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1. JOHDANTO 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan katu on 
suunniteltava ja rakennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäris-
töönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden, viihtyisyyden ja esteettömyyden vaatimuk-
set. Tärkeänä lähtökohtana on myös ajonopeuksien hillitseminen siten, että kadun ulkoasu 
ja muoto osoittavat kadulle turvallisen ajonopeuden. 
 
Tämä ohje on tarkoitettu käytännön suunnitteluun. Ohjetta on käytettävä siinä esitettyjä 
periaatteita soveltaen, mikä on yleensäkin suunnittelun perusominaisuus. Mikäli näistä 
tyyppiratkaisuista tulee tarve poiketa, niin mitoituksessa kaduilla sovelletaan KATU 2002, 
Katusuunnittelun ja -rakentamisen ohjeet ja InfraRYL sekä kevyen liikenteen väylillä Tielai-
toksen Kevyen liikenteen suunnittelu (1998) julkaisuissa esitettyjä periaatteita. 
 
Kunkin kadun todellisen tilantarpeen määrittämiseksi on jokainen katu tarkasteltava erik-
seen, koska katualueelle sijoittuvien kadun rakenteiden, laitteiden ja kalusteiden, istutus-
ten sekä leikkaus- ja pengerluiskien tilantarve on otettava huomioon katualueen leveydes-
sä. Myös paikalliset ominaispiirteet antavat suunnittelulle omia lähtökohtiansa, jotka vaih-
televat alueittain. Suunnittelijan tulee soveltaa ohjetta kuhunkin tilanteeseen ja käytettävä 
omaa harkintaansa ja ammattitaitoaan. 
 
Espoon kaupungin Tekninen keskus ylläpitää nykykatuverkon toiminnallista luokitusta ku-
vaavaa katuverkkokarttaa ja Kaupunkisuunnittelukeskus puolestaan ylläpitää karttaa, jossa 
on esitetty tulevaisuuden katuverkon katuluokkatavoitteita. 
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2. OHJEEN KÄYTTÖ JA SOVELTAMINEN 

 

Ohjeeseen sisältyvät oleellisimmat näkökohdat mitoittamiseen, joiden pohjalta poikkileik-
kaus voidaan suunnitella yksilöllisesti kullekin kadulle tai katuosalle. 
 
Kadun peruspoikkileikkaus voidaan valita tyyppipoikkileikkauspiirustuksista seuraavien pe-
ruslähtökohtien pohjalta katuluokittain: 

- aluetyyppi (alueen luonne) 
- liikennemäärä (kaistamäärä) 
- liikenteen koostumus 
- mitoitusnopeus 
- kohtaamistapa 
- mitoitusajoneuvo 

 
Liitteessä B on taulukot ajoneuvojen ja kevyen liikenteen mitoista sekä reuna- ja kohtaa-
misvaroista, joista saadaan teoreettiset tilantarpeet eri mitoitustilanteissa. 
 
Ohjeeseen ei sisälly kadun linjauksen suunnitteluun liittyviä asioita, lukuun ottamatta koh-
taamistilanteita. Myös kadun rakenteelliset ohjeet sekä puisto- ja virkistysalueiden raittien 
mitoitus on jätetty pois tästä ohjeesta, niiden tapauskohtaisen suunnittelutarpeen takia. 
Hidasteet ja linja-autopysäkit suunnitellaan Espoon katualueiden tyyppipiirustusten mu-
kaan, joten niitä ei tarkastella tässä ohjeessa. 
 
Pihakatuja (tonttikatu, enimmäisnopeus 20 km/h) ja hidaskatuja (kokooja- tai tonttikadut, 
keskusta-alueiden kevytliikennepainotteiset kadut) käsitellään kohdassa 7.9. Tästä ohjeesta 
on kuitenkin jätetty pois näiden katujen tyyppipoikkileikkausten tarkastelu, koska piha- ja 
hidaskatujen suunnittelu poikkeaa muiden katujen suunnittelusta niiden erikoisluonteen ja 
tapauskohtaisten ratkaisujen takia. Niiden suunnittelussa voidaan kuitenkin soveltaa näitä 
ohjeita. 
 
Ohjeita sovellettaessa tulee ottaa huomioon alueen tyyppi ja luonne. Erilaisia lähtökohtia 
suunnittelulle asettavat esimerkiksi seuraavat ympäristöt: 

- keskusta-alue/esikaupunki 
- uusi alue/vanha alue 
- asuinalue/teollisuusalue 
- kerrostaloalue/pientaloalue 

 
Ohjetta käytetään lähtökohtana uusien alueiden suunnittelussa. Jo rakennetuilla alueilla 
ohjetta voidaan hyödyntää soveltaen, sillä suunnitteluratkaisujen valintaa ohjaavat tällöin 
myös ympäristön säilytettävät ominaispiirteet, olemassa olevat rakennukset ja rakenteet 
sekä tekniset verkostot. Keskusta-alueilla korostuvat erityisesti ympäristön laatu-, imago- 
ja viihtyisyysnäkökulmat sekä hoidon ja kunnossapidon korkea laatutaso. Asuinalueilla 
painottuu erityisesti kevyen liikenteen ympäristön viihtyisyys. Kaupunkikuvallisesti erityi-
set paikat, kuten historialliset kohteet, on aina suunniteltava erikseen alueen lähtökohdat 
huomioon ottaen. 
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3. KADUN TOIMINNALLISEN KOKONAISTILAN TARVE 

 

3.1. Katualueen osat 

 
Katualueen toiminnalliset osat käyvät ilmi kuvasta 1. 

 

Kuva 1. Katualueen osat (KATU 2002) 

 

Kadun osat ja niiden mitoitusperusteet käsitellään tarkemmin kohdissa 4. – 7. ja liitteessä 

B. Näiden mitoitusperusteiden lisäksi poikkileikkausten mitoituksessa tulee huomioida etäi-

syydet kiinteisiin sivuesteisiin, luiska- ja reuna-alueet, kuivatus, johdot ja kaapelit ja esteet-

tömyys. 

 

3.2. Etäisyys kiinteään sivuesteeseen  

 
Kiinteällä sivuesteellä tarkoitetaan katualueelle sijoitettavaa portaalia, liikennevalopylväs-
tä, pollaria (poikkeuksena pollarit korotusten ja kavennusten kohdalla, joille etäisyydet on 
määritelty Espoon hidasteiden tyyppipiirustuksissa), kaidetta tai vastaavaa kiinteäksi si-
vuesteeksi rinnastettavaa esinettä tai rakennelmaa. 
 
Ajoradan vieressä olevalle alueelle tulee varata vapaata tilaa seuraavasti: 

- kevyen liikenteen väylät  0,25 m 
- tonttikadut  0,50 m 
- kokoojakadut  0,50 m 
- pääkadut   0,75 m 
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Keskikaistalla, joka rajoittuu reunatukeen, voi etäisyys olla 0,25 m ohjearvoa pienempi 
muilla kuin kevyen liikenteen väylillä. Liittymissä ja linja-autopysäkeillä on etäisyys tarkis-
tettava erikseen mitoitusajoneuvon pyyhkäisyalueen perusteella.  
 
Valaisinpylväille on varattava riittävästi tilaa katupoikkileikkauksessa. Pylvään reunan (ei 
keskipisteen) minimietäisyys ajoradan tai kevyen liikenteen väylän reunasta on seuraava: 

- jalkakäytävät < 2,25 m (min. 1,5 m) 0,25 m 
- jalkakäytävät ≥ 2,25 m  0,50 m 
- kevyen liikenteen väylät  0,50 m 
- tonttikadut  0,75 m 
- paikalliset kokoojakadut  0,75 m 
- alueelliset kokoojakadut  1,00 m 
- pääkadut   1,00 m 

 
Yhteiskäyttöpylväitä käytettäessä esim. keskikaistalla, voidaan etäisyysvaatimuksena käyt-
tää valaisinpylväiden etäisyyksiä kiinteisiin sivuesteisiin. 
 
