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Tavoitteena

� Jäsentää Riihimäen ja Hyvinkään seudun pyörätieverkko, tunnistaa 
erityisesti pääverkkoon kuuluvat yhteydet ja muodostaa koko alueelle 
pääverkosta seudullinen kokonaisuus.

� Esittää pääverkon tavoitteellinen laatutaso.

� Selvittää mahdollisia pääverkon yhteyspuutteita ja niiden 
merkittävyyttä maankäyttösuunnitelmien kannalta.
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Taustaa

� Pyöräilyverkon hierarkian muodostaminen ja sen ilmentäminen 
maastossa muuta liikkumisympäristöä korkeammalla laatustandardilla 
selkiyttää pyöräilyverkkoa käyttäjille.

� Pyöräilyn pääverkon tehtävänä on yhdistää kaupungin ja 
kaupunkiseudun keskeiset osat toisiinsa. Pääverkko suunnitellaan 
erityisesti pidempimatkaisen, tasavauhtisen ja sujuvan pyöräilyn 
tarpeita silmällä pitäen.

� Pääreittien jatkuvuuden ja fyysisten ratkaisuiden parantaminen luo 
tarvittavat olosuhteet nopeahkolle, tasavauhtiselle, miellyttävälle ja 
turvalliselle pyöräilylle. Liikkumistarpeiden ja pyöräilyverkon 
laatutason kohtaaminen keskittää ja houkuttelee pääreiteille (myös 
uusia) pyöräilijöitä.

� Uudellamaalla on viime vuosina laadittu useita pyöräilyn 
pääverkkoselvityksiä, mm. Hyvinkään taajama-alueelle. Seudullisesta 
näkökulmasta työ sovittaa yhteen aiemmat suunnitelmat.
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Ote LITU-kyselyn pyöräilyolosuhteita koskevasta 

palautteesta

Hyvinkää

• Pyöräilijän näkökulmasta on liikaa korkeita reunakiviä, jotka heikentävät huomattavasti 
pyöräilymukavuutta keskusta-alueella.

• Uudenmaankatu vaarallinen pyöräilijöille. 

• Kevytliikenteen päällysteiden kunto Hyvinkään ympäristössä on kehno. 

• Hyvinkäällä on kattava pyörätieverkosto, mutta laadukkaita pyöräteitä ei ole. Pitkän 
aikavälin tavoitteena pitäisi olla pelkästään pyöräilyn ehdoilla kehitettävä runkoverkko. 
Talvikunnossapito pitäisi keskittää ensisijaisesti runkoverkon hoitoon.

Riihimäki

• Keskustaan toimivat pyörätiet.

• Korkeat reunakivet ja vääränlainen hiekoitussepeli

• Kevyen liikenteen väyliin olisi syytä panostaa; tulisi muodostaa loogisia väyliä eikä 
katkoksia saisi jäädä vilkkaille alueille. 

• Pyöräily on liikennettä, olisi tärkeää saada eri reitit ja väylät jalankulkijoille ja kävelijöille.

Muut alueet

• Raskas liikenne, ylinopeudet ja kapeat pientareet aiheuttavat huolta koululaisten 
liikkumisesta, toiveita pyöräteille ja alikuluille (mm.  Launonen, Hikiä, Oitti, Kt 54)

• Lisäksi paljon toiveita tietyistä hankkeista ja ilmoituksia pyöräilijöille turvattomista 
reiteistä.
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Pyöräilyolosuhteet
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Pyöräilypotentiaalin ennustaminen Brutuksella

� Työssä on simuloitu kaksi skenaariota:

1) Pyöräilyn määrä nykyisessä maankäytöllä (YKR-aineisto) ja 
pyörätieverkolla v. 2008 liikkumistottumuksiin perustuen.

2) Pyöräilypotentiaali vuoden 2025 maankäytöllä olettaen, että pyöräteitä 
on toteutettu seudulle hyvin laajasti (ns. utopiaverkko, jossa tiedossa 
olevien kehittämiskohteiden lisäksi selvitetty seudullisten yhteyksien 
kysyntäpotentiaalia).

� Skenaarion 2 maankäyttömuutokset on kuvattu tunnistamalla keskeiset 
maankäytön kehityskohteet kuntien kanssa käydyn keskustelun perusteella. 
Kaikkiin kuntiin on oletettu asukas- ja työpaikkamäärän kasvua.

� Pyöräilypotentiaalin muutokset johtuvat maankäytön kasvusta, uuden 
maankäytön aiheuttamasta matkojen suuntautumisen muutoksesta, pyöräilyn 
kilpailukyvyn parantumisen aiheuttamista kulkutapamuutoksista ja pyöräilyn 
reitinvalinnan muutoksista.
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Pyöräilyverkon hierarkian logiikka

1. Pyöräilyn pääreitit yhdistävät suurimmat asuinalueet keskustoihin ja 
työpaikka- ja palvelukeskittymiin. Pääreitit palvelevat myös 
pitkämatkaista, seudullista liikkumista. 

