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Kaupunkirakennelautakunta 
 
MUISTUTUS RITOPOHJANTIEN KATUSUUNNITELMAN MUUTOKSESTA 
NOROLANTIEN JA KOIVUTIEN VÄLILLÄ ELI RITOPOHJANTIEN 
PYÖRÄILYBAANAN VAIHEESTA III 
 
Kaupunki ja ELY-keskus toteuttivat vuosina 2017–2018 Ritopohjantielle pyöräbaanaa 
Ukonniementieltä Heinäojantielle. Heinäojantien ja Norolantien välillä toteuttaminen alkaa 
kesällä 2020. Nyt suunnittelussa on baanan jatkaminen Norolantieltä Koivutielle. 
 
www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/liikenne-ja-katusuunnittelu/nahtavilla/ritopohjantien-pyorailybaa
nan-iii-vaiheen 
 

 
 
Yleistä suunnitelmasta 
 
On sinällään mainiota, että kapeaa ja asfaltiltaan huonoa pyörätietä saadaan parannettua. 
Toivomme suunnitelmaan kuitenkin vielä jonkin verran parannuksia. 
 
Ritopohjantien baanan aiemmat osuudet ja baanaluokitus 
 
Ritopohjantien baana Ukonniementien ja Heinäojantien välillä on tosiaan valmis. Pyörätie 
on selvästi aiempaa parempi, erityisesti sillan saaminen jalkakäytävälle ja pyörätielle 
Heinälammentien monttukohdalle on ollut erinomaista. 
 
Kannattaa kuitenkin muistaa, että Ritopohjantien valmistuneella osuudella on toistaiseksi 
kyseenalaista puhua baanatasoisesta pyörätiestä. Väylä on rakenteeltaan varsin hyvä, 
mutta baanaa on pilattu epäonnistuneilla maalauksilla. Maalauksella eroteltu pyörätie on 
hieman liian kapea pyörällä kulkevien turvalliseen kohtaamiseen. 2-suuntaisen pyörätien 
maalaukset ovat myös sekavat, sillä väylällä on käytetty 1-suuntaisen pyörätien 
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maalauksia – kuten alla olevista kuvista nähdään. Ritopohjantielle tähän mennessä 
toteutetut maalaukset eivät edistä liikennesääntöjen mukaista sujuvaa pyörällä 
kulkemista. 
 
Heinäojantieltä eteenpäin uuden pyöräbaanan maalaukset pitää ehdottomasti saada 
kerralla kuntoon. Maalaukset kannattaa tehdä katusuunnitelman muutoksessa esitetyn 
mukaisesti – ja vieläpä lisätä keskiviiva eri suuntiin menevien kaistojen välille. 
2-suuntaiset pyörätiet pitää maalata kansainvälisellä ja myös muissa Suomen 
kaupungeissa baanoilla käytössä olevalla tavalla. Uuden tieliikennelain pohjalta pyörätiet 
jatkossa vielä muuttuvat oletusarvoisesti 1-suuntaisiksi – ei voi olla niin, että tilannetta 
sekoitetaan puutteellisilla vanhojen käytäntöjen mukaisilla maalauksilla. 
 

 
Ritopohjantien 2-suuntaisella pyörätiellä 
1-suuntaisen pyörätien maalaus. 

 
Oikein maalattua 2-suuntaista pyörätietä 
Helsingissä. 

 
2-suuntaista pyöräbaanaa Oulussa. 

 
2-suuntaista pyörätietä Barcelonassa. 

 
2-suuntaista pyörätietä Venäjällä (vaikka 
risteys onkin toteutettu huonosti). 

 
2-suuntaista pyöräbaanaa Lahdessa. 
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2-suuntaisen pyörätien toteuttamisvaihtoehtoja ja maalauksia Liikenneviraston Jalankulku- ja 
pyöräilyväylien suunnitteluohjeessa (s. 60). 
 
Ritopohjantien pyörätien leveys 
 
Suunnitelmassa 2-suuntaisen pyörätien leveys on pääsääntöisesti 2,35 m ja paikoin jopa 
niinkin vähän kuin 2,05 m. Nämä leveydet eivät täytä 2-suuntaisen baanatasoisen 
pyörätien tai pyöräilyn pääväylän kriteerejä. 
 
