Espoon onnistuneet
pyörätieratkaisut

Espoo haluaa edistää pyöräilyä ja pyöräteitä rakennetaan ja korjataan koko
ajan. Ratkaisut kannattaa tehdä kerralla toimiviksi myös pyöräilijän kannalta.
Tähän esitteeseen on koottu esimerkkejä hyvistä toteutetuista pyörätieratkaisuista Espoossa. Myös Espoossa osataan tehdä hyviä ratkaisuja pyöräilijöille!
Toivomme lisää näitä!

Esitteen on koonnut Espoon pyöräilysihteerit yhteistyössä pyöräilijöiden kanssa.
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Kuva 1. Sotilastorpantie, Uusmäki
pyörätie kaartuu liikenneympyrän mukaisesti, jolloin pyöräilijä
säilyttää katsekontaktinsa liikenteeseen. Tämä lisää turvallisuutta
autoilijan ja pyöräilijän kohdatessa.

Kuva 2. Kuitinmäentie, Matinkylä
Pyörätie jatkuu ajoradan vierellä samassa tasossa
alikulun kohdalla. Reitin jatkuvuus lisää pyöräilyn
sujuvuutta ja turvallisuutta.
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Kuva 3. Alberganesplanadi, Leppävaara
Ajoradan ylitys on samassa tasossa pyörätien kanssa. Autoilijat
hidastavat korotetun suojatien kohdalla, mikä lisää ylityksen turvallisuutta ja korostaa kadun luonnetta: kävelijät ja pyöräilijät edellä.

Kuva 4. Olarinkatu, Olari
Pyörätie kulkee pysäkin takana ja pyörätie ei tee mutkaa
pysäkin kohdalla. Suoran linjauksen ansiosta katos ei muodosta
näköestettä pyöräilijöille ja vastaantulevat pyöräilijät ja pysäkiltä
poistuvat jalankulkijat on helppo havaita.
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Kuva 5. Leppävaaranraitti, Leppävaara
Pyörätien on tasoeroteltu jalkakäytävästä. Tasoerottelu
on tehokkain tapa erotella eri nopeudella liikkuvat kulkijat.
Laadukas erottelu on tärkeä osa laatureittien laatua. Pyöräilystä tulee sujuvampaa ja konfliktit jalankulkijoiden kanssa
vähenevät.
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Kuvapari 7. Lintulaaksontie, Leppävaara ja Säterinkatu, Säteri
Liikenneympyröissä käytettävä yliajettava nupu- tai noppakiveys on lähtökohtaisesti
aina hyvä ratkaisu, mutta siitä on kaksi versiota, huono ja hyvä. Huonossa ratkaisussa
kiveys yltää tarpeettomasti pyörätien jatkeen kohdalle ja hankaloittaa mm. pyörätuolilla ja rollaattorilla liikkuvia, rullaluistelijoita ja pyöräilijöitä.
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Kuva 6. Nelikkotie, Matinkylä
Pyörätietä ja jalkakäytävää on jatkettu pihaliittymän
kohdalla samassa tasossa. Jalankululle ja pyöräilylle ei ole
tasoeroa ja pihaan ajavan autoilijan väistämisvelvollisuus
reunakiven avulla korostuu. Useita esimerkkejä erityisesti pienissä pihaliittymissä, esiintyy myös parkkihallien
liittymissä.
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Kuvapari 8. Kivenlahdentie, Kivenlahti ja Kehä I liittymä,
Lintulaaksontien alikulku, Leppävaara
Jos pyörätien piennar on tarpeen erityisesti rajata, hyvä ratkaisu on käyttää pyörätien
pinnan kanssa samassa tasossa olevaa riittävän suurikokoisista kivistä tehtyä kiveystä.
Korkeat reunakivet kaventavat tarpeettomasti pyörätien käytettävissä olevaa leveyttä ja vaikeuttavat väistämistä poikkeustilanteessa.
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Espoon onnistuneet pyörätieratkaisut
Laadukkaiden ja sujuvien pyöräilyn laatureittien rakentaminen kannattaa. Ne ovat yksi tehokkaimpia tapoja lisätä kaikkien liikkujien
turvallisuutta ja nostaa Espoon pyöräilyä tavoitteita kohti. Pyöräilyn
laatureittien toteuttaminen on yksi Espoon pyöräilyn edistämisohjelman kärkitoimista.

Jalankulun ja pyöräilyn erottelu

Sujuvat ajolinjat

Riittävän leveät ajoradat

Selkeät ja turvalliset risteysjärjestelyt
Esitteen kuvat: WSP, Hast, Palo, Pyöräilykuntien verkosto / Antero Alku