Jalkakäytävällisissä poikkileikkauksissa liikennemerkit ja valaisinpylväät on pyrittävä sijoit-
tamaan siten, että kunnossapitokalustolle jää ≥ 3,5 m (min. 3,0 m) leveä vapaa tila kulkea 
esteiden välistä. 
 
Liikennemerkkien ja muiden liikenteen ohjauksessa käytettävien merkkien sijoittelussa voi-
daan soveltaa Tiehallinnon julkaisua: Yleisohjeet liikennemerkkien käytössä – Suunnittelu- 
ja toteuttamisvaiheen ohjaus, Tiehallinto 2003 sekä Liikennemerkkien käyttö kaduilla, Suo-
men Kuntaliitto 2006. Edellä mainittuja ohjeita soveltamalla voidaan liikennemerkit sijoit-
taa lähemmäksi ajoradan reunaa kuin, mitä vapaan tilan mittojen vaatimukset sallisivat. 

 

 

Kuva 2. Etäisyydet kiinteisiin sivuesteisiin, pääkadut 
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Kuva 3. Etäisyydet kiinteisiin sivuesteisiin, alueelliset kokoojakadut 

 
 

 
 
Kuva 4. Etäisyydet kiinteisiin sivuesteisiin, paikalliset kokoojakadut ja tonttikadut 
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3.3. Luiska- ja reuna-alueet 

 
Reuna-alueella tarkoitetaan kadun poikkileikkauksen uloimman liikennöitävän väylän ja ka-
tualueen rajan välistä tilaa. Reuna-alueeseen saattaa sisältyä: 

- kadun rakennekerrokset 
- katuluiska 
- avo-oja 
- lumitila 
- näkemätila 
- kadun kalusteita 
- melueste 
- istutusalue 

 
Maasto-olosuhteiden vaikutus katualueen leveyteen on otettava huomioon mitoitetta-
essa katualuetta. Kadun rakennekerroksille ja katuluiskille varataan asemakaavassa alu-
etta siten, että kaikki kadun rakenteet mahtuvat katualueelle. 
 
Tyyppipoikkileikkauksissa esitettyjen katualueen vähimmäisleveyksien lisäksi tulee ottaa 
huomioon sivukaltevan maaston, leikkausten ja penkereiden tilantarve. Kaavoitettaessa 
kapeita katualueita on selvitettävä lumi- ja luiskatilojen sekä kunnallisteknisten verkostojen 
rakentamisen, huollon ja korjauksen tilantarve. 
 
Jos halutaan varmistaa, ettei lunta jouduta kuljettamaan pois, tulisi lumitilana käyttää 1,5 
m:n leveyttä tai varata kaavassa lumelle välivarastointia varten alueita (maksimietäisyys 50 
m). Kadun luiska-alueiden tai muiden rakenteiden ulottaminen tonttialueelle edellyttää 
maanomistajan lupaa. Menettelystä on sovittava ja asia on varmistettava jo asemakaavan 
laatimisvaiheessa. Luiska voidaan ulottaa puistoon yms. alueille, jos kyseessä on kaupungin 
omistama alue ja olosuhteet sen muutoin sallivat. 

 

3.4. Kuivatus 

 
Katujen kuivatus hoidetaan lähtökohtaisesti ohjaamalla hulevedet kaltevia pintoja pitkin 
kaivoihin ja sadevesiviemärijärjestelmään. Avo-ojien käyttäminen vesien keräämiseen vaa-
tii enemmän tilaa ja hoitoa, ja ratkaisua tulisi käyttää vain erikseen perustelluissa kohteis-
sa. 
 
Espoon kaupungin hulevesiohjelmassa esitetään kuivatuksen suunnittelun lähtökohdat ja 
periaatteet. 

 

3.5. Johdot ja kaapelit  

 
Kunnallistekniikka pyritään sijoittamaan toiselle puolelle katua tai siten, että huolto- tai 
korjaustoimenpiteitä vaativista tilanteista huolimatta kadulla pystytään liikennöimään. 
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Sijoittelun periaatteita: 
- vesijohto ja viemärit ajoradan tai kevyen liikenteen väylän alle 
- muut johdot ja kaapelit yleensä kevyen liikenteen väylän alle 
- vältettävä sijoittamista viherkaistan alle, varsinkin jos kaistalla on tai sille ollaan 

suunnittelemassa puita tai pensaita 
 

3.6. Esteettömyys 

 
Kaikkien katujen pitää olla lähtökohtaisesti esteettömiä. Espoon katujen tyyppipiirustuksis-
sa on huomioitu esteettömyyden vaatimukset. Esteettömyysnäkökohdat korostuvat erityi-
sesti keskusta-alueilla, joukkoliikenteen pysäkeillä, terveyskeskusten ja palvelutalojen ym-
päristöissä, liikunta- ja leikkipaikkojen läheisyydessä ja alueilla, joilla on paljon vanhus- ja 
vammaisasuntoja. Keskeisiä tekijöitä ovat muun muassa jalankulkuväylien pieni pituus- ja 
sivukaltevuus, suojateiden ja pysäkkialueiden yksityiskohdat sekä hyvä valaistus. Riittävien 
lumitilojen varaaminen on keskeistä talviajan esteettömyyden varmistamiseksi. 
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4. KATUPOIKKILEIKKAUSTEN MITOITUSPERUSTEET KATULUOKITTAIN 

 

4.1. Moottoriväylä 

 

Valtakunnallista ja seudullista liikennettä palveleva tie, joka on varustettu pääasiassa eri-
tasoliittymin ja jonka nopeusrajoitus on yleensä ≥ 80 km/h. Moottoriväylät suunnitellaan 
yleensä yhteistyössä Liikenneviraston kanssa ja ne on rajattu tämän tarkastelun ulkopuolel-
le. 

 

4.2. Pääkatu 

 

 
Kuva 5, Ylismäentie 

 
- Pääkatu on seudullista ja kaupungin osa-alueiden välistä liikennettä palveleva katu. 
- Nopeusrajoitus on 50 – 60 km/h. 
- Liittymät ovat pääosin kanavoituja tasoliittymiä tai kiertoliittymiä. 
- Mitoitus perustuu yleensä ajodynaamiseen mitoitukseen. Kadulla tulee voida liikennöidä 

voimassaolevien liikennesäännösten mukaisesti. 
- Linja-autopysäkit suunnitellaan Espoon tyyppipiirustusten mukaan. Linja-autopysäkit toteu-

tetaan pysäkkisyvennyksinä. Pysäkkisyvennyksen leveys on 3,0 m. Odotustilan leveys on 3,5 
m. 

- Kadunvarsipysäköinti on pääsääntöisesti kielletty. 
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- Kevyen liikenteen ja ajoneuvojen risteämiskohdat toteutetaan eritasojärjestelyin, valo-
ohjattuina tai korokkeellisilla suojateillä. Korokkeellisen suojatien suositeltava vähimmäis-
leveys on 2,5 m. 

- Kevyen liikenteen väylä erotetaan pääsääntöisesti ajoradasta erotuskaistalla, jonka leveys 
istutettuna on ≥ 3,5 m ja kivettynä ≥ 1,0 m. Jos kivetylle erotuskaistalle asennetaan va-
laisinpylväitä, on sen leveys tarkasteltava erikseen, jotta etäisyydet kiinteisiin sivuesteisiin 
täyttyvät. 

- Jalankulku ja pyöräily toteutetaan yhdistetyllä tai toisistaan rakenteellisesti erotellulla väy-
lällä (vähintään kiviraita). 

- Mitoitusajoneuvoina ovat telibussi, jonka suurin sallittu pituus on 15,0 m ja moduulirekka, 
jonka suurin sallittu pituus on 25,25 m. Näiden mitoitusajoneuvojen pyyhkäisyalueita käy-
tetään pääkatujen liittymissä mitoitusperusteena. Alempiasteisen verkon liittymissä voi-
daan sallia poikkeavia ajotapoja. 

