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Liikenneturvallisuuden
edistämisen hankkeita

Tampereella



Tampereen turvallisuustyötä

2019: Koulumatkojen turvallisuus

2020: Koulumatkojen turvallisuus

2021: Kaksisuuntaiset pyöräliikenteen ratkaisut

2022: Hämeenkadun turvallisuus

2022: Sähköpotkulaudat ja turvallisuus
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Kaksisuuntainen
pyöräliikenne ja
turvallisuus

Jukka Salminen
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Yksisuuntaisten ajoratojen tarkastelu
Luokat Toteutuskelpoinen

1
Toteutuskelpoinen

2
Toteutuskelpoinen

3
Jatkotarkastelu Myöhemmin

1
Myöhemmin

2
Ei tarvetta Ei mahdollista

Pääasiallinen
perustelu

Risteysjärjestelyt
toteutettavissa
liikennemerkillä

Moottoriajoneuvo-
liikenne rauhallista

Liikennemerkin lisäksi
väistämisvelvollisuus

ja/tai selkeämpi
risteyksessä

ryhmittyminen
edellyttää lyhyen
kaistamerkinnän

Yksisuuntaisen tien
varrella on pyörätie,
jolta liikenne voidaan

siirtää ajoradalle
rauhallisen

moottoriajoneuvo-
liikenteen sen salliessa

Epävarmat
jatkotarkastelua
vaativat kohteet

Edellyttää
liikennevalo-

suunnittelua tai
siihen liittyviä
rakenteellisia

muutoksia
risteykseen tulevalle

uudelle suunnalle

Edellyttää muuta
rakenteellista

muutosta turvallisen
ja selkeän

kokonaisuuden
saavuttamiseksi

Ei koeta tarpeelliseksi
muiden katuun
kohdistettujen

suunnitelmien tai
vähäisen käyttäjätarpeen

vuoksi

Autoliikenne liian
vilkasta ajoradalla

kohdattavaksi

Pyöräliikenteen
(pää)reiteille

voidaan osoittaa
muu laadukas

ratkaisu

Muuta
huomioitavaa

Yksittäiset kohteet ja
erityisesti niiden
risteysjärjestelyt
vaativat tarkempaa
kohdekohtaista
suunnittelua

Tasa-arvoiset
risteysjärjestelyt

Olemassa olevat
väistämisvelvollisuuden
osoittavat risteykset +

uudelle suunnalle
mahdollisesti uusi

merkki

Pyöräliikenteen
pääreiteillä tai

seudullisilla pääreiteillä
voidaan

vaihtoehtoisesti
harkita nykyisen

pyörätien
parantamista tai

pyöräkatua

Rauhoitetaan
jalankulun olosuhteita

Ei minimileveyttä
vaan tehdään

asiantuntija-arvio
järjestelyn

turvallisuudesta.
Jos ajoradan vapaa
leveys on alle 3 m,
tarvitaan aukkoja
väistämistä varten

^ Tanskan
suunnittelu-
periaatteet

Rakenteellisella
muutoksella tässä
voidaan tarkoittaa

esimerkiksi
ylijatkettua

jalkakäytävää/
Pyörätietä ilman

uusia liikennevaloja

Autoliikenteen
kapasiteetin

(nopeus/määrä)
laskeminen tai
uuden suunnan

puoleisen
vinopysäköinnin

muuttaminen kadun
suuntaiseksi

Voi tarkoittaa
laajempaa

katusaneerausta

Tyypillinen tilanne
vähäisestä käyttäjä-
tarpeesta on aukio/

puistokatu, joilla
rinnakkainen reitti on
lähellä/kadun toisella

laidalla

Myös kadut, joille on
osoitettu kaupungin

suunnitelmissa ratkaisuksi
esim. kävelykatu tai joku

muu pyöräliikenteen
ratkaisu

Raja-arvona
autoliikenteen

vuorokausi-
liikennemäärälle

käytetty
4 000–5 000

ajon./vrk.

