
Työmaiden ja tapahtumien 
aikainen pyöräliikenne
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→ Perustuu pyöräliikenteen 

suunnitteluohjeeseen työmaille ja 

tapahtumille

→ Ohje löytyy kaupungin sivulta: 

www.hel.fi/xxx

Esityksen sisältö

http://www.hel.fi/xxx
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→ Pyöräliikenteen priorisoidut 

reitit kuuluvat kaupungin 

katutöiden korkeimpaan 

maksuluokkaan 1

→ Ruuhka-aikaan näillä on 

tuhansia käyttäjiä päivässä. 

Esim. Lauttasaarensillan 

ruuhkaisimmat päivät ovat yli 

10 000 pyöräiltyä matkaa per 

päivä

Pyöräliikenteen verkko Helsingissä

Pyöräliikenteen pääreitit (2018)
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→ Työmaan aiheuttama 

kokonaishaitta tien käyttäjälle 

muodostuu työmaan kestosta ja 

sen laadullisista heikennyksistä. 

→ Pyrkimyksenä on päästä 

poikkeusjärjestelyistä takaisin 

normaalitilaan mahdollisimman 

lyhyessä ajassa. 

→ Työmaan aikana pyritään 

mahdollisimman laadukkaisiin 

poikkeusjärjestelyihin. 

→ Työmaasta vastaa 

katutyöpäätöksen hakenut taho.

Tilapäisten järjestelyiden kesto 

ja vaatimukset

Vaadittu toimenpideaika: 2 työpäivää

Toteutunut kesto: > 3kk

Kesto

Laatu

Hyvä

Välttävä

Huono

Kuva: Marek Salermo
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Toimenpiteitä suunniteltaessa toteutetaan toimenpiteet seuraavassa järjestyksessä:

1. Ei muutoksia pyöräliikenteen järjestelyihin / pyörätien suojaaminen työmaalta

2. Pyöräliikenteen järjestelyn tilapäinen siirto poikkileikkauksessa 

3. Pyöräliikenteen järjestelyn tilapäinen kaventaminen

4. Kulkumuotojen yhdistäminen samalle väylälle (kulkumuotojen erottelun ohjeistus 

huomioiden)

5. Pyöräliikenteen tilapäinen siirto ajoradan vastakkaiselle puolelle.

6. Pyöräliikenteen tilapäinen siirto eri reitille.

Toimenpiteiden tärkeysjärjestys
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→ Tilapäisten järjestelyiden tulee olla niin 

selkeitä, että työmaan tai tapahtuman ohi 

voi polkea ilman eksymistä tai 

vaaratilanteita. 

→ Pyöräilijä käyttää liikkumiseen omaa 

energiaansa, minkä takia tarpeettomat 

pysähdykset ja pitkät ylämäet ja kiertoreitit 

tuntuvat suoraan matkanteon 

vaivallisuudessa.

→ Tilapäisjärjestelyissä tulee olla mahdollista 

ajaa turvallisesti vähintään noin 12km/h.

Pyöräliikenteen yleiset tarpeet

Kuva: Jussi Hellsten
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→ Ohjeesta löytyy mitat 

työmaan/tapahtuman 

aikaisille 

pyöräliikenteen 

väylätyypeille.

Pyöräliikenteen väylätyypit
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→ Pyöräliikenne voidaan yhdistää 

autoliikenteen kanssa samalle 

ajoradalle, kun nopeusrajoitus 

on alhainen ja liikennemäärä 

vähäinen

→ Kun nopeusrajoitus on korkea ja 

liikennettä paljon, on 

pyöräliikenne syytä erotella 

omalle väylälleen

Pyöräliikenteen yhdistäminen 

autoliikenteen kanssa
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→ Laatutavoitteiden saavuttaminen edellyttää panostamista 

suunnitteluvaiheeseen

→ Suunnittelussa noudatetaan kaupungin ohjeita

→ Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että 

pyöräliikenteen järjestelyt suunnitellaan omana 

kokonaisuutenaan. Pyöräliikennettä ei tule suunnitella 

yhtenä kokonaisuutena jalankulun kanssa (kevyenä 

liikenteenä).

