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Jalankulun suunnittelu -ohjeen sisältö

• 15.7.2022 voimaan tullut Suomen 
ensimmäinen vain jalankulkua sisältävä 
ohje käsittelee jalankulkuväylien 
suunnittelua lukuun ottamatta tien 
rakenteen suunnittelua. 

• Ohje on tarkoitettu käytettäväksi 
maanteillä, mutta se soveltuu kaupunkien 
ja kuntien jalankulun suunnitteluun. 

• Ohje käsittelee jalankulun suunnittelua 
kattaen rakennetut alueet taajamassa ja 
taajaman ulkopuolella sekä 
rakentamattomat alueet.

• Ohjeessa huomioidaan eri elementteinä 
jalankulkuväylät, tien ylitysjärjestelyt ja 
matkaketjuihin liittyvät paikat. – Uutena 
elementtinä ohjeessa mainitaan muut 
jalankulkuympäristöt, kuten virkistys- ja 
viheralueet, torit, puistot ja erilaiset 
tapahtumapaikat.
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Jalankulun suunnittelu ei 
ole ainoastaan 
väyläinfrastruktuuriin tai 
tien ylitysjärjestelyihin 
kohdistuvia toimenpiteitä, 
vaan se on myös mm. 
maankäyttöön, 
ympäristöön, varusteluun, 
esteettömyyteen ja 
aistikokemuksiin liittyvää 
tarkastelua. 

Sisältö

• Johdanto

• Jalankulun ja sen ympäristön ominaisuudet

• Jalankulkuympäristöt

• Jalankulkuverkko

• Jalankulkuväylät

• Tien ylitysjärjestelyt

• Matkaketjua tukevat elementit

• Jalankulkuympäristöt muissa julkisissa ulkotiloissa

• Liikenteen ohjaus

• Kunnossapito

• Esteettömyys

• Laatunormisto

Kyseessä ei ole kävelyn edistämissuunnitelma tai –selvitys.
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Jalankulkijan 
määritelmä

• Jalankulkijalla tarkoitetaan jalan, suksilla, 
luistimilla tai vastaavilla välineillä liikkuvaa ja 
potkukelkan, lastenvaunujen, leikkiajoneuvon, 
pyörätuolin, jalankulkua avustavan tai korvaavan 
liikkumisvälineen tai vastaavan laitteen käyttäjää 
taikka polkupyörän tai mopon taluttajaa (TLL 2 
§).

• Jalankulkijaksi luetaan lain mukaan 
esimerkiksi rullaluistelija sekä rullalautaa, 
potkulautaa ja vastaavaa välinettä käyttävät. 
Jalankulkijaksi rinnastettavan jalankulkua 
avustavan tai korvaavan sähköisen 
liikkumisvälineen nimellisteho saa olla enintään 1 
kW ja rakenteellinen nopeus enintään 15 km/h. 
Näillä laitteella liikkuvat voivat liikkua 
jalkakäytävällä, mutta nopeus on sovitettava 
tilanteen mukaan. Enintään nopeudella 25 km/h 
kulkeviin sähköpotkulautoihin sovelletaan 
polkupyörää koskevaa lainsäädäntöä.
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Kävelijän, kävelyn 
ja käveltävyyden 
määritelmät

• Kävelijä on kävelynopeudella omin jaloin joko 
kokonaan tai avustetusti kulkeva.

• Kävelyllä tarkoitetaan paitsi liikkumista, myös 
kävelyyn ominaista pysähtymistä, oleskelua sekä 
moniaistista tapaa kokea ja havainnoida ympäristöä.

• Käveltävyydellä (walkability) tarkoitetaan yleensä 
rakennetun ympäristön ominaisuuksia, jotka 
houkuttelevat ihmisiä liikkumaan kävellen tai kävelyyn 
rinnastettavilla kulkutavoilla (esim. apuvälineitä 
käyttäen) sekä oleskelemaan.
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Jalankulun ja sen 
ympäristön 
ominaisuudet

• Hyvän jalankulkuympäristön ominaisuuksia 
ovat (soveltaen Speck 2018):

• Hyödyllisyys

• Turvallisuus ja esteettömyys

• Suoruus ja sujuvuus

• Mukavuus ja viihtyisyys

• Kiinnostavuus 
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Jalankulku-
ympäristöt
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Jalankulku-
ympäristöt
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Jalankulkuväylät
• Jalkakäytävä

• yhdistetty pyörätie ja 
jalkakäytävä

• pihakatu

• kävelykatu

• sekaliikenneväylä

• piennar

• kylätie

• 2-1 –tie

• pyöräkatu.
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Väyläratkaisun 
valinta
Hyvässä jalankulkuverkossa on 
oikeassa suhteessa kyseiseen 
jalankulkuympäristöön soveltuvia 
väyläratkaisujen elementtejä. 