^ Linjaus Hollannin
suunnitteluohjeesta
^ Helsingin
käyttämä periaate
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Kuva: Kohteiden luokittelun periaatteet yksisuuntaisten ajoratojen tarkastelussa



Tarkastelu-
kohteet
Tampereella
• Viiden kohteen ennen-jälkeen

tarkastelu älykkään
hahmontunnistuksen avulla, 13
tarkastelupistettä

• Kiinnostuksen kohteina:
jalkakäytävällä pyöräileminen,
ajosuunnat, ajonopeudet ja
ajolinjat, konfliktitilanteet,
koettu turvallisuus ja sujuvuus

• Lisäksi testipyöräilijöiden
koelenkit ja haastattelut

1

2
3

5

4

Nro Nimi
Järjestelyn
toteutus-
vuosi

Kuvaus-
pisteiden
määrä

1 Sukkavartaankatu 2021 3 pistettä

2 Ojakatu 2022 3 pistettä

3 Aleksanterinkatu 2021 2 pistettä

4 Kaskitie 2021 1 piste

5 Lähteenkatu 2020
4 pistettä
(vain jälkeen-
kuvaukset)
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Taulukko. Käyttäjämäärä poikkileikkauksessa kulkutavoittain.

Kuva. Kohteen liikenteenohjaussuunnitelma.

Kuva. Videoinnin kuvakulma kuvauspisteessä (jälkeen).

Pyörä 36 + = 36 66 + 58 = 124 24 + = 24 56 + 47 = 103
Auto + = 0 3 + 0 = 3 + = 0 488 + 479 = 967
Moottoripyörä + = 0 0 + 0 = 0 + = 0 0 + 0 = 0
Jalankulkija + = 0 290 + 200 = 490 + = 0 216 + 151 = 367
Sähköpotkulauta + = 0 5 + 2 = 7 + = 0 3 + 4 = 7

Käyttäjäryhmä
Vain pyöräliikenteelle sallittu suunta Kaikille sallittu suunta
Ennen [kpl] Jälkeen [kpl] Ennen [kpl] Jälkeen [kpl]

Lähteenkatu, kuvauspiste 1 (1/3)
Ennen kuvaus 2020: 1.7.2020 kello 15.00–17.00
Jälkeen kuvaus 2020: 26.10.2020 kello 15.00–17.00
Jälkeen kuvaus 2022: 25.-26.4.2022, 12:05:44 ja 12:23:16

Taulukossa on esitetty
havaintopäivien päiväkohtaiset
käyttäjämäärät muodossa:
päivä 1 + päivä 2 = yhteensä.
Päivän 2 lukema on tyhjä mikäli
kohteessa on toteutettu vain
yhden päivän kuvaus.



Tuloksia
• Jalkakäytäväpyöräilyn määrä on vähentynyt

kaikissa tarkastelukohteissa ja pyöräliikenne on
siirtynyt käyttämään enemmän ajorataa.

• Pyöräilymäärien pientä kasvua
• Sopii hyvin Tampereen keskusta-alueelle avaten

pyöräliikenteelle uusia reittejä.
• Kadunvarsipysäköinnin haastavuus. Ahdas katutila

ja pysäköidyt autot heikentävät pyöräilijän
koettua turvallisuutta ja edellyttävät yhteispeliä
autoliikenteen kanssa.

• Liikennemerkit ja katumerkinnät
• Osallistuva vaikutusten arviointi ja data yhdessä
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Hämeenkatu
kaikille
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• Verkkokysely ylityspaikoista, 1 313 vastausta.

• Ylityspaikkojen havainnointitutkimus

• Vuorovaikutteiset kävelyt eri vuodenaikoina

• Monikanavainen viestintäkampanja
ylityspaikkojen säännöistä

• Kadun ylittämisen toimenpiteet jatkoon:
- Bussi- ja taksiliikenteen pelisääntöjen kirkastaminen
- Suojateiden lisäämistarpeen arviointi
- Pyöräilijän ja jalankulkijan keskinäisten
väistämisvelvollisuuksien selkeyttäminen
- Ympärivuotisen havaittavuuden parantaminen
- Ylityspaikkojen havaittavuuden korostaminen

Ylityspaikkojen tarkastelu



Viestintäkampanja
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Kuva: Kuvakaappaus MuuttuvaTampere-instagram-tili
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Sähköpotkulautojen
turvallisuuden
edistäminen
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• Sähköpotkulautoihin liittyvä kysely, 4451
vastausta

• Yöajan nopeusrajoitus, pakollinen aloittelijatila,
pysäköintikiellot, nopeusrajoitusalueet

• Tapahtumat ja viestintä yhdessä operaattoreiden
kanssa

• Jatkostepit:
- Sähköpotkulautojen pysäköintisuunnitelma osana

pyöräpysäköinnin yleissuunnitelmaa
- Sähköpotkulautojen käytön hallinta tapahtumissa
- Onnettomuusdatan tarkastelu PSHP:n kanssa

Sähköpotkulautojen
turvallisuus
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