• Pyöräilyn pääreitit kykenevät välittämään sujuvasti ja turvallisesti 
suuriakin käyttäjämääriä. Pääreittien tavoitteellinen laatutaso vaihtelee 
toimintaympäristöittäin, joita on tässä tunnistettu kolme erilaista.

2. Aluereitit ovat paikallista liikkumista palvelevia, pääverkkoa 
täydentäviä, tärkeitä kunnan sisäisiä yhteyksiä.

• Aluereiteillä tavoitteellinen laatutaso voi olla pääverkkoa alhaisempi

3. Paikallisreittejä ei ole tässä työssä tarkasteltu.
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Pääreittien laatutasotavoitteet toimintaympäristön 

mukaan
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Laatuluokka 1. Kaupunkien keskusta-

alueet (=”laatukäytävät”)

Laatuluokka 2. Asuin- ja työpaikka-

alueet, isommat taajamat ja kylät

(ja osa keskustojen reiteistä)

Laatuluokka 3. Haja-asutusalueet (ja 

taajamien reuna-alueet)

Väylätyyppi 

[poikkileikkaus],

erottelutarve

Kevyen liikenteen väylä [4,0…4,5 m]. 

Eroteltu jalankulku ja pyöräily

kiveyksellä.

Ydinkeskustassa vaihtoehtona on 1-

suuntaiset pyöräkaistat ajoradalla.

Pääsääntöisesti yhdistetty jalankulku-

ja pyörätie [3,5 …4,0 m].

Erottelu voi tulla kyseeseen lähellä

keskustoja, jossa kävelyä on paljon.

Pyöräily mahdollista ajoradalla. Ei 

kevyen liikenteen väylää.

Liittymä 

vilkasliikenteisen 

pääkadun tai 

maantien kanssa

Tasoliittymissä pyörätien jatke 

laskettuna ajoradan tasoon. Ei 

reunakiveä. Sujuva geometria. 

Tarvittaessa liikennevalo-ohjaus.

Tarvittaessa laadukas alikulku.

Tasoliittymissä pyörätien jatke 

laskettuna ajoradan tasoon. Ei 

reunakiveä. Sujuva geometria. 

Tarvittaessa liikennevalo-ohjaus.

Tarvittaessa laadukas alikulku.

Liittymä 

vähäliikenteisen 

sivukadun kanssa

Pyörätien jatke korotettuna, maalattu 

erottuvalla värillä tai kivetty ajoradan

reuna.

Pyörätien jatke korotettuna, maalattu 

erottuvalla värillä tai kivetty ajoradan

reuna.

Päällyste Hyväkuntoinen asfaltti. Asfaltti. Asfaltti

Hoitotoimenpiteet Korkein luokka, routavaurioiden 
korjaus

Korkein luokka

ELY:n verkolla luokka määritetty 
erikseen.

Laatuluokka riippuu tien hoitoluokasta 

ELY-keskuksessa

Bussipysäkki-

järjestelyt

Pyörätie kiertää pysäkin takaa. Pyörätie kiertää pysäkin takaa. -



Aluereittien laatutasotavoitteet 

toimintaympäristön mukaan
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Laatuluokka 1. Kaupunkien keskusta-

alueet

Laatuluokka 2. Asuin- ja työpaikka-

alueet, isommat taajamat ja kylät

(ja osa keskustojen reiteistä)

Väylätyyppi 

[poikkileikkaus],

erottelutarve

Pääsääntöisesti yhdistetty jalankulku-

ja pyörätie [3,0 …4,0 m].

Erottelu voi tulla kyseeseen lähellä

keskustoja, jossa kävelyä on paljon.

Ydinkeskustassa vaihtoehtona on 1-

suuntaiset pyöräkaistat ajoradalla.

Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie 

[3,0…3,5 m].

Liittymä 

vilkasliikenteisen 

pääkadun tai 

maantien kanssa

Tasoliittymissä pyörätien jatke 

laskettuna ajoradan tasoon. Ei 

reunakiveä. Sujuva geometria. 

Tarvittaessa liikennevalo-ohjaus.

Tarvittaessa laadukas alikulku.

Tasoliittymissä pyörätien jatke 

laskettuna ajoradan tasoon. Ei 

reunakiveä. Sujuva geometria. 

Tarvittaessa liikennevalo-ohjaus.

Tarvittaessa laadukas alikulku.

Liittymä 

vähäliikenteisen 

sivukadun kanssa

Pyörätien jatke korotettuna Pyörätien jatke korotettuna

Päällyste Hyväkuntoinen asfaltti. Asfaltti.

Hoitotoimenpiteet Korkein luokka, routavaurioiden 
korjaus

Korkein luokka

Bussipysäkki-

järjestelyt

Pyörätie kiertää pysäkin takaa.

Huom. Aluereittejä
on tunnistettu työssä 
vain katuverkolta.

Eri laatuluokkia ei ole 
esitetty kartalla, vaan 
soveltuva laatutaso on 
valittava tarkemmassa 
suunnittelussa.



