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KATUALUEITA KOSKEVAT UUDET TYYPPIPIIRUSTUKSET 2018 

KEHITTÄMISEN TAUSTA JA TAVOITTEET 

 
Tyyppipiirustuksissa 2018 on esitetty uudet periaatteet suojatien ja pyörätien jatkeen ratkai-
suiksi. Keskeisenä tavoitteena oli parantaa pyöräilyn sujuvuutta ja samalla säilyttää ratkaisu-
jen korkealaatuinen esteettömyys. Keskeisimmät periaatteelliset muutokset ovat: 
 

• Ylitysjärjestelylle varataan aiempaa enemmän leveyttä. Suojatien ja pyörätien jatkeen 

leveydet esitetään rakennussuunnitelman asemapiirustuksessa. 

• Luiskareunatuen sijasta aletaan käyttää 0-tasoon upotettua reunatukea. 

• Suojatien kohdan varoitusalueen sijaan reunatuen viereen asennetaan kolmen lohko-

pintaisen noppakiven rivi. Noppakiviriviä jatketaan myös pyörätien jatkeen kohdalla. 

• Ratkaisu on sama esteettömyyden erikoistason ja perustason alueilla. 

 
Korjaustöiden yhteydessä ylläpitäjät ja urakoitsijat velvoitetaan palauttamaan katu siihen 
kuntoon, jossa se oli aiemmin. Tällaiset ilman erillistä suunnitelmaa tehtävät korjaustoimen-
piteet eivät välttämättä tuota uusien ohjeiden mukaista lopputulosta. Tyyppipiirustuksia käy-
tetään mallina sekä uusilla alueilla että korjaustöiden toteutuksille. 

 
Espoon Kaupunkitekniikan keskuksen suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon edusta-
jat osallistuivat tyyppipiirustusten laatimiseen. Konsulttina toimineesta Ramboll Finland 
Oy:stä osallistuivat Jari Mäkynen, Jaakko Mustajärvi ja Sami Marttila. 

 

TYYPPIPIIRUSTUKSET 2018 

Tyyppipiirustukset sisältävät ohjeistuksia seuraavien asioiden osalta: 
 

• yleiset järjestelyperiaatteet 

• mitoitus 

• rakenteiden sallitut mittapoikkeamat (toleranssit) 

• materiaalisuositukset 

• värisuositukset 
 

Tyyppipiirustukset 2018 korvaavat aiemmat suojateiden ja kiertoliittymien piirustukset 
5222/020-026 sekä betonisten reunatukien suojateiden piirustukset 033, 035 ja 036. Pysäk-
kien ja hidasteiden tyyppipiirustuksissa on päivitetty vain viittaukset uusiin suojateiden ja 
pyöräteiden jatkeiden tyyppipiirustuksiin sekä poistettu ristiriidat uusien ratkaisujen kanssa. 
Hidasteiden tyyppipiirustusten erillinen saatekirje (13.3.2009) on edelleen ajantasainen ohje 
hidasteiden suunnitteluun ja se on saatavissa kaupungin sähköisestä arkistosta, ProjectWi-
se-ohjelman kautta. 
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Katualueiden uudet tyyppipiirustukset: 
 
5222/801 Suojatie 
5222/802 Suojatie ja pyörätien jatke 
5222/803 Suojatie ja pyörätien jatke, kapea ratkaisu 
5222/804 Vino suojatie ja pyörätien jatke 
5222/805 Liittymä, jonka kohdalla kevyen liikenteen väylä on korotettu 
5222/806 Suojatie ja pyörätien jatke liittymässä, betonireunatuki 
5222/807 Suojatie ja pyörätien jatke, betonireunatuki, ennallistamiskohde 
5222/808 Suojatie ja pyörätien jatke, betonireunatuki, kapea ennallistamiskohde 

 
5222/809 Pääkadun ja kokoojakadun välinen kiertoliittymä 
5222/810 Yliajettava kiertoliittymä 
 
Seuraavassa on esitetty katualueiden tyyppipiirustusten käyttöperiaatteita ja muita huomioi-
ta. 