- Ajokaistan leveys on 3,25 – 3,5 m (kääntymiskaista 3,0 – 3,25 m). Keskikaistan suositeltava 
leveys on 5,5 m, jolloin mahdollisen suojatien korokkeen leveydeksi saadaan 2,5 m. Jos 
pyöräliikennettä on paljon, tulisi korokkeen leveys olla ≥ 2,5 m. Ajokaistan leveyden tulee 
olla 60 km/h nopeusrajoituksella 3,5 m. Mahdollisilla suuremmilla nopeuksilla ajokaistojen 
leveydet on tutkittava erikseen. 

- Luiska- ja lumitila mitoitetaan tapauskohtaisesti. Luiskatiloja tarvitaan lähinnä rakennetulla 
alueella, jossa tonttikorkeuksia ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa. Yleensä leveydet ovat 
ajoradan reunassa ≥ 1,0 m ja raitin reunassa ≥ 0,8 m. 

- Pienisäteisiä vaakageometrian kaaria käytettäessä on huomioitava kaarrelevitykset. 
 

4.3. Alueellinen kokoojakatu 

 

- Alueellinen kokoojakatu on kaupungin osa-alueen sisäistä liikennettä ja alueen yhteyksiä 
päätieverkkoon palveleva katu. 

- Nopeusrajoitus on yleensä 40 – 50 km/h (poikkeustapauksessa 30 km/h). 
- Mitoitus perustuu pääsääntöisesti ajodynaamiseen mitoitukseen. 
- Kokoojakadulta pyritään poistamaan pitkämatkainen liikenne. 
- Liittymät ovat tasoliittymiä, tärkeimmät kanavoidaan tai rakennetaan kiertoliittymiksi. Vä-

häliikenteinen liittyvä suunta voi olla korotettu. 
- Tavoitteena on asuinalueilla nopeutta hillitsevä tiukka mitoitus. Teollisuusalueilla käyte-

tään väljempää mitoitusta. 
- Linja-autopysäkit suunnitellaan Espoon tyyppipiirustusten mukaan. Linja-autopysäkit alu-

eellisella kokoojakadulla ovat pääosin pysäkkisyvennyksinä. Pysäkkisyvennyksen leveys 3,0 
m. Pysäkki voidaan toteuttaa myös ajoratapysäkkinä. 

- Kadunvarsipysäköinti on pääsääntöisesti kielletty. 
- Suojatiet varustetaan keskisaarekkeella, jonka vähimmäissuositusleveys on 2,5 m. 
- Kevyen liikenteen väylä erotetaan pääsääntöisesti ajoradasta erotuskaistalla, jonka leveys 

on istutettuna ≥ 3,0 m ja kivettynä ≥ 1,0 m. Jos kivetylle erotuskaistalle asennetaan va-
laisinpylväitä, on sen leveys tarkasteltava erikseen, jotta etäisyydet kiinteisiin sivuesteisiin 
täyttyvät. 

- Jalankulku ja pyöräily ovat yleensä yhdistetyllä väylällä, mikäli kevyen liikenteen verkon yh-
tenäisyys tai ympäristö ei edellytä erottelua. 
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- Mitoitusajoneuvoina ovat telibussi, jonka suurin sallittu pituus on 15,0 m ja moduulirekka, 
jonka suurin sallittu pituus on 25,25 m. 

- Ajokaistan leveys on 3,0 – 3,5 m (kääntymiskaista 3,0 – 3,25 m). Linja-autoliikenteen ollessa 
mitoittavana tekijänä ajokaistan minimileveys on 3,25 m. 2-ajorataisena ja 2-kaistaisena 
keskikaistalla erotettuna ajokaistan leveys voi olla 4,0 – 4,5 m. 

- Luiska- ja lumitila ajoradan reunassa on ≥ 1,0 m ja kevyen liikenteen väylän reunassa ≥ 0,8 
m 

- Pienisäteisiä vaakageometrian kaaria käytettäessä on huomioitava kaarrelevitykset. 
 

 
Kuva 6, Lintulaaksontie 
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4.4. Paikallinen kokoojakatu 

 

 
Kuva 7, Eestinmalmintie 

 
- Paikallinen kokoojakatu on kaupunginosan sisäistä liikennettä palveleva katu, joka yhdistää 

tonttikadut pääkatuihin tai alueellisiin kokoojakatuihin. 
- Nopeusrajoitus on yleensä 40 km/h (poikkeustapauksessa 30 km/h). 
- Mitoitus perustuu ympäristöön sekä liikenneturvallisuuteen, jolloin ajodynamiikan vaikutus 

vähenee. Lähtökohta on katu, jolla rakenteellisin keinoin pidetään nopeudet alhaisella ta-
solla. Mahdolliset hidastimet suunnitellaan Espoon tyyppipiirustusten mukaan. 

- Kokoojakadulta pyritään poistamaan pitkämatkainen liikenne. 
- Liittymät rakennetaan pääsääntöisesti avoimiksi, liittyvässä suunnassa korotettuina, koko-

naan korotettuina tai kiertoliittyminä. 
- Tavoitteena on asuinalueilla nopeutta hillitsevä tiukka mitoitus. Teollisuusalueilla käyte-

tään väljempää mitoitusta. 
- Linja-autopysäkit suunnitellaan Espoon tyyppipiirustusten mukaan. Linja-autopysäkit pai-

kallisella kokoojakadulla ovat pääosin ajoratapysäkkeinä. 
- Paikallisella kokoojakadulla voidaan sallia kadunsuuntainen pysäköinti. Pysäköinti sijoite-

taan pysäköintitaskuihin, jotta pysäköinti ei pidentäisi suojatien ylitysmatkaa. Kadunvarsi-
pysäköintiä käytetään myös yhtenä liikenteen rauhoittamisen keinona. Ajoratapysäköintiä 
ei sallita linja-autoreiteillä. 

- Kevyen liikenteen väylä erotetaan pääsääntöisesti ajoradasta erotuskaistalla, jonka leveys 
on istutettuna ≥ 3,0 m ja kivettynä ≥ 1,0 m. Jos kivetylle erotuskaistalle asennetaan va-
laisinpylväitä, on sen leveys tarkasteltava erikseen, jotta etäisyydet kiinteisiin sivuesteisiin 
täyttyvät. 
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- Jalankulku ja pyöräily ovat yleensä yhdistetyllä väylällä, mikäli kevyen liikenteen verkon yh-
tenäisyys tai ympäristö ei edellytä erottelua. 

- Kevyen liikenteen ja ajoneuvojen risteämiskohdat varustetaan keskisaarekkeella, jonka vä-
himmäissuositusleveys on 2,5 m, kun esim. suojatiellä liikkuu paljon lapsia ja erikoistason 
esteettömyyttä tarvitsevia henkilöitä. 

- Mitoitusajoneuvoina ovat telibussi, jonka suurin sallittu pituus on 15,0 m ja moduulirekka, 
jonka suurin sallittu pituus on 25,25 m. 

- Ajokaistan leveys 3,0 – 3,25 m kadun luonteesta riippuen. Linja-auto liikenteen ollessa mi-
toittavana tekijänä ajokaistan minimileveys on 3,25 m. 

- Luiska- ja lumitila ajoradan reunassa on ≥ 1,0 m ja kevyen liikenteen väylän reunassa ≥ 0,8 
m. 

- Pienisäteisiä vaakageometrian kaaria käytettäessä on huomioitava kaarrelevitykset. 
 

4.5. Tonttikatu 

 

 
Kuva 8, Storgårdintie 

 
- Tonttikatu on viereisten tonttien liikennettä palveleva katu. 
- Nopeusrajoitus on 30 – 40 km/h (pihakaduilla 20 km/h). 
- Mitoitus perustuu ajonopeuden pitämiseen alhaisena. 
- Teollisuusalueilla käytetään väljää mitoitusta. 
- Mitoitusajoneuvo kuorma-auto, jonka maksimipituus on 12 m. 
- Pyöräily on pääsääntöisesti ajoradalla. Jalankulku voidaan tarvittaessa erottaa ajoradasta. 