Esimerkkejä hyvistä toteutuksista seudulta
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Laatukäytävän tavoitetasoinen erottelu ja leveys Pyörätien loiva tasaus risteävän ajoradan kanssa 
(toisinaan pyörätien jatkeen merkintä puuttuu)

Tonttikadun liittymässä pyörätien jatke
korotettuna (+jatkeen merkintä)

Pyörätien sijoittaminen pysäkin taakse 



Pääpyöräilyverkko
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RIIHIMÄKI KESKUSTA

Tunnistettu 
yhteystarve. Linjaus 
suunniteltava 
tarkemmin erikseen.



Pääpyöräilyverkko
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RIIHIMÄKI

Esitetty hankkeiden alku- ja 
päätepisteet silloin, kun 
yhteystarve koostuu useasta 
osasta



Pääpyöräilyverkko 
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LOPPI

Esitetty hankkeiden alku- ja 
päätepisteet silloin, kun 
yhteystarve koostuu useasta 
osasta



Pääpyöräilyverkko 
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HAUSJÄRVI pohjoinen

Esitetty hankkeiden alku- ja 
päätepisteet silloin, kun 
yhteystarve koostuu useasta 
osasta



Pääpyöräilyverkko
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Huom. 
Pääreittien laatuluokka 1 
vastaa Hyvinkään 
verkkosuunnitelman 
”laatukäytäviä” .

Aiemman suunnitelman 
”pääreitit” on jaettu tässä 
seudullisen 
merkittävyyden 
perusteella laatuluokkaan 
2 sekä aluereitteihin.

HYVINKÄÄ+
HAUSJÄRVI 
(Monni)

Mahdollinen tuleva 
ulkoilureitti ”Pikku-pässi”



Hankkeiden kiireellisyys (Riihimäki, Loppi)
Mahdollinen hanke Väylänpitäjä Kiireellisyysluokka Pyöräilypotentiaali 2025 

(nykytilanne 2008)

Hämeenkadun pää Riihimäen kaupunki 1 (ennen 2025) 2000 (1000) pp/vrk

Kauppakatu Riihimäen kaupunki 1 1450 (250) pp/vrk

Salpausselän yhteys (suunniteltava linjaus 
tarkemmin)

Riihimäen kaupunki 1 1350 (380) pp/vrk

Kokonkadun jatke Riihimäen kaupunki 1 300 (50) pp/vrk

Kontiontie Riihimäen kaupunki 1 650 (350) pp/vrk

Valtakatu Riihimäen kaupunki 1 800  (250) pp/vrk

Mt 132 Loppi-Sajaniemi Uudenmaan  ELY-keskus 1 190 (120) pp/vrk

Kt 54 Helsingintie-Kirjauksentie Uudenmaan  ELY-keskus 1 270 (liittyy alueen maankäytön
kehittämiseen) (30) pp/vrk

Laaksokatu Riihimäen kaupunki 2 (jälkeen 2025) 650 (100) pp/vrk

Radan alikulkuyhteys Riihimäen kaupunki 2 1950 (liittyy Peltosaaren
rakentamiseen) (450) pp/vrk

Telluskatu Riihimäen kaupunki 2 1500 (liittyy Peltosaaren
rakentamiseen)(300) pp/vrk

Sipiläntie Riihimäen kaupunki 2 170 (20) pp/vrk

Kt 54 Sipiläntie-Helsingintie Uudenmaan  ELY-keskus 2 190 (liittyy alueen maankäytön
kehittämiseen) (10) pp/vrk

Kt 54 Kartanontie-Sipiläntie Uudenmaan  ELY-keskus 2 100 (liittyy alueen maankäytön
kehittämiseen) (20) pp/vrk 16



Hankkeiden kiireellisyys (Hausjärvi, Hyvinkää)

Mahdollinen hanke Väylänpitäjä Kiireellisyysluokka Pyöräilypotentiaali 2025

Ryttylän taajaman yhteydet Hausjärven kunta 1 (ennen 2025) 100-200 pp/vrk

Oitin taajaman yhteydet Hausjärven kunta 1 50-200

Hikiän taajaman yhteydet Hausjärven kunta 1 50-200

Kauppalankatu, kadun toisen puolen 
yhteys

Hyvinkään kaupunki 1 Lisäkysyntä 
poikkileikkauksessa noin 
200

Mt 2879 Karhintie Uudenmaan ELY-keskus 2 (jälkeen 2025) 180 (50) pp/vrk

Vanha Valtatie Hausjärven kunta 2 160 (70) pp/vrk

Yksityistie kt 54 ja Kappalaisentien 
välissä

Hausjärven kunta 2 90 (22) pp/vrk

Monnin alueen yhteydet Hausjärven kunta, Hyvinkään
kaupunki

2 100-200 (liittyy alueen 
maankäytön
kehittämiseen) (10-50) 
pp/vrk
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Kiitos!

Mari Ahonen, Uudenmaan ELY-keskus 7.11.2013   