 

ESTEETTÖMYYS 

Uudet alueet suunnitellaan esteettömyydeltään joko perustason alueiksi tai erikoistason alu-
eiksi. Perustason ratkaisut täyttävät esteettömän ympäristön yleiset vaatimukset. Erikoista-
son ympäristöissä kaikkien käyttäjien liikkuminen ja toimiminen pyritään tekemään erityisen 
miellyttäväksi ja sujuvaksi. Erikoistason alueilla voi olla lisäksi erilaisia erikoisratkaisuja, jotka 
auttavat tiettyjä käyttäjiä. Esimerkkinä mainittakoon näkövammaisia auttavat kohokuvakartat 
ja opasteet pistekirjoituksella. Esteettömyyden erikoistasoa edellytetään seuraavissa ympä-
ristöissä: 
 

• kävelykatuympäristöt 

• keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja 

• vanhus-, vammais-, sosiaali- ja terveyspalvelujen ympäristöt 

• alueet, joilla on paljon vanhus- ja vammaisasuntoja 

• julkisen liikenteen terminaali- ja pysäkkialueet 

• liikunta- ja leikkipaikat, joilla on erityisesti huomioitu kaikki käyttäjät 

• erityiset esteettömät reitit esim. virkistysalueilla 

 

SUOJATIET JA PYÖRÄTIEN JATKEET 

Kaikki suojateiden tyyppipiirustukset on uudistettu. Näitä ratkaisuja luonnonkivisillä reunatuil-
la toteutettuina käytetään myös alueilla, joilla jalkakäytävät on erotettu ajoradasta betonisilla 
reunatuilla. Luonnonkiven käyttö mahdollistaa ratkaisujen esteettömyyden toteutumisen. 
 
Suojatien suositusleveys on 4 m. Suojatien ja pyörätien jatkeelle käytetään lähtökohtaisesti 
yhteenlaskettua suositusmitoitusta 5,5 m, vaikka ylityskohtaan johtava jk/pp-tie olisikin koko-
naisleveydeltään kapeampi. Alle 4,5 m suojatien ja pyörätien jatkeen yhteisleveys on aina 
poikkeusratkaisu, joka on perusteltava. 
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Oheisessa taulukossa on esitetty suojatien ja pyörätien jatkeen leveydet yleisimmissä tilan-
teissa: 

Kokonaisleveys Pyörätien jatke Suojatie 

5,5 m 2,5 m 3 m 

5 m 2 tai 2,5 m 

(valitaan tarpeen mukaan) 

2,5 tai 3 m 

(valitaan tarpeen mukaan) 

4,5 m 2 m 2,5 m 

4 m 2 m 2 m 

3,5 m 1,5 m 2 m 

 

 

Kuva 1. Esimerkki suojatien ja pyörätien jatkeen leveyden merkitsemisestä rakennussuunni-
telmapiirustuksessa. 

 

Pyörätien jatke merkitään suojatien rinnalle myös silloin kun väylä on yhdistetty jalankulku- 
ja pyörätie. Tämä merkintätapa on selkeämpi käyttäjille, koska se osoittaa yksiselitteisesti ja-
lankulkijan ja pyöräilijän paikan. Merkintätapa on myös esteettömyyden näkökulmasta pa-
rempi kuin pyörätien jatkeen merkitseminen suojatien keskelle yhden metrin levyisenä kat-
koksena suojatiemerkinnässä. Yhdenmukaisella ratkaisulla myös yksinkertaistetaan pyörä-
teiden jatkeiden merkitsemistyötä ja kunnossapitoa. 

Piirustuksessa 5222/802 on soveltava kuva, jossa on näytetty suojateiden ja pyöräteiden 
jatkeiden järjestelyt liittymässä. Kuvassa näkyy mm. miten jalkakäytävän ja pyörätien erotte-
lu merkitään kun liittyvällä kadulla on yhdistetty tai eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie. 