Jalkakäytävä on tarpeen, kun KAVL (keskimääräinen arkivuorokausiliikenne) tonttikadulla 
on > 100. Mikäli on tarvetta, voidaan jalankulku ja pyöräily toteuttaa myös yhdistetyllä väy-
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lällä. Mikäli tonttikadun varressa on koulu tai päiväkoti, jalkakäytävä tai jk+pp toteutetaan 
aina. 

- Kapein poikkileikkaus on 4,0 m, joka perustuu kuorma-auton ja polkupyörän kohtaamiseen, 
mutta sitä käytetään vain poikkeuksellisen lyhyillä (≤ 50 m) kaduilla. 

- 4,0 - 5,0 m leveiden poikkileikkausten käyttö edellyttää, että kadunvarsipysäköinti ajoradal-
la on alueella kielletty tai pysäköintiin on järjestetty erilliset syvennykset (pysäköintitaskut). 

- Jos alueella sallitaan ajoratapysäköinti, tulee poikkileikkauksen olla ≥ 5,5 m. Tonttikadulla 
voidaan käyttää myös vinoa tai ajorataan nähden kohtisuoraa pysäköintiä ajoradan ulko-
puolella. 

- Kääntöpaikat mitoitetaan yleensä kuorma-autolla peruuttaen ja henkilöautolla eteenpäin 
ajaen. 

- Luiska- ja lumitila ajoradan reunassa on ≥ 1,0 m ja kevyen liikenteen väylän reunassa ≥ 0,8 
m. 

- Pienisäteisiä kaaria käytettäessä on huomioitava kaarrelevitykset. Kadun luonteesta riippu-
en mitoitusajoneuvolle voidaan sallia poikkeavia ajotapoja. 

 

4.6. Joukkoliikennekadun ajorata 

 
- 1-ajorataisen 1-kaistaisen joukkoliikennekadun ajokaistan leveys on ≥ 3,8 m. 
- 2-ajorataisen 2-kaistaisen joukkoliikennekadun ajokaistan leveys on 3,25 – 3,5 m. 
- Joukkoliikenteen suunnittelussa käytetään apuna Joukkoliikenteen suunnitteluohjetta. 

 

4.7. Pikaraitiotie 

 
- Pikaraitiotietä varten suunnitelmassa varataan ≥ 8,0 m:n tila, joko katualueen keskelle tai 

laidalle. Pysäkkien kohdat mitoitetaan erikseen. 
- Vähäliikenteisillä katuosuuksilla voidaan pikaraitiotie sijoittaa ajoneuvoliikenteen sekaan. 
- Pikaraitioteiden suunnittelussa käytetään apuna Joukkoliikenteen suunnitteluohjetta. 
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5. KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN POIKKILEIKKAUSTEN MITOITUSPERUSTEET 

 
Seuraavat kevyen liikenteen tyyppiratkaisut ovat lähtökohtana suunnittelulle. Kevyen lii-
kenteen vilkkaissa ympäristöissä ja maan käytön salliessa, voidaan tapauskohtaisesti käyt-
tää leveämpiä mitoituksia. 
 

5.1. Jalkakäytävä 

 
- Jalkakäytävän perusleveys on 2,5 m (Poikkeustapauksessa jalkakäytävän leveys voi olla 2,25 

m, jolloin jalkakäytävä on vielä kunnossapitokalustolla ajettava. Jalkakäytävän ehdoton mi-
nimileveys on 1,5 m.). 

- Jalkakäytävä on tarpeen, kun kadun KAVL on > 100 
- Vilkasliikenteisillä esteettömyyden erikoistason alueilla (vanhus-, vammais-, sosiaali- ja ter-

veyspalveluja tarjoavien toimipaikkojen ja palveluasuntojen ympäristöissä sekä terminaali-
alueilla) tulee jalkakäytävän leveyden mitoitukseen lisätä 0,6 m, jotta varattu kulkutila riit-
tää myös saattajan kanssa liikkumiseen. 

 

5.2. Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie 

 
- Pää- ja paikallisraitin perusmuodon leveys on 3,0 – 4,0 m. Kevyen liikenteen vilkkaissa ym-

päristöissä voidaan käyttää yli 4,0 m:n leveyttä. 
 

5.3. Eroteltu jalankulku- ja pyörätie 

 
- Vilkasliikenteisillä raiteilla voidaan käyttää erottelua. Myös paikallisraitilla erottelu on pe-

rusteltu, jos alueella on runsaasti jalankulkijoita, liikkeitä, asiointia tai erikoistason esteet-
tömyyttä tarvitsevia käyttäjiä. 

- Erotellun raitin perusmuodon leveys on 4,0 m (pääpyöräteillä ≥ 4,5 m). 
- Keskusta-alueilla on tavoitteena jalankulun ja pyöräilyn erottaminen. 

- Pintamateriaaleilla eroteltaessa toteutetaan jalkakäytävä kiveyksenä, pyörätie asfalttista ja 

erotuskaista kulkuväylistä poikkeavasta luonnonkivimateriaalista. 

- Maalaamalla tehtyjen merkintöjen ohella voidaan käyttää asfalttiin upotettavaa betonilaat-
taa, jossa on pyörätie-/jalankulkumerkki. 

 

5.4. Pyöräkaista 

 
- Pyöräkaista on ajoradan tasossa oleva, ajoradasta pyöräilylle varattu kaista. Pyöräkaistat 

ovat yksisuuntaisia, joten kaista on varattava kadun molemmista reunoista. 
- Pyöräkaista soveltuu kaduille, joiden nopeusrajoitus on 30 – 50 km/h, pyöräily pitkämat-

kaista tai jalankulkijoita on runsaasti. 
- Yleisesti ottaen pyöräkaistaa ei tulisi sijoittaa kadunvarsipysäköinnin viereen. Pyöräkaistan 

ja mahdollisen pysäköinnin väliin on jätettävä ≥ 0,75 m leveä erotuskaista. 
- Pyöräkaistan leveys 1,75 m (poikkeustapauksessa 1,5 m). 
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6. EROTUS- JA KESKIKAISTAN MITOITUSPERUSTEET 

 
Erotuskaista on katualueen osa, joka erottaa toisistaan eri liikennemuodot (moottoriajo-
neuvoliikenteen ja kevyen liikenteen tai jalankulun ja pyöräliikenteen) tai samansuuntaiset 
liikennevirrat. Erotuskaista voidaan toteuttaa kiveyksellä tai sille voidaan istuttaa kasvilli-
suutta, jos tilaa on tarpeeksi. 
 
Keskikaista erottaa kaksiajorataisilla väylillä ajoradat toisistaan. Keskikaista voi olla korotet-
tu tai korottamaton, yksinkertaisimmillaan keskikaista on pelkkä kaksoissulkuviiva. 
Liikenteen jakajana toimivan suojatiesaarekkeen leveys on ≥ 2,5 m. Sama koskee myös kes-
kikaistaa, jonka poikki kulkee kevyen liikenteen väylä. 

 

6.1. Istutukset 

 
Istutusten ensisijainen merkitys on katuympäristön viihtyisyyden parantaminen. Erityisesti 
leveillä kaduilla istutuksilla jäsennetään katutilaa mittasuhteiltaan miellyttäväksi. Kasvilli-
suus myös parantaa katutason ja lähiympäristön ilmanlaatua, koska se sitoo itseensä liiken-
teen päästöjä. Kaupunkikuva ja ympäristön erityispiirteet ohjaavat istutusten määrää, sijoi-
tusta ja kasvilajivalintoja. Liikkumisen turvallisuuden varmistamiseksi kasvilajit tulee valita 
huolellisesti, erityisesti paikoissa, joissa näkemät tulee olla hyvät. Esimerkiksi pensaista vain 
matalat soveltuvat käytettäviksi suojateiden läheisyydessä. 

 
Katupuut istutetaan 2 m etäisyydelle ajoradan reunasta. Keskusta-alueilla tai paikallisilla 
kokoojakaduilla, joilla on kadunvarsipysäköintiä, puut istutetaan 1,5 m etäisyydelle ajora-
dan reunasta. Tällöin puiden sijoitus tukee myös liikenteen rauhoittamisen tavoitteita. 
 
