kohteissa voidaan laatia erillisiä liikenteen rauhoittamissuunnitelmia. • Asukkailta tai tienkäyttäjältä voi tulla myös aloitteita havaituista vaaranpaikoista tai tarve voi tulla esille suoraan hoitourakoitsijalta.•Hankekohtainen suunnittelu•Seuranta• Toteutettujen hidasteiden suunnitelmien mukaisuus on hyvä tarkistaa rakentamisen jälkeisin mittauksin. 
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Toimenpiteen valinnassa huomioitava
• Tie- tai katuluokka
• Nopeusrajoitus
• Liikennemäärä
• Liikenteen ominaispiirteet

Rauhoittamisen tarve
Kohteiden priorisointi
• Pisteyttäminen
• Asiantuntijoiden kuuleminen

Rauhoittamisen tarpeen määrittely
• Turvallisuustilanne
• Olosuhteet
• Maankäyttö
• Liikenteen olosuhteet
• Liikenteen luonne

Rauhoittamistoimenpiteen valinta

Yksityiskohtainen suunnittelu

Toimenpiteiden sijoittaminen
• Erityiskysymykset
• Sidosryhmien huomioiminen

•Haittavaikutukset
•Kunnossapidettävyys

•Mitoitus
•Merkitseminen

Tiedotus ja kasvatus

Liikenneturvallisuus-
suunnitelmat Aloitteet

YlläpitoRakentaminen Seuranta
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Hidasteiden muotoilun tarkistaminen
●Hidasteiden oikeanlaisen toteutuksen varmistamisella vältetään negatiivisia vaikutuksia ja säästytään ajoneuvojen rikkoutumisilta, jolloin tienkäyttäjät kokevat toimenpiteet onnistuneiksi. 
●Hidasteen toteuttamisen jälkeen suositellaan dokumentoitavaksi rakenteellisen hidasteen mitat. Mitattavat asiat riippuvat hidastetyypistä.
●Seurantamittaus kannattaa toteuttaa toisen kerran esimerkiksi 1-3 vuoden kuluttua, jolloin voidaan havaita mahdollisesta kulumisesta, kunnossapidosta tms. syntyneet muutokset.
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Kiitos!
www.liikennevirasto.fi
www.facebook.com/liikennevirasto
www.twitter.com/liikennevirasto

mika.Valtonen@liikennevirasto.fi