Kaltevuudet 

Suojatielle jalankulkuväylältä saavuttaessa tulisi pituuskaltevuuden olla enintään 5 %. Tämä 
tekee mahdolliseksi esimerkiksi sen, että pyörätuolia käyttävä kykenee painamaan suojatien 
liikennevalon painonappia, koska hänen ei tarvitse käyttää molempia käsiään pitämään pyö-
rätuolia paikoillaan. Jäiseen aikaan tilanne olisi vielä sulaa aikaa pahempi. 
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Jalkakäytävän tyyppiratkaisussa on esitetty mahdolliseksi käyttää myös maksimissaan 8 % 
kaltevuutta silloin, kun jalkakäytävän kapeuden vuoksi 5 % ei riitä. Tilanteen mukaan tulee 
harkita myös tasauksen laskemista koko jalkakäytävän leveydeltä. Tällainen tilanne voi olla 
esimerkiksi ahtaassa kadunkulmassa, jossa toisen suunnan pituuskaltevuus vaikuttaa toisen 
suunnan sivukaltevuuteen. 
 
Pystysuora reunatukiosuus ja korkeudet keskisaarekkeessa 

Ajoradan reuna merkitään lähtökohtaisesti 0-tasoon upotetulla reunatuella ja 40 mm korkeal-
la pystysuoralla reunatuella sekä niiden rinnalle asennetulla kolmen noppakiven levyisellä 
lohkopintaisella kiviraidalla. Näkövammaista henkilöä palveleva 40 mm korkea reunatuki 
asennetaan 1,5 metrin matkalle ja sen pää viistetään 100 mm matkalla alas 0-tasoon upote-
tun reunatuen korkoon. Tämä korkeusero tasataan suurimmalta osin reunatuen viereisellä 
kolmen noppakiven raidan alueella. Piirustuksissa on esitetty myös korkeusasemat keski-
saarekkeen harjalinjalla, jossa sivukaltevuus laskee tasaisen loivasti saarekkeen jalankulun 
puoleisesta reunasta pyörätien jatkeen puoleiseen reunaan. 
 
Noppakiviraita estää näkövammaisia harhautumasta ajoradalle pyörätien jatkeen kohdalta. 
Erityisesti valkoista keppiä käyttävät tarvitsevat kuitenkin pystysuoraa reunatukiosaa ajora-
dan ylityssuunnan määrittelemiseksi. Koulutuksessa opaskoirat opetetaan pysähtymään 
pystysuoran reunatuen kohdalla. Suojatien pystysuora reunatukiosuus, tulisi aina pyrkiä si-
joittamaan kohtaan, jossa reunatukilinja on kohtisuorassa ylityssuuntaan nähden. 

 
Korotettu kevyen liikenteen väylä liittymässä 

Tyyppipiirustuksessa 5222/805 on esitetty kolme vaihtoehtoista soveltavaa ratkaisua liitty-
mässä, jonka kohdalla kevyen liikenteen väylä on korotettu. Näitä ratkaisuja käytetään pyö-
räilyn laatu- ja seutureiteillä vähäliikenteisen sivukadun liittymissä. Järjestely toteutetaan ko-
rotettuna, mikäli se suunnittelussa todetaan mahdolliseksi ratkaisuksi mm. kuivatuksen kan-
nalta. 
 
Kun ajoradan ja kevyen liikenteen väylän välissä on 3,5 m leveä istutusvyöhyke, saadaan 
korkeusero hoidettua loivalla luiskalla, eikä siitä tarvitse varoittaa autoilijaa ruudutusmerkin-
nällä. Tällöin myös jalkakäytävän linjan sivuttaissiirtymä liittymän kohdalla jää niin pieneksi, 
että voidaan käyttää suositusmitoituksen mukaista kokonaisleveyttä 5,5 m. 
 
Kun ajoradan reunassa ei ole 3,5 m leveää istutusvyöhykettä, tulee kevyen liikenteen väyläl-
le merkittävä sivuttaissiirtymä luiskauksen vuoksi. Tällöin on perusteltua toteuttaa ylitysjär-
jestely yhtä kapeana kuin väylä. Pyörätien jatke voidaan tarvittaessa merkitä vain 1,5 m le-
veänä. Reunatuki asennetaan koko ylityksen leveydellä 0-tasoon, eikä sen viereen asenneta 
noppakiviraitoja. 