Erotus- ja keskikaistoilla voidaan käyttää massaistutuksina maanpeitepensaita tai matalia 
pensaita. Leveillä erotuskaistoilla voidaan käyttää myös korkeita pensaita tilan ja näkemien 
niin salliessa. Näkemäalueilla käytetään korkeintaan 0,5 m korkuiseksi kasva-
vaa maanpeitekasvillisuutta, nurmea tai kiveystä. Taimet tulee istuttaa vähintään 0,7 m 
päähän asfaltin reunasta. Keskikaistoilla vältetään nurmea. 
 
Istutukset vaativat tilaa seuraavasti: 

- nurmi tai maanpeitepensaat ≥ 2,0 m  
- puut ≥ 3,0 m (pääkaduilla ≥ 3,5 m)  
- alle 1 m korkeat pensaat ≥ 2,5 m 

  
Yli 1 m korkeiden pensaiden tilantarve tarkastellaan tapauskohtaisesti. 

 

6.2. Kiveykset 

 
Kevyen liikenteen väylä erotetaan pääsääntöisesti ajoradasta pää- ja kokoojakaduilla ero-
tuskaistalla, jonka leveys kivettynä on yleensä ≥ 1,0 m. Jos kivetylle erotuskaistalle asenne-
taan valaisinpylväitä, on sen leveys tarkasteltava erikseen, jotta etäisyydet kiinteisiin si-
vuesteisiin täyttyvät.  
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Jalankulun ja pyöräilyn erottamiseksi suositellaan n. 30 cm leveää, vaaleata kiviraitaa. Jos 
jalankulun ja pyöräilyn erotuskaista on vähintään 2 m leveä, voidaan sille sijoittaa koh-
tisuorasti pyöräpysäköintiä. Vähintään 1,3 m leveä erotuskaista sopii pituussuuntaiselle 
pyöräpysäköinnille. Erotuskaistojen suositeltava materiaali on lohkopintainen graniittinen 
noppa- ja nupukivi, koska sen voi näkövammainenkin henkilö tunnistaa. 
 
Kiveyksien suunnittelussa ja valinnassa käytetään Espoon kaupungin katualueiden tyyppi-
piirustuksia ja Teknisen keskuksen julkaisua: Pintamateriaalien ja varusteiden valintaohje, 
Espoon kaupunki 2002. 

 

6.3. Hulevesien käsittely 

 
Espoon kaupungin hulevesiohjelmassa esitetään kuivatuksen suunnittelun lähtökohdat ja 
periaatteet. 
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7. POIKKILEIKKAUSTEN MITOITUSPERUSTEET ERÄISSÄ ERIKOISTAPAUKSISSA 

 

7.1. Erikoiskuljetusten reitti 

 
Suunnittelua aloitettaessa on tarkistettava kuuluuko suunnittelukohde erikoiskuljetusten 
reittiin. Ratkaisuja ja ohjeita näiden reittien huomioon ottamiseen kadun suunnittelussa ja 
mitoittamisessa on Tiehallinnon (nyk. Liikennevirasto) julkaisuissa: 
Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkko Uudenmaan tiepiirissä - Nykytilaselvitys ja toi-
menpideohjelma, Tiehallinto 2002, Erikoiskuljetusten tieverkko Uudenmaan tiepiirissä, 
Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 46/2006 ja Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta, 
Tiehallinnon selvityksiä 4/2003. 

 

7.2. Kaidepoikkileikkaus 

 
Kaiteen johteen etureunan tulee olla kevyen liikenteen tai ajoradan reunasta kohdassa 3. 
ilmoitetun vapaan tilan etäisyydellä. 
 
Kaidetta käytetään erityisesti korkeilla penkereillä, syvien leikkauksien reunoilla sekä tie-
tyissä tilanteissa kevyen liikenteen turvaamiseksi. 
 
Mahdollisen kaiteen etäisyys ajoradan reunasta tulee olla sillalla sama kuin muualla ajora-
dalla. Jotta kaidelinja saadaan jatkumaan ilman ylimääräisiä taitteita, tulisi reunakivilinjan 
jatkua yhtenäisenä yli siltakannen. 
 
Kaiteiden suunnittelussa kaduilla käytetään InfraRYL -julkaisua ja silloilla Tiehallinnon (nyk. 
Liikennevirasto) julkaisua: Siltojen kaiteet, Suunnitteluvaiheen ohjaus, Tiehallinto 2006. Ke-
vyen liikenteen väylien kaiteiden suunnittelussa voidaan käyttää Espoon, Helsingin ja Van-
taan kaideohjetta. 

 

7.3. Sillan alikulku 

 
Sillan alikulkukorkeus ajoradoilla on yleensä ≥ 4,8 m ja kevyen liikenteen väylillä ≥ 3,2 m. Li-
säksi tulee huomioida kohdan 3.1 etäisyydet kiinteisiin sivuesteisiin. 

 

7.4. Tunnelit 

 
Tunnelissa käytettävät alikulkukorkeudet kaduilla ovat ≥ 4,8 m ja kevyen liikenteen väylillä 
≥ 3,2 m. Lisäksi tulee huomioida kohdan 3.1 etäisyydet kiinteisiin sivuesteisiin. 

 

 

7.5. Pysäköintitaskut 
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Sijoitteluperiaatteet paikallisilla kokoojakaduilla: 
- Pysäköintiruudun ja erotuskaistan kokonaisleveys on 3,0 m. 
- Pysäköintiruutu on 2,25 – 2,5 m leveä. Pysäköintiruudut erotetaan jalkakäytävästä / 

pyörätiestä 0,5 – 0,75 m leveällä erotuskaistalla. 
- Ajoradan ja pysäköintitaskun väliin suositellaan reunatukea kaupunkikuvallisista 

syistä ja liikennetilan hahmottamisen tueksi. 
- Pysäköintitaskun ja jalkakäytävän/pyörätien väliin asennetaan reunatuki. 
- Pysäköintitaskut voidaan toteuttaa viisteellisenä tai ns. suorina. 
- Pysäköintitaskun malli valitaan kaupunkikuvaan sopivaksi. 

 

7.6. Linja-autopysäkit 

 
Linja-autopysäkit suunnitellaan Espoon katualueiden tyyppipiirustusten mukaan. Eri katu-
tyypeillä on omat ohjeet. Jos tilaa tai kevyttä liikennettä on vähän tai kadun varressa on 
pelkkä jalkakäytävä, voidaan pysäkkikatos sijoittaa poikkeuksellisesti myös kevyen liiken-
teen väylän taakse. 

  

7.7. Pelastustie 

 
Pelastustiet ja nostopaikat suunnitellaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos - Pelastustien 
suunnittelu ja toteutus -ohjeen mukaan. 

 

7.8. Hidasteet 

 
Hidasteet suunnitellaan Espoon hidasteiden tyyppipiirustusten mukaan. 

 

7.9. Piha- ja hidaskadut 

 
Piha- ja hidaskadut edellyttävät aina tapauskohtaista suunnittelua. Niiden erikoisluonteen 
vuoksi ei ole perusteltua esittää tyyppiratkaisua. 
 

Pihakatu on jalankulku- ja ajoneuvoliikenteelle yhteisesti tarkoitettu katu. Kadun ilme vies-
tittää ajoneuvon kuljettajalle, että hän liikkuu alueella, jossa hänen tulee sovittaa nopeu-
tensa jalankulun mukaiseksi. Enimmäisnopeus on 20 km/h. Kadun toiminnallinen järjestely, 
muotoilu ja pysäköintipaikkojen, kalusteiden ja istutusten sijoittelu tukevat ajonopeuksien 
pysymistä alhaisina. Pihakaduilla ei käytetä suojateitä eikä jalkakäytäviä. Pihakatu soveltuu 
kaduille joilla ei ole läpiajoliikennettä ja joiden liikennemäärät jäävät niin vähäisiksi, ettei 
liikennemuotojen erottelu ole tarkoituksenmukaista. 
 