Pyöräilijän tilantarve leveyssuunnassa on noin metri, lastipyörillä hieman enemmän. Näin 
varsinkin kapeimmilla osuuksilla pyörällä kulkevien kohtaamiset voisivat aiheuttaa 
vaaratilanteita – tai pyörätien kapeus pakottaa ajamaan osin jalkakäytävän puolella. 
 
Pyöräliikenne.fi -suunnitteluohjeen mukaan kaksisuuntaisen pyörätien tavoiteleveys 
baanaverkostolla on 4 m ja perusleveys vähintään 2,5 m. Liikenneviraston Jalankulku- ja 
pyöräilyväylien suunnitteluohjeen (s. 60) mukaan 2-suuntaisen pääpyörätien minimileveys 
on 2,5 m, vilkkaimmilla osuuksilla yli 3 metriä. 
 
Pyörätiestä tulee suunnitella vähintään 2,5 metriä leveä. 
  

 

http://www.jyps.fi/
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Kiinteistöliittymät 
 
Nykyisellään osuudella on pari kiinteistöliittymää, joiden kohdalla näkemät pyörätien ja 
kiinteistöjen ajoväylien välillä ovat puutteelliset. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että 
näkemät paranevat. 
 
Norolantien risteys ja kiertoliittymävaraus 
 
Ritopohjantien ja Norolantien risteykseen on suunnitelmassa kiertoliittymävaraus. 
Kiertoliittymää ei toteuteta tässä vaiheessa, mutta kiertoliittymä pitää suunnitella esitettyä 
paremmin. Kiertoliittymä on suunniteltu moottoriajoneuvoliikenteen ehdoilla siten, että se 
haittaisi ja jopa vaarantaisi kävellen ja pyörällä kulkemista. 
 

 
Suunniteltu pyöräbaana Norolantien kohdalla. Kuvassa näkyy alustavasti suunniteltu kiertoliittymä. 
Erityisesti Norolantiehen liittyvien jalkakäytävien ja pyöräteiden linjaukset voisi suunnitella 
uudelleen. Kävellen ja pyörällä kulkeville tulee tiettyihin suuntiin kulkiessa ylimääräistä matkaa ja 
esimerkiksi autoilijoiden on vaikea ennakoida pyörällä ajavien kulkureittiä. Autolla pääsisi 
kiertoliittymän läpi vauhdikkaasti. 
 
Näyttää siltä, että kiertoliittymästä voitaisiin ajaa moottoriajoneuvoilla läpi melko reipasta 
vauhtia. Tämä tekee erityisesti kiertoliittymien jälkeisten suojateiden ylittämisestä 
vaarallista. Ajoratojen käännökset pitää muotoilla esitettyä jyrkemmin, autoliikenteen 
nopeuksia laskevasti. Tässä kannattaa muistaa Pyöräliikenne.fi -sivun ohje:  
 
  

 

http://www.jyps.fi/
http://pyoraliikenne.fi/risteysalueiden-suunnittelu/#yksisuuntainen-pyoraliikenne-liikenneympyroissa
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“Turvallisuuden kannalta oleellista on varmistaa, että kaikkien ajoneuvojen nopeudet 
soveltuvat turvalliseen risteämiseen ja kaikkien kulkumuotojen ajolinjat ovat 
väistämissääntöjen kanssa johdonmukaiset. Suunnittelussa voidaan harkita liikennettä 
rauhoittavia elementtejä, kuten hidasteita saapuville ja poistuville autoille (kuva 123). 
Jyrkästi kääntyvä autoilija mieltää helpommin olevansa kääntyvä ja väistävä ajoneuvo. 
Liikenneympyrä mitoitetaan siten, että mitoitusajoneuvo juuri ja juuri mahtuu kulkemaan 
liikenneympyrässä hyödyntäen yliajettavat saarekkeet.” 
 
Erityisesti Norolantien puolella jalkakäytävät ja pyörätiet on suunnitelmassa linjattu 
pyörällä kulkemiselle haitallisesti ja vaarallisesti – tavalla, jonka on esimerkiksi 
Liikenneviraston selvityksessä todettu jopa lisäävän pyöräilyonnettomuuksia. 
 