 
Betoniset reunatuet 

Tyyppipiirustuksissa 5222/806-808 on esitetty ratkaisut, joita käytetään alueilla, joilla ajora-
dan reunatuet ovat betonisia. Tällaisia alueita on erityisesti Espoon pohjoisosissa ja ne ovat 
yleensä harvemmin asuttuja. Piirustukset 5222/807 ja 5222/808 on nimetty ennallistamis-
kohteiksi, sillä niissä esitettyjä ratkaisuja käytetään esim. pienten saneeraustöiden yhtey-
dessä tehtävissä uudelleenpäällystystöissä. 
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Varoitusalueet 

Varoitusaluetta käytetään ensisijaisesti varoittamaan putoamis- tai kompastumisvaaran ai-
heuttavasta korkeuserosta. Puista, liikennemerkeistä, pollareista ja muista vastaavista heik-
konäköiselle törmäämisvaaran aiheuttavista elementeistä varoitetaan ensisijaisesti sijoitta-
malla ne lohkopintaiselle kiveykselle. 
 
Oikein muotoillut ja mitoitetut koholaatat tuntuvat kulkijan jalkaan ja varoittavat mahdollisesta 
vaarallisesta paikasta. koholaattoja tulisi käyttää varoittamaan putoamis- tai kompastumis-
vaarasta alueilla, joilla liikkuu erityisen paljon heikkonäköisiä tai sokeita. Koholaattoja tarvi-
taan esimerkiksi silloin, kun kulkuväylä johtaa suoraan portaisiin. Koholaatan mitoitus on esi-
tetty tyyppipiirustuksessa 5222/027A Ohjaavat ja varoittavat laatat. Opaslaattoja käytetään 
vain esteettömyyden erikoistason alueilla, joilla on sulanapitojärjestelmä. Näillä alueilla voi-
daan myös ylityspaikan reunatuen vieressä käyttää lohkopintaisen noppakiviraidan sijasta 
valkoisia koholaattoja osana koko alueella käytettävää näkövammaisten opaslaattajärjes-
telmää. 
 

KIERTOLIITTYMÄT 

Kiertoliittymien tyyppipiirustuksissa on esitetty suojateiden ja pyöräteiden jatkeiden uusien 
ratkaisujen soveltaminen. Piirustuksissa esitetyissä jalankulun- ja pyöräilyn väylien linjauk-
sissa on korostettu mahdollisimman suoraa ja sujuvaa yhteyttä liittymää kiertävälle. 

 

LIIKKUMISESTEISEN PYSÄKÖINTIPAIKKA KADULLA 

Liikkumisesteisen pysäköintipaikalla voi pyörätuolia käyttävä kuljettaja siirtyä ajoneuvosta 
pyörätuoliin ja siitä edelleen jalkakäytävälle joutumatta ajoradan puolelle. Tyyppi mahdollis-
taa sekä saavuttaessa että lähdettäessä pyörätuolilla liikkumisen eteenpäin ilman peruutta-
mista. Luiskattu reunatuki voidaan jättää pysäköintipaikan ja jalkakäytävän väliltä pois, jos 
se on korkeusasemien puolesta mahdollista. Pysäköintipaikan sivukaltevuutta ei kuitenkaan 
saa tehdä suuremmaksi kuin 2,5 %. 
 
Piha-alueilla tulee liikkumisesteisen pysäköintipaikka aina mitoittaa 3,6 metriä leveäksi. 
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PYSÄKIT 

Pysäkkien tyyppipiirustuksiin (5222/029 – 5222/032 ja 5222/034) on päivitetty viittaukset uu-
siin tyyppipiirustuksiin, joissa ohjeistetaan suojateiden ja pyöräteiden jatkeiden ratkaisut. Py-
säkkien tyyppipiirustuksissa ei ole otettu kantaa pyörätien jatkeiden sijoittamiseen, koska ne 
määräytyvät kussakin suunnittelutilanteessa erikseen. 