Kävelypainotteiset kadut sopivat keskustoissa kävelyalueen laajennukseksi tai kävelykadun 
vaihtoehdoksi siinä tapauksessa, että autoliikennettä ei voida rajata vain huoltoliikentee-
seen. Erona pihakatuun ovat läpiajettavuus ja se, että jalkakäytävät on erotettu ajoradasta 
matalalla reunatuella, kourupainanteella tai pollareilla. Ajoneuvoliikenteen nopeutta rajoi-



23 
 

tetaan esimerkiksi korotetuilla liittymäalueilla. Suojateitä ei yleensä merkitä. Kävelypainot-
teisella kadulla voi olla myös pysäköintipaikkoja lyhytaikaista pysäköintiä varten. Nopeusra-
joitus on yleensä 20 km/h. Shared Space -suunnitteluideologia toteuttaa tätä katutyyppiä. 
 

Hidaskaduiksi voidaan kutsua pienipiirteisellä geometrialla ja rakenteellisilla hidasteilla va-
rustettua katujaksoa. Nopeusrajoitus on yleensä korkeintaan 30 km/h. Ajorata mitoitetaan 
yleensä niin, että jäteauto ja henkilöauto mahtuvat kohtaamaan. Ratkaisua käytetään ylei-
simmin asuinalueiden paikallisilla kokoojakaduilla tai tonttikaduilla. Vähäliikenteisillä hidas-
kaduilla ei tarvita jalkakäytäviä eikä suojateitä. 

 

7.10. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ympäristöt 

 
Katuja saneerattaessa rakennetussa ympäristössä on suunnittelulle ja kadun poikkileikka-
ukselle monenlaisia lähtökohtia ja rajoituksia. Tällaisissa ympäristöissä joudutaan usein so-
veltamaan ohjeita, koska riittäviä tiloja toiminnoille ei aina ole mahdollista esittää. Olevat 
rakennukset, rakenteet ja tekniset järjestelmät sekä kadun kaupunkikuvallinen ilme, mitta-
kaava ja muut ympäristön säilytettävät ominaisuudet tulee ottaa huomioon ratkaisuja va-
littaessa. Suunnittelussa tulee aina ottaa huomioon liikenneturvallisuuden ja esteettömyy-
den lisäksi hoidon ja kunnossapidon näkökulmat. 
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1. PERUSTEET 

1.1. AJONEUVOLIIKENNE 

1.1.1. KATULUOKITUS 

Kadut jakautuvat toiminnallisesti seuraaviin katuluokkiin: 

 pääkadut 

 kokoojakadut 

 tonttikadut 

Katuluokat jakautuvat aluetyypin eli alueen luonteen ja ympäristön mukaan alaryhmiin, joilla 

on mahdollisimman samantapaiset ominaisuudet ja olosuhteet. Aluetyyppejä ovat: 

 kerrostaloalue 

 pientaloalue 

 liike- ja toimistoalue 

 teollisuusalue 

 pienteollisuusalue 

 rakennettujen alueiden väliset "vapaat" alueet (lähinnä pääkadut) 

Teollisuusalueiden kaduista käytetään nimeä teollisuuskatu. 

Kadun luokka voi vaihdella siten, että osa kadusta saattaa olla esim. tonttikatua ja osa kokoo-

jakatua. 

 

Taulukko 1. Toiminnallisten katuluokkien ominaispiirteet 

      Katuluokka Merkitys liikenneverkossa Aluetyyppi Nopeusrajoitus Kadun geometria 
 Pääkatu kaupunginosien yhdistäminen   50 – 60 km/h sujuva geometria 

 Kokoojakatu 
(alueellinen/ 
paikallinen) 

yhdistävät tonttikadut pääka-
tuun tai toiseen kokoojaka-
tuun 

· kerrostaloalue 
· pientaloalue 
· liikealue 
· teollisuusalue 
· pienteollisuusalue 

30 – 50 km/h asuinalueilla 
tiukka geomet-
ria, teollisuus-
alueilla väljä 
geometria 

 Tonttikatu mahdollistaa ajoyhteyden 
tonteille 

· kerrostaloalue 
· pientaloalue 
· liikealue 
· teollisuusalue 
· pienteollisuusalue 

30 – 40 km/h asuinalueilla 
pienpiirteinen, 
teollisuusalueilla 
väljä geometria 
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1.1.2. MITOITUSAJONEUVOT 

Mitoitusajoneuvojen leveydet määrittävät liikennetilan. Mitoitusajoneuvon leveys tarkoittaa 

korin leveyttä. Peilit otetaan huomioon kohtaamisvaarassa. 

Mitoitusajoneuvo   Leveys 

 henkilöauto (ha)   1,8 m 

 pakettiauto (pa)   2,0 m 

 kuorma-auto (ka)   2,6 m 

 linja-auto (la)   2,6 m 

 kuorma-auto + perävaunu,  2,6 m (3,0 m, sisältää 

moduulirekka (kp)   kääntymislisävaran) 

Kadulle määritellään mitoitettava liikennetilanne tietyllä standardilla, jonka määrittävät 

ajonopeus ja kohtaamistapa (kohta 1.1.3). Mitoittavassa liikennetilanteessa käytetään raskai-

ta ajoneuvoja seuraavasti: 

 kuorma-auton ja perävaunun yhdistelmää (kp), kun on varattava tarpeeksi tilaa suju-

vaa tontille kääntymistä varten (teollisuusalueet: ominaisleveystarve, joka koostuu 

korin leveydestä sekä kääntymiseen tarvittavasta lisätilasta, on 3,0 m) 

 linja-autoa (la), kun kadulla on säännöllistä linja-autoliikennettä 

 kuorma-autoa, (ka), kun kadulla on melko säännöllisesti tavaraliikennettä (esim. 

kauppaliikkeiden tavaratoimitukset) 

1.1.3. KOHTAAMISTAVAT 

Kohtaamistavat ovat moottoriajoneuvoilla seuraavat: 

A kohtaavat ajoneuvot eivät hiljennä nopeutta kohtaamistilanteessa 

B ajoneuvot hiljentävät nopeutta hieman kohtaamistilanteessa 

C ajoneuvot kohtaavat niin, että toinen niistä on pysähtynyt 

D ajoneuvot kohtaavat niin, että toinen niistä poikkeaa ajoradan ulkopuolella 

Kadun liikenteellinen standardi ilmaistaan mitoitusnopeuden ja kohtaamistavan avulla seu-

raavasti: mitoitusnopeus / kohtaamistapa, esim. 30/B. 

1.1.4. SIVUETÄISYYDET 

Mitoitusnopeudet ka kohtaamistavat määrittävät yhdessä sivuetäisyydet. Sivuetäisyydet 

muodostuvat: 

 reunavarasta (rv) liikkuvan ajoneuvon ja ajoradan reunan välistä 

 kohtaamisvarasta (kv) kahden liikkuvan ajoneuvon välissä 
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Taulukko 2. Sivuetäisyydet 
  

       Nopeus / kohtaamistapa 60/A 50/A 40/A 40/B 30/B 30/C 

  Sivuetäisyys (m) 

Reunavara, moottoriajoneuvo 0,40 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 

Reunavara, kevyen liikenteen yksikkö 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 

Kohtaamisvara, ha/ha, ha/ka 0,90 0,70 0,55 0,40 0,35 0,30 

Kohtaamisvara, ka/ka, la/la, kp/kp, ha/pp, 
ha/jk 

1,10 0,90 0,80 0,80 0,70 0,40 

 

Talvella ajoradan reunassa auraamattomaksi jäänyt lumi kaventaa ajorataa 0,10 m, mikä on 

otettava huomioon poikkileikkauksen mitoituksessa. 

1.1.5. MITOITUSNOPEUDET JA AJONOPEUKSIEN HALLINTA 

Mitoitusnopeus ilmaisee tavoitteena olevan enimmäisnopeuden. Nopeusrajoitus määrätään 

kaduilla mitoitusnopeuden mukaiseksi. Ajonopeus kohtaamistilanteessa on kohtaamistavoil-

la B ja C pienempi kuin mitoitusnopeus. 