Kun halutaan tehdä pyörällä kulkemisen kannalta sujuva ja turvallinen kiertoliittymä, niin 
myös pyörätien kiertotilan pitää lähtökohtaisesti olla pyöreä. Suunnitelmassa pyörätien 
kiertotila ei ole Norolantien puolellakaan lähellä ympyrää, vaan on Suomen kiertoliittymille 
valitettavan tyypillinen liikennevenkura: käännöksiä on kaikkiin mahdollisiin suuntiin ja 
välillä ajetaan suoraankin. 
 
Pyörällä ajavien ajolinja erityisesti Ritopohjantieltä Norolantien suuntaan on sellainen, 
etteivät autolla kulkevat voi tulkita pyöräilijöiden ajolinjasta heidän kulkusuuntaansa – 
pyöräilijät saattavat jatkaa Norolantietä eteenpäin tai ajaa suojatielle autojen eteen.  
 
Vähintään kiertoliittymän Norolantiehen liittyvät pyörätiet pitääkin jatkosuunnitella 
uudelleen. Norolantiellä suojatieylitys tai korotettu pyörätien jatke voisi olla hieman 
lähempänä moottoriajoneuvojen kiertotilaa. 
 
Myös kiertoliittymän Palokan puolelle kannattaa suunnitella suojatieylitys. Palokan 
keskustasta päin Norolantielle mennessä Ritopohjantien alikulkumontun näkemäongelmat 
ja korkeuserot välttävä reitti kulkee tämän risteyksen kautta. On mielekkäämpää kulkea 
tasaista reittiä, jolla on mahdollisimman vähän mutkittelua. Suojatien lisääminen tekee 
reitistä selkeämmän sekä turvallisemman, kun näkemäongelmaisen monttualikulun tai 
kahden ajoradan ylityksen sijaan tarvitsee tehdä ainoastaan yksi ajoradan ylitys. 
 
Suuntaisliittymä Ritopohjantien alikululle 
 
300 metrin merkin tienoilla sijaitsevan suuntaisliittymän juureen sijoitettu baanan erotellun 
jalkakäytävän ja pyörätien merkki voisi olla metrin tai parikin keskustan suuntaan. Näin 
merkin ehtisi paremmin havaita alikululta päin käännyttäessä – ja yhdistää merkin 
nimenomaan baanan eroteltuihin väyliin suuntaisliittymän yhdistetyn väylän sijasta. 
 

 

http://www.jyps.fi/
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/opin_2017-04_pyorailyn_turvallisuus_web.pdf
http://pyoraliikenne.fi/risteysalueiden-suunnittelu/#kaksisuuntaiset-pyoraliikenteen-jarjestelyt-liikenneympyroissa
http://pyoraliikenne.fi/risteysalueiden-suunnittelu/#kaksisuuntaiset-pyoraliikenteen-jarjestelyt-liikenneympyroissa
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Olavintien kiertoliittymä ja risteysalue 
 

 
Suunniteltua baanaa Olavintien kohdalla sekä Ritopohjantien ja Olavintien kiertoliittymä. Oikealla 
oleva nykyinen Ritopohjantien ylitys on korotettu ja toinenkin nykyinen Ritopohjantien ylittävä 
pyörätien jatke näyttää korotetulta. Olavintien ylitykseen on baanalle ilmeisesti tulossa korotettu 
pyörätien jatke. 
 
Myöskään Ritopohjantien ja Olavintien risteyksessä kiertoliittymää ei ole aikoinaan 
toteutettu pyörällä liikkuville aivan ympyränä – linjaukset ovat kuitenkin parempia ja 
turvallisempia kuin yleensä seudun kiertoliittymissä. Lähistön korotetut pyörätien jatkeet ja 
korotetun näköiset jatkeet myös tuntuvat alentavan moottoriajoneuvoliikenteen nopeuksia. 
Hieman voisi pyöräteiden linjauksia edelleen parantaa liittymän ympärillä. 
 
Olavintien ylittävä kaiketi korotettu pyörätien jatke on hyvä ratkaisu. Onko jatkeelle tulossa 
uusi ns. pyöräsuojatien liikennemerkki B7? Merkkiä ei näy suunnitelmassa. 
 