Käytettävien elementtien määrää 
ei ole rajattu, mutta toistuvasti 
muuttuva väyläratkaisu ei ole 
käyttäjän kannalta selkeä.
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Tien ylitys-
järjestelyjen 
tyypit

• Suojatie

• jalankulkijan odotusalue

• pyörätien jatke

• rakennettu tienylityspaikka

• ajoradan ylityspaikka

• raitiotien ylityspaikka

• ylijatkettu jalkakäytävä

• eritasoratkaisu.
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Nopeusvarmis-
tettu suojatie

• Nopeusvarmistetulla suojatiellä tarkoitetaan tien ylitysjärjestelyä, 
jossa on rakenteellinen hidaste tai muu toimenpide, jolla saadaan 
rajoitettua ajoneuvon nopeus ylityspaikan kohdalla korkeintaan 30 
km/h tasoon.

• Nopeusvarmistus voidaan toteuttaa korottamalla suojatie tai risteys 
taikka sijoittamalla töyssy tai kavennus riittävällä sivuttaissiirtymällä 
varustettuna enintään 15 m ennen suojatietä.

• Nopeusvarmistettu suojatie tulee kyseeseen, jos

A. Tiellä priorisoiva kulkumuoto on jalankulku ja/tai pyöräliikenne

B. Kolme seuraavasta neljästä tekijästä toteutuu
a) ylityspaikassa on tapahtunut vähintään yksi poliisin tietoon tullut henkilövahinkoon johtanut 

jalankulkuonnettomuus viimeisen kymmenen vuoden aikana

b) ylityspaikassa ajoneuvoliikenteen määrä on 2 000–8 000 ajon./vrk

c) nopeusrajoitus tiellä on 30–40 km/h

d) ylityspaikan lähellä on erityiskohde, tai ylityspaikka on erittäin tärkeä erityiskohteelle.

C. Kaksi seuraavasta neljästä tekijästä toteutuu
e) ylityspaikassa on tapahtunut vähintään kolme poliisiin tietoon tullutta henkilövahinkoon johtanutta 

jalankulkuonnettomuutta viimeisen kymmenen vuoden aikana

f) ylityspaikassa ajoneuvoliikenteen määrä on yli 8 000 ajon./vrk

g) nopeusrajoitus tiellä on yli 40 km/h

h) ylityspaikka johtaa suoraan erityiskohteeseen.

D. Kohdan B tekijöistä a-d kaksi ja kohdan C tekijöistä e-h yksi toteutuu
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Riskejä 
vähentävä 
suojatie

• Riskejä vähentävä suojatie on varustettu onnettomuuden 
todennäköisyyttä vähentävällä toimenpiteellä, jolla ei kuitenkaan 
varmisteta riittävästi ajoneuvon nopeuden alentamista 30 km/h 
tasoon. 

• Suojatiestä saadaan riskejä vähentävä, kun siinä on esimerkiksi 
keskisaareke, kavennus, valo-ohjaus, nopeusnäyttö, 
jalankulkijasta varoittava huomiovalo, kohdevalo tai 
kameravalvonta.
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Tien ylitysjärjestelyyn vaikuttavat tekijät

Estevaikutus taso (olemattomasta suureen) 
kuvaa jalankulkijan hankaluutta ylittää 
ajorata. Yleisin mittari on jalankulkijan 
keskimääräinen odotusaika, ja se riippuu 
yleensä ajoneuvoliikenteen liikennemäärästä, 
ylitysmatkan pituudesta ja nopeustasosta.

Estevaikutuksen lisäksi tien 
ylitysjärjestelyyn vaikuttavia tekijöitä 
ovat:

• Jalankulkijoiden määrä

• aikaisemmin tapahtuneiden 
onnettomuuksien määrä

• erityiskohde tai sen läheisyys

• tien ylitysjärjestelyjen keskinäinen etäisyys 

• kiertoliittymä ja liikennevalo-ohjattu risteys 

• erityisryhmien tarpeiden huomioiminen

• joukkoliikenteen pysäkin läheisyys.
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Tien ylitysjärjestelyn valinta, 30–60 km/h nopeusrajoituksen tiellä 

rakennetulla alueella taajamassa
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Ajoneuvojen määrä/vrk

