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§ 28
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Björn Månssonin ym. valtuustoaloitteesta koskien pa-
rempaa liikenneturvallisuutta linja-autopysäkkien ja pyöräteiden 
yhteydessä

HEL 2021-010631 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingissä on vuonna 2016 (KSLK 19.4.2016) hyväksytty Pyöräliiken-
teen suunnitteluohje, joka ohjaa kaupungin pyöräliikenteen suunnitte-
lua. Jalankulkijoiden ja pyöräliikenteen erottaminen toisistaan omille 
väylilleen on yleinen periaate Helsingissä. Pyörätie erotellaan usein 
reunakivellä omalle tasolleen ja siihen merkitään tiemerkinnöin pyörä-
symboleita. Erotteluperiaate lisää sekä pyöräliikenteen että jalankulun 
turvallisuutta. Omalla väylällä pyöräilijöiden kulku on helposti ennakoi-
tavaa ja jalankulun tila jää vain jalankulun käyttöön. 

Joukkoliikenteen pysäkit ovat kohteita, joihin kiinnitetään kaupunkiym-
päristön toimialan (Kymp) ja Helsingin seudun liikenteen (HSL) välises-
sä yhteistyössä erityistä huomiota turvallisuuden osalta. Uudessa linja-
autopysäkkien tyyppipiirustuksessa (päivätty 15.10.2021) on esitetty 
tarkemmin kadunrakentamisen rakenteet ja periaatteet eri tyyppisiin 
pysäkkiratkaisuihin. Pyörätie pyritään linja-autopysäkeillä linjaamaan 
ensisijaisesti pysäkkikatoksen ja noin 3,5 m leveän odotusalueen ta-
kaa. Pysäkkikatoksen viereen asennetaan liikenneturvallisuutta paran-
tavat kaiteet, jotka estävät pyörätielle kävelyn suoraan katoksen tuot-
taman näkemäesteen takaa. Kaiteilla voidaan myös ohjata jalankulkijat 
ylittämään pyörätie turvallisesta paikasta suojatien kautta. Paikoin pyö-
rätien ja ajoradan väliin ei jää tilaa odotustilan rakentamiseen, jolloin 
linja-automatkustajan on noustava kyytiin suoraan pyörätieltä. Tällai-
sissa kohteissa pyörätien pysäkin kohtaa korostetaan punaisella värillä, 
jonka tarkoitus on kiinnittää liikkujien huomio ja lisätä tarkkaavaisuutta.

Pyörätiet ja jalkakäytävät sijaitsevat yleisimmin kadun reunoilla, minkä 
takia linja-autoon pääseminen edellyttää pyörätien poikki kulkemista. 
Tieliikennelain mukaan pyörätietä polkupyörällä liikkuvan tulee antaa 
linja-autosta poistuvalle tai siihen nousevalle matkustajalle esteetön 
kulku sivuutettaessa pysäkillä olevaa linja-autoa. Kun linja-auto ei ole 
pysäkillä, on väistämissäännöissä enemmän tulkinnanvaraa. Jos pyö-
rätien ylittäjä ei ole nousemassa kyytiin tai poistumassa linja-autosta, 
tulkitaan hänet pyörätietä ylittäessään väistämisvelvolliseksi pyöräilijöi-
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hin nähden. Pyörätiehen merkitään pysäkin kohdalla suojatie, jos pyö-
räliikenne halutaan osoittaa pysäkin kohdalla aina väistämisvelvollisek-
si. Jalankulkijat ohjataan tällöin kaiteiden avulla ylittämään pyörätie 
suojatien kohdalta. Yleisesti pyörätielle merkittäviä suojatietä käytetään 
vilkkaimmilla jalankulun alueilla ja esteettömyyden erikoistason pysä-
keillä. Liikkujamääriltään hiljaisemmilla alueilla suojatien käyttöä ja py-
säkille kulun rajaamista vain yksittäisestä kohtaa ei olla nähty tarpeelli-
seksi kohtaamistilanteiden vähäisyyden takia. Liikenteen osapuolia 
koskevat kuitenkin tienkäyttäjien yleiset velvollisuudet olosuhteiden ja 
tilanteen vaatimasta varovaisuudesta sekä velvollisuus ennakoida 
myös toisen osapuolen toimintaa vaaran välttämiseksi. 

Linja-autopysäkkien yhteydessä oleville pyöräteille ei ole rakennettu 
Helsingissä hidasteita. Pyöräliikenteelle soveltuvan hidasteen tulisi olla 
profiililtaan loiva, jotta se ei aiheuttaisi haittaa kuljettajalle tai polkupyö-
rälle mm. tärähdysten osalta. Hidasteiden tekeminen laajasti pysäkkien 
kohtiin vähentäisi pyöräliikenteen houkuttelevuutta, sillä pyöräliikenne 
on lihasvoimin tapahtuvaa liikkumista. Erityisissä kohteissa hidastejär-
jestelyllä tai esimerkiksi liikennevalo-ohjauksella voitaisiin varmistaa 
merkittävän jalankulkuylityksen toimivuutta, jos selkeän erottelun ja 
suojatien keinoin jalankulun ylitystä ei saataisi toimivaksi. Kaupunkiym-
päristön toimiala seuraa pysäkkijärjestelyistä tulevaa palautetta ja te-
kee tarvittaessa suunnitelmia yksittäisten pysäkkijärjestelyjen selkeyt-
tämiseksi. Liikenneturvallisuus on tärkeä lähtökohta kaikessa liikenne-
suunnittelussa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Teppo Pasanen, liikenneinsinööri: 310 37123

teppo.pasanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupunginvaltuusto Aloite 22.9.2021 Valtuutetun aloite Björn 
Månsson

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Valtuustoaloite

Valtuutettu Björn Månsson ja 17 muuta valtuutettua ovat tehneet 
22.9.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:          

"Parempaa liikenneturvallisuutta sinne, missä linja-autopysäkit ja pyö-
räkaistat ovat lähekkäin

On olemassa useita esimerkkejä siitä, kuinka pyöräkaistat, jotka sijait-
sevat linja-autopysäkkien läheisyydessä, aiheuttavat vaaraa sekä niille, 
jotka odottavat linja-autoa, että polkupyöräilijöille. Ongelmaan pitäisi 
puuttua erottamalla nämä toiminnot selvemmin toisistaan selkeillä kyl-
teillä ja tarpeen tullen matalilla hidastetöyssyillä, jotka eivät kuitenkaan 
saa aiheuttaa vaaraa pyöräilijöille.

Me, allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että suunniteltaessa pyörä-
kaistoja linja-autopysäkkien läheisyyteen linja-automatkustajien sekä 
polkupyöräilijöiden turvallisuus varmistetaan eri keinoin."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 25.1.2022 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Teppo Pasanen, liikenneinsinööri: 310 37123

teppo.pasanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin kaupunginvaltuusto Aloite 22.9.2021 Valtuutetun aloite Björn 
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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