Pysäkkikatos tulisi sijoittaa bussin etuoven kohdalle. Tämä helpottaa näkövammaista löytä-
mään oven kohdalle. Järjestely myös tekee matkan katoksesta ovelle mahdollisimman lyhy-
eksi, mikä on helpompaa huonosti liikkuvalle, joka tarvitsee aikaa penkiltä nousemiseen ja 
liikkumiseen. Sadesäällä lyhyt matka on miellyttävä kaikille. 
 
Pysäkkikatoksen bussin kulkusuunnassa etummaisen pylvään kohdalla on toiminnan vaati-
ma minimietäisyys reunatukeen 1,2 metriä. Taaemman pylvään kohdalla vaatimus on 1,5 
metriä, koska keskiovesta poistuva tai bussiin nouseva matkustaja, esimerkiksi pyörätuolia 
käyttävä, saattaa tarvita enemmän tilaa ajoneuvosta ulosotettavan luiskan läheisyydessä. 
Mikäli tilaa on runsaasti käytettävissä, kannattaa pysäkkikatoksen lähimmän pylvään ja reu-
natuen väliin varata tilaa vähintään 2,25 metriä. Tällöin alue voidaan hoitaa koneellisesti. 
 
Pysäkkisyvennyksen odotustilan reunatuen korkeus on lähtökohtaisesti 16 cm. Tämä on pe-
rusteltua, koska useimmissa tapauksissa pysäkkialue kallistaa ajoradalle päin. 
 
Esteettömyyden erikoistason pysäkkisyvennyksen etuosan viisteen alkamiskohdaksi on esi-
tetty vähintään 2 metriä eteenpäin varsinaisesta bussille varatusta tilasta. Tämä ratkaisu 
varmistaa, ettei liian pitkälle ajavan bussin keula törmää korkeaan reunatukeen. Piirustuk-
seen on lisätty detalji, jossa esitetään järjestely tilanteessa, jossa erikoistason pysäkki-
syvennys on kallistettu odotustilaan päin. Erikoisratkaisu tarvitaan riittävän loivasti sivukalte-
van reitin järjestämiseksi pyörätuolia käyttävälle henkilölle. 
 
Pysäkkialueen poikkisuuntaiset valkoiset raidat ohjaavat kuljettajaa pysähtymään oikealle 
kohdalle ja varoittavat korkean reunatuen osuudesta. Poikkiraita myös auttaa heikkonäköistä 
varmistamaan bussin etuoven kohdan. 
 
Tyyppipiirustuksissa on esitetty myös pysäkkialueen järjestelyn malli, kun tilaa on vähän. 
Vain poikkeustapauksessa myös pyörätie voidaan ohjata pysäkkikatoksen etupuolelta. Esi-
tetyn mallin rinnalla tulee tapauskohtaisesti arvioida vaihtoehtona perusmallin mukaista jär-
jestelyä, jossa tyyppikatoksen sijasta käytetään kapeampaa katosmallia. Kapean katoksen 
huonona puolena on, ettei se tarjoa riittävää sadesuojaa esimerkiksi pyörätuolia käyttävälle. 
 
Hidastepysäkin tyyppipiirustuksessa 3,8 metriä leveä ajotila varmistaa sujuvan talvihoidon. 
Pysäkin pituus riittää tyyppipiirustuksen 5222/005 mukaisille tyynyhidasteille. 

 
 

RAKENTAMISEN TOLERANSSIT 

Suojatien (ml. pyörätien jatkeen) kohdalla on erityisen tärkeää noudattaa uusia tyyppipiirus-
tuksia niin, että reunatuen korkeuden asennustoleranssi ajoradan pinnasta on korkeintaan 
±10 mm. 
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Kuva 2. Koekohteena rakennettu suojatie (ml. pyörätien jatke) Piispansillan poikki.  
 
 

 
 
Kuva 3. Koekohdesuojatien keskisaareke.  
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Kuva 4. Reunakiven viiste 40 mm:n korkeudesta 0-tasoon. 
 
 

 
 
Kuva 5. Upotettu reunakivi ajoradan tasossa sekä noppakiviraidat. 

 


