
Pyöräliikenne ja katutyöt

pyöräliikenne.fi



Pyöräliikenteen yleiset tarpeet
• Pyöräliikenteen 

ratkaisut ovat erilaisia 
kuin jalankulkijan 

• Pyöräliikenne 
maltillisellakin 
nopeudella noin kolme 
kertaa nopeampaa kuin 
jalankulku 

• Kevyenliikenteen 
suunnittelu on lopetettu
• www.pyöräliikenne.fi



• Pyörällä liikkujissa monen 
tasoisia kulkijoita. Lapset, 
seniorit, aikuiset ajokortilla tai 
ilman

• Pyöräilijä liikkuu omalla 
lihasvoimallaan. Herkkä 
kiertoreiteille ja hidastuksille, 
pysähtymiset minimoidaan

• Polkupyörän hallittu 
kuljettaminen asettaa ehtoja 
väylän leveydelle, kaarteille ja 
tasoeroille

• Polkupyörä herkkä 
epätasaisuuksille, kuopille ja 
irtokiville ym. 

Pyöräliikenteen yleiset tarpeet



• Pyöräliikenne määrät kasvaneet -> 
pyöräliikenne huomioitava entistä 
paremmin

• Uusissa HKR:n ohjekorteissa entistä 
selkeämmät ohjeet pyöräliikenteen 
huomioimiseen

• Työmaan huolellinen suunnittelu ja 
valvonta tärkeää, käytännön 
toteutus avainasemassa

Ohjeet ja käytännöt

http://www.hel.fi/static/hkr/luvat/tyyppikuvat/Tyyppikuvat.pdf



Työmaajärjestelyillä 
suuri vaikutus turvallisuuteen!



1. Selkeät järjestelyt eri liikennemuodoille
2. Työmaan keston minimointi
3. Yksityiskohtien huomiointi
4. Ohjauslaitteiden oikeaoppinen käyttö
5. Ajantasainen opastus ja informaatio

Viisi vaikuttamiskeinoa 
hyviin järjestelyihin:



Selkeät järjestelyt eri 
liikennemuodoille

Vaikuttamiskeino 1

1. Jalankulku
2. Pyöräliikenne
3. Joukkoliikenne
4. Kuljetukset ja jakelu
5. Henkilöautoliikenne



Esimerkki:
Mannerheimintie, Helsinki

- 1 autokaista autoliikenteelle
- 1 autokaista pyöräliikenteelle
- Työmaan varastointi pyöräliikenteen ja jalankulun välissä

Selkeät järjestelyt eri 
liikennemuodoille

Vaikuttamiskeino 1



Esimerkki:
Stadsgårdsleden, Tukholma

Vilkkaan pääkadun kuudesta autokaistasta 
- 1 autokaista työmaalle
- 1 autokaista pyörätielle

Selkeät järjestelyt eri 
liikennemuodoille

Vaikuttamiskeino 1



• Kun pyöräliikenne ja jalankulku 
on eroteltu toisistaan 
normaalitilanteessa, pyritään 
erottelu säilyttämään myös 
työmaan aikaisissa 
järjestelyissä.

• Pyöräliikenne voidaan yleensä 
ohjata ajoradalle, jos ajorata 
on rauhallinen ja 
nopeusrajoitus ajoradalla 
alhainen  (maks. 40km/h). 

• Pyöräliikenne pyritään 
ohjaamaan työmaan ohi ilman 
kadun ylitystä

Vaikuttamiskeino 1

Kuva Tukholmasta, kuvaaja Jari Aho



Työmaan keston minimointi

Vaadittu toimenpideaika: 2 työpäivää
Toteutunut kesto: > 3kk

Kesto

Laatu
Hyvä

Välttävä

Huono

Vaikuttamiskeino 2



• Pyörätien käyttöä 
varastointitarkoituksiin 
vältettävä

• Tilapäisten 
liikennemerkkien 
sijoitus pyörätielle vain 
poikkeustapauksissa 

Yksityiskohtien huomiointi
Vaikuttamiskeino 3



• Pyöräliikenteen 
väliaikaisten 
järjestelyiden luiskat 
tehdään turvallisiksi ja 
sujuviksi 

• Tarvittaessa ohjataan 
käyttöä tiemerkinnöillä

Yksityiskohtien huomiointi
Vaikuttamiskeino 3



Pyöräliikenteen opastetta ei tarvitsisi, jos kyseessä on 
jalkakäytävä.

Kadulla ei ole normaalisti pyörätietä, joten sitä ei tarvitsisi 
työmaan aikanakaan.

Ohjauslaitteiden oikeaoppinen käyttö
”Liikenteen ohjaus on hoidettava niin, että ohjauslaitteet ovat selvästi ennalta havaittavissa 
ja ne antavat yksiselitteiset toimintaohjeet. ” (Kuntaliitto)

Vaikuttamiskeino 4



• Isolla työmaalla työmaasta ja kiertoreiteistä tieto 
infotaululla

• Kiertoreitin viitoitus järjestetään 
katkeamattomana koko reitin pituudelta

• Viittojen kunto ja suuntaus (ilkivalta) tulee 
tarkistaa tasaisin väliajoin

• Työmaan järjestelyjen muuttuessa myös 
viitoituksen ajantasaisuus tulee tarkistaa

Ajantasainen opastus ja informaatio

Vaikuttamiskeino 5



Missä kannattaa vaikuttaa?
- vähintään pyöräliikenteen 

priorisoiduilla reiteillä



Avaimet onnistumiseen

1. Selkeät järjestelyt eri 
liikennemuodoille

2. Työmaan keston 
minimointi

3. Yksityiskohtien huomiointi
4. Ohjauslaitteiden 

oikeaoppinen käyttö
5. Ajantasainen opastus ja 

informaatio