Mitoitusnopeudet ovat pääkaduilla 60 ja 50 km/h, ja paikalliskaduilla 50, 40 ja 30 km/h 

(taulukko 1). 

Pääkadut ja teollisuusalueiden kadut mitoitetaan sujuvalle liikenteelle.  

Asuinalueiden kokoojakatujen ja erityisesti tonttikatujen suunnittelussa noudatetaan pien-

piirteisyyttä ja tiukkaa geometrista mitoitusta. 

Pääkadut suunnitellaan siten, että valitun enimmäisnopeuden (50 – 60 km/h) noudattami-

nen tuntuu luontevalta. Sekä poikkileikkauksen että linjauksen mitoituksen on oltava sopiva 

nopeusrajoitukseen nähden. 

Kokoojakadut suunnitellaan siten, että valitun enimmäisnopeuden (30 – 50 km/h) noudat-

taminen on luontevaa. Linjauksen on oltava sellainen, ettei synny vaikutelmaa nopeusrajoi-

tusta korkeammasta liikenteellisestä standardista. 

Tonttikatujen suunnittelussa on tavoitteena, että valitun enimmäisnopeuden (30 – 40 km/h) 

alittavat kaikki ajoneuvot. Linjauksen mutkittelua ja jyrkähköjä kulmia suositaan. Pitkiä suoria 

katuosuuksia ei käytetä.  

Teollisuusalueiden kadut suunnitellaan siten, että raskaan liikenteen ajo- ja kääntymismah-

dollisuudet ovat sujuvat. 
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1.1.6. LIIKENNEMUOTOJEN EROTTELU 

Katutyyppi määrää moottoriajoneuvo- ja kevyen liikenteen erottelutavan. 

 

Taulukko 3. Kevyen liikenteen ja moottoriajoneuvoliikenteen erottelutapa 

     

  Erotuskaista Reunatuki 
Samassa tasossa oleva 

erottelumateriaali 
Ei erottelua, liikennemuoto-

jen yhdistäminen 

Pääkatu kyllä kyllä ei ei 

Kokoojakatu jos tilaa kyllä ei ei 

Tonttikatu ei kyllä jos vähän liikennettä jos vähän liikennettä 

Teollisuuskatu jos tilaa kyllä ei ei 

 

 

1.2. KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 

1.2.1. MITOITUSYKSIKÖT 

Kevyen liikenteen yksiköiden mitoitusleveydet ovat: 

 jalankulkija (jk)   0,6 m 

 pyöräilijä (pp)   0,6 m 

 pyörätuoli ja rollaattori (pt)  0,9 m 

1.2.2. KOHTAAMISTAVAT 

Kevyen liikenteen kohtaamistavat ovat seuraavat: 

A pyöräilijät ja jalankulkijat selviävät ilman ennalta varautumista kohtaamis- ja 

ohitustilanteessa 

B pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden tulee jossain määrin sopeuttaa kulkuaan sel-

viytyäkseen mitoittavasta ohitus- tai kohtaamistilanteesta 

Kohtaamistapaa A käytetään normaalitilanteessa, kun halutaan saada aikaan hyvä standardi. 

Kohtaamistavan B perusteena on ahdas katualue tai pyöräkaistan kohdalla pyöräilijöiden no-

peuksien hillitsemistarve.  
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1.2.3. SIVUETÄISYYDET 

Kevyen liikenteen sivuetäisyydet eri kohtaamistavoilla on esitetty taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Kevyen liikenteen sivuetäisyydet 

   
  

Kohtaamistapa A 
m 

Kohtaamistapa B 
m 

Reunavara, kevyen liikenteen yksikkö 0,20 0,10 

Reunavara ha 30/B 0,15 0,15 

Reunavara, kevyen liikenteen yksikkö/ajorata 0,55 0,25 

Kohtaamisvara, 2 kevyen liikenteen yksikköä 0,40 0,20 

Kohtaamisvara, ha/kevyen liikenteen yksikkö 0,70 0,40 

 

 

1.2.4. JALANKULUN JA PYÖRÄILYN EROTTAMINEN TOISISTAAN 

Jalankulku ja pyöräily erotetaan toisistaan rakenteellisesti tai tiemerkinnällä erityisesti vilk-

kaasti liikennöidyillä kevyen liikenteen väylillä turvallisuussyistä. 

 

Taulukko 5. Jalankulun ja pyöräilyn erottaminen kevyen liikenteen väylällä 

      

  
Erillinen kl-

väylä luonnon 
maisemassa 

Erillinen kl-väylä 
liikealue 

Kl-väylä tonttika-
dun varressa 

Kl-väylä kokoo-
jakadun var-

ressa 

Kl-väylä pää-
kadun varressa 

Jk ja pp erotet-
tu 

ei yleensä 
erotettu 

mahdollista 
erottaa, jos 

paljon pyöräilyä 

erotettu keski-
alue, jos paljon 
pp-liikennettä 

erotettu, jos 
paljon pyöräi-

lyä 

erotettu, jos 
paljon pyöräi-

lyä 

Jk ja pp yhdis-
tetty yleensä yhdis-

tetty 
yleensä yhdis-

tetty 

yhdistetty, jos pp-
liikenne vaatii 

jatkuvuutta 

yleensä yhdis-
tetty 

yleensä yhdis-
tetty 

Jk jalkakäytä-
vällä, pp ajo-
radalla 

 -   -  käytetään yleensä 
jos vähän ma-

liikennettä 
ei 

Jk ja pp ajora-
dalla  -   -  

jos vähän ma-
liikennettä 

ei ei 
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2. KADUN LIIKENTEELLISEN POIKKILEIKKAUKSEN SUUNNITTELU 

2.1. KATUVERKON JÄSENTELY 

Katuverkon yksittäisten katujen poikkileikkauksen suunnittelu perustuu koko alueen käsit-

tävään liikenteelliseen tarkasteluun. Katuverkko on muodostunut vaiheittain olemassa ole-

van vanhan tie- tai katuverkon, yleiskaavan tai asemakaavan katualuevarausten perusteella. 

Asemakaavan suunnitteluvaiheessa ja katusuunnittelun sekä yksityiskohtaisen rakennus-

suunnittelun alussa tarkistetaan vanhoja suunnitelmia tai laaditaan uusi suunnitelma, mikäli 

olosuhteet ovat muuttuneet. 

Katusuunnittelun yhteydessä asemakaava-alueen katuverkon jäsentelyä tarkistetaan seu-

raavasti: 

1. hankitaan aikaisemmin laaditut yleissuunnitelmat, esim. asemakaavan liikennesuunni-

telma 

2. selvitetään tarkastelun kohteena olevan alueen luonne ja tyyppi (kohta 1.1.1.) 

3. asemakaavan tietojen pohjalta määritetään katuluokat (kohta 1.1.1.) 

4. määritetään mahdollisuuksien mukaan katuverkon osien liikennemäärät ja liikenteen 

koostumus 

5. valitaan katujen enimmäisnopeudet 

6. tarkistetaan jäsentely 

 

2.2. AJORADAN TILANTARPEEN SUUNNITTELU 

Katupoikkileikkaus voidaan suunnitella yksilöllisesti tai käyttää suoraan tyyppipoikkileikkauk-

sia. Yksityiskohtainen mitoitus tapahtuu seuraavien vaiheiden mukaisesti: 

1. katuluokka ja aluetyyppi määritetään (kohta 2.1.) 

2. liikenteen koostumus selvitetään mikäli mahdollista (eri ajoneuvoryhmien osuus liiken-

teestä, erityisesti raskas liikenne) 

3. mitoitusajoneuvot ja mitoittavat liikennetilanteet valitaan (kohta 1.1.2.) 