Nopeusrajoitus (km/h) 30 40 50 60 30 40 50 60 30 40 50 60 30 40 50 60

Suojatie (merkki/tiemerkintä)

Keskisaarekkeellinen suojatie

Korotettu suojatie

Korotettu risteys tai alue

Kavennettu suojatie

Valo-ohjattu suojatie

Eritasoratkaisu 1 1

Ylijatkettu jalkakäytävä *

Rakennettu tienylityskohta

Suojatie (merkki/tiemerkintä)

Keskisaarekkeellinen suojatie

Korotettu suojatie

Korotettu risteys tai alue

Kavennettu suojatie

Valo-ohjattu suojatie

Eritasoratkaisu

Ylijatkettu jalkakäytävä *

Rakennettu tienylityskohta

Suojatie (merkki/tiemerkintä) 2 2

Keskisaarekkeellinen suojatie 1

Korotettu suojatie

Korotettu risteys tai alue

Kavennettu suojatie 2 2

Valo-ohjattu suojatie

Eritasoratkaisu

Ylijatkettu jalkakäytävä *

Rakennettu tienylityskohta

Alle 50 vrk

50-200 vrk

Yli 200 vrk tai 

yli 20 huippu-h

Jalankulkijoiden 

määrä

Alle 1000 1000-2000 2000-8000 Yli 8000

Ei yleensä käytetä
Tavanomaisen ratkaisun vastakkainen ratkaisu, 
Ei käytetä
Ohjeessa kielletty ratkaisu, jota ei saa käyttää.

Käytetään yleensä
Ohjeen mukainen ratkaisu, mutta voidaan 
Voidaan käyttää
Harkinnan varainen ratkaisu.

1. Jos KVL ≥ 4000 ajon/vrk, niin "Voidaan käyttää"
2. Jos KVL < 4000 ajon/vrk, niin "Voidaan käyttää"

Erityiskohteen lähellä ja erityiskohteeseen liittyvällä
reitillä valitaan taulukosta yleensä jalankulkijoiden 
määrältä seuraavaksi suuremman ryhmän 
ylitysjärjestelyjen ratkaisut.

* Ylijatketussa jalkakäytävässä ajoneuvojen määrä ja

   nopeusrajoitus kuvaavat sivukadun tilannetta



Tien ylitysjärjestelyn valinta, 30–60 km/h nopeusrajoituksen tiellä 
rakennetulla alueella taajaman ulkopuolella ja soveltuvin osin 
rakentamattomalla alueella
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Ajoneuvojen määrä/vrk

Nopeusrajoitus (km/h) 30 40 50 60 30 40 50 60 30 40 50 60 30 40 50 60

Suojatie (merkki/tiemerkintä)

Keskisaarekkeellinen suojatie

Korotettu suojatie

Korotettu risteys tai alue

Kavennettu suojatie

Valo-ohjattu suojatie

Eritasoratkaisu

Rakennettu tienylityskohta

Suojatie (merkki/tiemerkintä)

Keskisaarekkeellinen suojatie

Korotettu suojatie

Korotettu risteys tai alue

Kavennettu suojatie

Valo-ohjattu suojatie

Eritasoratkaisu

Rakennettu tienylityskohta

Suojatie (merkki/tiemerkintä)

Keskisaarekkeellinen suojatie

Korotettu suojatie

Korotettu risteys tai alue

Kavennettu suojatie

Valo-ohjattu suojatie

Eritasoratkaisu

Rakennettu tienylityskohta

Alle 30 vrk

30-150 vrk

Yli 150 vrk tai 

yli 15 huippu-h

Jalankulkijoiden 

määrä

Alle 1000 1000-2000 2000-4000 Yli 4000

Ei yleensä käytetä
Tavanomaisen ratkaisun vastakkainen ratkaisu, 
Ei käytetä
Ohjeessa kielletty ratkaisu, jota ei saa käyttää.

Käytetään yleensä
Ohjeen mukainen ratkaisu, mutta voidaan 
Voidaan käyttää
Harkinnan varainen ratkaisu.

Erityiskohteen lähellä ja erityiskohteeseen liittyvällä

reitillä valitaan taulukosta yleensä jalankulkijoiden 

määrältä seuraavaksi suuremman ryhmän 

ylitysjärjestelyjen ratkaisut.



Lisätietoja

Ohje:

https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2022-34_jalankulun_suunnittelu.pdf

Ohjeen koulutusaineisto:

https://vayla.fi/-/jalankulun-suunnittelun-ohjekoulutus

Tiensuunnittelun asiantuntija

Ari Liimatainen

Väylävirasto

ari.liimatainen@vayla.fi
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