Suunnitelmakuva
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→ Työmaa-alueen ja kaivantojen rajaaminen

→ Suojaus- ja erottelurakenteet

→ Päällysteet ja kaivannot

→ Siirtymät ajoradalle ja pyörätielle

→ Liikenteenohjauslaitteet

→ Ajosillat / tilapäisrakenteet

→ Kaapelivedot

→ Valaistus

→ Kunnossapito

→ Liikennevalot

→ Ajantasainen opastus ja informaatio

→ Työmaan päättäminen

Huomioon otettavia asioita

Tehdään turvalliset ja 

toimivat ratkaisut.



Toimivia esimerkkejä
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Pyörätien ja jalkakäytävän yli johdettu 

kaapeli Hakaniemenrannassa. 

Yliviennillä vähennetään 

pyöräliikenteen kaatumisia ja niistä 

johtuvia vammoja.

Vastaa toimenpiteiden 

tärkeysjärjestyksen kohtaan 1: 

Ei muutoksia pyöräliikenteen 

järjestelyihin / pyörätien 

suojaaminen työmaalta.

Kaapelien yliviennit

Kuva: Teppo Pasanen
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Raskaalla betoniaidalla

eroteltu pyörätie

Tukholmassa. Tila otettu

ajodaralta.

Pyöräliikenne tulee erotella

autoliikenteestä, jos

nopeusrajoitukset ovat

korkeat tai liikenne on 

vilkasta.

Vastaa toimenpiteiden 

tärkeysjärjestyksen 

kohtaan 2: 

Pyöräliikenteen järjestelyn 

tilapäinen siirto 

poikkileikkauksessa 

Turvallinen erottelu autoliikenteestä

Kuva: Jari Aho
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Laadukas siirtyminen pyörätieltä 

ajoradalle Tukholmassa. Suojaus 

siirtymäkodassa.

Pyöräliikenteen yhdistäminen ajoradalle 

toimii hyvin, kun liikennettä on vähän ja 

se on rauhallista.

Vastaa toimenpiteiden 

tärkeysjärjestyksen kohtaan 4: 

Kulkumuotojen yhdistäminen 

samalle väylälle

Laadukas siirtyminen ajoradalle

Kuva: Jari Aho
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Pyöräliikenne ohjataan ennen 

työmaa-aluetta ajoradalle 1-

suuntaiselta pyörätieltä 

Tukholmassa. Autoliikenteen 

nopeuksia hidastetaan 

liityntäkohdassa mm hidasteilla.

Pyöräliikenteen yhdistäminen 

ajoradalle toimii hyvin, kun 

liikennettä on vähän ja se on 

rauhallista.

Vastaa toimenpiteiden 

tärkeysjärjestyksen kohtaan 4: 

Kulkumuotojen yhdistäminen 

samalle väylälle

Autoliikenteen hidastaminen

Kuva: Jari Aho
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Toimenpiteitä suunniteltaessa toteutetaan toimenpiteet seuraavassa järjestyksessä:

1. Ei muutoksia pyöräliikenteen järjestelyihin / pyörätien suojaaminen työmaalta

2. Pyöräliikenteen järjestelyn tilapäinen siirto poikkileikkauksessa 

3. Pyöräliikenteen järjestelyn tilapäinen kaventaminen

4. Kulkumuotojen yhdistäminen samalle väylälle (kulkumuotojen erottelun ohjeistus 

huomioiden)

5. Pyöräliikenteen tilapäinen siirto ajoradan vastakkaiselle puolelle.

6. Pyöräliikenteen tilapäinen siirto eri reitille.

Kertaus: Toimenpiteiden 

tärkeysjärjestys
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→ Noudatetaan kaupungin yleisiä 

ohjeistuksia.

→ Pyöräliikenne muistamalla pääsee 

alkuun.

→ Testaamalla ja pyöräilemällä 

työmaan/tapahtuman aikaisen reitin 

pääsee pidemmälle.

Lopuksi

Kuva: Jussi Hellsten



Kiitos!

www.pyoraliikenne.fi

http://www.hsl.fi/pyöräily

