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NIKO PALO

• DI 2011

• Diplomityö: Pyöräliikenteen opastaminen Helsingissä

• 2009 – 2017 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

• Pyöräliikenteen asiantuntija 2010 - 2017

• Liikennesuunnittelu, verkkosuunnittelu, 
kehittämistyö, ohjeistukset, opastus jne…

• Straficassa 2/2017 – 5/2019

• Ramboll Finland Oy 5/2019 

• Pyöräliikenteen asiantuntijatehtäviä



MIKÄ IHMEEN KYLÄTIE?
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HOLLANNIN OHJEISTUS

• Päällysteen leveys tulisi olla 5,8 m – 8,4 m

• Ajokaista keskellä 2,2 m – 3,8 m

• Access road, 30 km/h

• Max 600 ajon/vrk.

CROW: Design manual for bicycle trafiic



SUUNNITTELUN ETENEMINEN

• 7.9.2017 Sattulan
kyläyhdistys lähestyy Ely-
keskusta aloitteella

• Alkuvuodesta 2018 Ely-
keskus aloittaa suunnittelun

• Suunnitelmat valmiit
toukokuussa 2018

• Toteutus elokuussa 2018

• Kyselyt kokemuksista 2019
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

• Verkko: läpiajettavissa, mutta
rinnakkainen tie 130 on houkuttelevampi

• KVL n. 350 - 650 ajon/vrk

• Nopeusrajoitus 40 & 50 km/h

• Raskaat ajoneuvot: n. 7 %

• Bussiliikennettä: 22 vuoroa/vrk

• Osuuden pituus n. 2,5 km

• Hidasteita

• Mäkisyyttä kohtaamisnäkemät



LIIKENTEELLINEN PERIAATE

• Normaalitilanteessa 
moottoriajoneuvot ajavat 
keskellä. Pyöräliikenne ja 
jalankulku käyttävät tien 
reunaa

• Kahden moottoriajoneuvon 
kohdatessa siirrytään 
hyödyntämään reuna-aluetta 
turvallisen kohtaamisen 
mahdollistamiseksi

• Pyöräilijän kohdatessa 
jalankulkija, pyöräilijä siirtyy 
keskikaistalle. Keskikaistalle 
siirtyvä pyöräilijä väistää 
keskikaistan liikennettä.

• Vastakkaisen liikenteen 
kohtaaminen tulee tehdä 
turvallisesti. Reuna-alueelle voi 
siirtyä vain, jos reuna-alue on 
vapaa. Jos reuna-alueella on 
muita käyttäjiä, tulee odottaa 
kohtaamiseen tai ohittamiseen 
sopivaa liikennetilannetta. 



TIEMERKINTÄ – PYÖRÄKAISTA VAI PIENNAR?

• Harkitut viivatyyppi

• Reunaviiva (jatkuva 10 cm)

• Pyöräkaistan tiemerkintä (katko 20 cm & 
pyörätunnukset)

• Reunaviivan sovellus (katko 10 cm)

• Vaikutukset:

• Jalankulku

• Pyöräliikenne

• Moottoriajoneuvot

• Pysäköinti
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SUUNNITELMA

• Nopeusrajoitus 50 km/h  40 km/h

• Hidasteiden uusiminen

• Asfaltin uusiminen

• 3 m ajokaista keskellä (molemmat
suunnat)

• 1,5 m reuna-alueet molemmilla puolilla.

• 10 cm reunaviiva, ei pp-tunnuksia

• Heräteraidat alussa ja lopussa

• Väriasfaltti jätettiin pois, jatkossa olisi
syytä harkita vakavasti



OSUUDEN ALOITTAMINEN JA LOPETTAMINEN
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Talvinäkökulma



Talvinäkökulma



TALVINÄKÖKULMA

• Aikaisemmassa tilanteessa ajettiin
pääsääntöisesti siten, että
keskimmäisten renkaiden ura jaettiin.

• Miten jakossa?
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KUSTANNUKSET

• Asfaltointi maksoi n. 150 000 euroa,

• Tiemerkintöjen osuus urakassa on 
lähes olematon

• Kylätien toteutuskustannus on 
pieni, jos pinnoite on kunnossa.

• Väripinnoite suosituksena



TIEDOTTAMINEN

• Tienvarsitaulut

• Lehdistötiedote

• Tiedotteet Sattulantien asukkaille

• Tilaisuus

• Ely-keskuksen tiedotuskanavat

• Sattulan kyläyhdistys

• Golf-klubin ilmoitustaulu

• Linja-auto liikennöitsijät

• Pyöräilyseurat



VAIKUTUKSET
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MUUTOKSET JA VAIKUTUKSET:

• Muutokset

• Asfaltti ja hidasteet uusittiin

• Hattula Golfin toimintoja siirtyi 130-tien varteen 
kesän aikana.

• Mittauspisteessä keskivuorokausiliikenne laski:

• Molemmat suunnat: 651  475

• Mittauksessa ei havaittu nopeuksien laskemista Liikennelaskin
Hidaste
Entinen range
Nykyinen range
Entinen Klubiravintola
Nykyinen Klubiravintola



MITÄ SEURAAVAKSI

• Jälkiarviointi:

• Tyytyväisyyskyselyn 9/2019

• Raportointi 10/2019

• Katkoviivan käyttäminen tavoitteena

• 1/1-10 -viivatyypin käyttäminen?

• Uudet soveltamiskohteet

• Kuntien maantiemäinen katuverkko

• Soveltaminen kuntakeskuksessa tai 
kaupunkiympäristössä

Kuva: Minna Takala
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KÄYTÄNNÖSSÄ

https://www.youtu
be.com/watch?v=V
xiZNis_Lv0
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https://www.youtube.com/watch?v=VxiZNis_Lv0


KIITOS!
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