4. enimmäisnopeus ja kohtaamistapa valitaan ympäröivän alueen luonteen mukaan 

5. mitoitusajoneuvojen leveydet ja valitun standardin (mitoitusnopeus ja kohtaamistapa) 

määräämät sivuetäisyydet (reunavara ja kohtaamisvara) lasketaan yhteen. Tuloksena 

saadaan tarvittava kadun ajoradan leveys, jota voidaan pyöristää tilanteesta riippuen 

ylös- tai alaspäin. Kun kadulla on runsaasti raskasta liikennettä, on alaspäin pyöristämistä 

erityisesti harkittava. 

Taulukossa 6 on esitetty erilaisten liikennetilanteiden teoreettiset tilantarpeet (sarakkeessa 

"mitoituskomponenttien summa"). Näiden liikennetilanteiden joukosta valitaan mitoittava 

liikennetilanne eri katuluokille ja aluetyypeille. 
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Taulukko 6. Ajoradan teoreettinen tilantarve eri liikennetilanteilla, mitoitusnopeuksilla ja kohtaamista-
voilla 

    Liikenne-
tilanne 

Enimmäisnopeus ja 
kohtaamistapa 

Mitoitusajoneuvojen leveydet ja sivuetäi-
syydet (m) 

Mitoituskomponenttien 
summa (m) 

kp/kp 
kp/kp 

50 / A 
40 / A 

0,30 + 2,60 (3,0) + 0,90 + 2,60 (3,0) + 0,30 
0,20 + 2,60 (3,0) + 0,80 + 2,60 (3,0) + 0,20 

6,70 (7,30) 
6,40 (7,00) 

ka/ka 
ka/ka 
ka/ka 
ka/ka 
ka/ka 
ka/ka 

60 / A 
50 / A 
40 / A 
40 / B 
30 / B 
20 / C 

0,40 + 2,60 + 1,10 + 2,60 + 0,40 
0,30 + 2,60 + 0,90 + 2,60 + 0,30 
0,25 + 2,60 + 0,80 + 2,60 + 0,25 
0,20 + 2,60 + 0,80 + 2,60 + 0,20 
0,15 + 2,60 + 0,70 + 2,60 + 0,15 
0,10 + 2,60 + 0,40 + 2,60 + 0,10 

7,10 
6,70 
6,50 
6,40 
6,20 
5,80 

ha/ka 
ha/ka 
ha/ka 
ha/ka 
ha/ka 
ha/ka 

60 / A 
50 / A 
40 / A 
40 / B 
30 / B 
20 / C 

0,40 + 1,80 + 0,90 + 2,60 + 0,40 
0,30 + 1,80 + 0,70 + 2,60 + 0,30 
0,20 + 1,80 + 0,55 + 2,60 + 0,20 
0,20 + 1,80 + 0,40 + 2,60 + 0,20 
0,15 + 1,80 + 0,35 + 2,60 + 0,15 
0,10 + 1,80 + 0,30 + 2,60 + 0,10 

6,10 
5,70 
5,35 
5,20 
5,05 
4,90 

ha/ha 
ha/ha 
ha/ha 
ha/ha 
ha/ha 
ha/ha 

60 / A 
50 / A 
40 / A 
40 / B 
30 / B 
30 / C 

0,40 + 1,80 + 0,90 + 1,80 + 0,40 
0,30 + 1,80 + 0,70 + 1,80 + 0,30 
0,20 + 1,80 + 0,55 + 1,80 + 0,20 
0,20 + 1,80 + 0,40 + 1,80 + 0,20 
0,15 + 1,80 + 0,35 + 1,80 + 0,15 
0,10 + 1,80 + 0,30 + 1,80 + 0,10 

5,30 
4,90 
4,55 
4,40 
4,25 
4,10 

lumiaura 
ha/jk  -/-  

0,10 + 3,00 + 0,10 
0,10 + 1,80 + 0,40 + 0,60 + 0,10 

3,20 
3,00 

 

Käytännössä mitoitus tapahtuu käyttäen liikennetilanteita kp/kp ja ha/ka. 

 

2.3. KEVYEN LIIKENTEEN TILANTARVE 

Kevyen liikenteen väylien teoreettinen tilantarve määritetään samoja periaatteita noudatta-

en kuin ajoradan tapauksessa. 

Taulukossa 7 on esitetty eri liikennetilanteiden teoreettiset tilantarpeet. Ajoradan ja kevyen 

liikenteen väylän erottelutapa valitaan kohdan 1.1.6. mukaan. Erottelutavan määrää lähinnä 

katuluokka. Lisäksi suunnitellaan valinnasta riippuen ympäristöön sopivat erotuskaistat tai lii-

kennetilojen reuna-alueet. 
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Taulukko 7. Kevyen liikenteen väylän 
teoreettinen tilantarve 

   

    

   

Kevyen 
liiken-
teen 
väylän 
tyyppi 

Mitoittava 
liikenne-
tilanne 

Kohtaa-
mis-
tapa 

Kiinni 
ajo-

radas-
sa 

Mitoitusyksiköt + sivuetäisyydet (m) Kl-väylän 
osien le-
veydet 

Koko-
nais-

leveys 
(m) 

Jk- ja 
pp-tie 
rinnak-
kain 

3 jk + 3 pp 
3 jk + 3 pp 
3 jk + 3 pp 
3 jk + 2 pp 
3 jk + 2 pp 
2 jk + 3 pp 
2 jk + 2 pp 

A 
A ja B 

B 
A 

B ja A 
A ja B 

A 

ei 
ei 
ei 
ei 
ei 
ei 
ei 

(3*0,6+2*0,2+2*0,4)+0,5+(3*0,6+2*0,2+2*0,4) 
(3*0,6+2*0,2+2*0,4)+0,5+(3*0,6+2*0,1+2*0,2) 
(3*0,6+2*0,1+2*0,2)+0,5+(3*0,6+2*0,1+2*0,2) 

(3*0,6+2*0,2+2*0,4)+0,5+(2*0,6+2*0,2+0,4) 
(3*0,6+2*0,1+2*0,2)+0,5+(2*0,6+2*0,2+0,4) 
(2*0,6+2*0,2+0,4)+0,5+(3*0,6+2*0,2+2*0,2) 

(2*0,6+2*0,2+0,4)+0,5+(2*0,6+2*0,2+0,4) 

3,0+0,5+3,0 
3,0+0,5+2,4 
2,4+0,5+2,4 
3,0+0,5+2,0 
2,4+0,5+2,0 
2,0+0,5+2,4 
2,0+0,5+2,0 

6,50 
5,90 
5,30 
5,50 
4,90 
4,90 
4,50 

Yhdis-
tetty jk- 
ja pp-tie 

2 jk + 2 pp 
2 jk + 2 pp 
2 jk + 1 pp 
2 jk + 1 pp 

A 
B 
A 
B 

ei 
ei 
ei 
ei 

4*0,6 + 2*0,2 + 3*0,4 
4*0,6 + 2*0,1 + 3*0,2 
3*0,6 + 2*0,2 + 2*0,4 
3*0,6 + 2*0,1 + 2*0,2 

 4,00 
3,20 
3,00 
2,40 

2 jk + 2 pp 
2 jk + 1 pp 
2 jk + 1 pp 

A 
A 
B 

kyllä 
kyllä 
kyllä 

4*0,6 + 0,2 + 0,55 + 3*0,4 
3*0,6 + 0,2 + 0,55 + 2*0,4 
3*0,6 + 0,1 + 0,25 + 2*0,2 

 4,35 
3,35 
2,55 

Jalka-
käytävä 

3 jk 
3 jk 
2 jk 
2 pt 
2 jk 

A 
B 
A 
B 
B 

kyllä 
kyllä 
kyllä 
kyllä 
kyllä 

3*0,6 + 0,2 + 0,55 + 2*0,4 
3*0,6 + 0,1 + 0,25 + 2*0,2 

2*0,6 + 0,2 + 0,55 + 0,4 
2*0,9 + 0,1 + 0,25 + 0,2 
2*0,6 + 0,1 + 0,25 + 0,2 

 3,35 
2,55 
2,35 
2,35 
1,75 

 

 