Terveyskeskuksen edessä Ritopohjantien ylittävä pyörätien jatke on nykyään korotettu. 
Myös kiertoliittymän toisella puolella nykyinen ylitys näyttää korotetulta. Erityisesti 
terveyskeskuksen eteen olisi luonteva toteuttaa uuden TLL:n mukainen korotettu 
pyörätien jatke ns. pyöräsuojatie-merkillä B7 vahvistettuna – näin rakenne ja 
väistämissäännöt olisivat loogiset ja yhtenevät.  
 
Olavintien ylittävän pyörätien jatkeen luoteispuolelta puuttuvat suunnitelmassa erotellun 
jalkakäytävän ja pyörätien merkit. 
  

 

http://www.jyps.fi/


 
 

Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry 
Yliopistonkatu 18 D 67 

40100 Jyväskylä 
041 544 2195 

pj@jyps.fi 
www.jyps.fi 

 

 
Olavintien yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien pätkä. Vasemmalla punainen viiva osoittaa 
nykyistä ajolinjaa Olavintieltä pyörätienpätkälle ja lila reittiä ajorataa pitkin. Vihreällä linjalla pitäisi 
avata luiska ajoradan ja pyörätienpätkän välille, jos pyörätienpätkän halutaan toimivan kunnolla. 
 
Olavintien kaakkoispuolen lyhyen, sinällään varsin turhan pyörätienpätkän kärki on 
oudosti taivutettu voimakkaasti kiinteistöliittymän suuntaan. Kärkeen pitäisi toteuttaa 
asfalttiluiska Olavintien ajoradalle – uusi tieliikennelaki vielä poistaa kokonaan ajoradan 
vasemmalla puolella sijaitsevan pyörätien käyttövelvoitteen. 
 
Palokantorin bussipysäkit 
 
Palokantorin bussipysäkkien ja pyörätien väliin voisi harkita kaidetta, joka ohjaa jalankulun 
pysäkille yhteen kohtaan. Näin estettäisiin esimerkiksi jalankulkijan ilmestyminen yllättäen 
bussipysäkin sivulta pyöräilijän eteen. 
 
2-suuntaisen pyörätien maalaukset Raivaajantien kohdalta luoteeseen 
 
Jostain syystä Raivaajantieltä eteenpäin katusuunnitelmaan ei ole merkitty pyörätiehen 
maalattavia merkintöjä. Nämä toivottavasti lisätään. 
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Raivaajantien kiertoliittymä ja risteysalue 
 

 
Ritopohjantien ja Raivaajantien kiertoliittymä. Liittymä sijaitsee satakunta metriä Olavintien 
liittymästä Heikkilän suuntaan. Kiertoliittymän suurin ongelma nykyään on liian kauas viety 
Raivaajantien ylittävä pyörätien jatke. 
 
Ritopohjantien ja Raivaajantien kiertoliittymän suurin ongelma nykyisellään on aivan liian 
kauas moottoriajoneuvoliikenteen kiertotilasta viety Raivaajantien ylittävä pyörätien jatke. 
Heikkilän suuntaan menevälle yhdistetylle jalkakäytävälle ja pyörätielle on vielä jatkeen 
luota näkemäongelmaa. Raivaajantien ja Ritopohjantien kulmauksessa sijaitsevan 
kauppakeskuksen vieressä pyörätie on myös kapea ja jokseenkin jäsentymätön. 
 
Hieman pidemmällä Koivutien kohdalla Ritopohjantien alittava tunnelimonttu on 
vaarallisen kapea ja näkemäongelmainen, joten Ritopohjantien baanan pitäisi 
ehdottomasti yhdistyä Heikkilän suunnan pyörätielle Ritopohjantien ja Raivaajantien 
ylittäen. 
 
Ehdotamme, että Raivaajantien kiertoliittymän viereinen pyörätien jatke Ritopohjantien yli 
kunnostetaan tämän remontin yhteydessä selkeästi korotetuksi ja merkitään ns. 
pyöräsuojatien liikennemerkillä B7. Kauppakeskuksen kulmalla pyörätietä tulisi hieman 
leventää ja kunnostaa sekä erottaa kauppakeskuksen parkkialueesta esimerkiksi 
värierolla tai vähintään maalauksella. Raivaajantien ylittävä jatke puolestaan pitäisi tuoda 
lähemmäs kiertoliittymää sekä näin oikaista jalkakäytävällä ja pyörätiellä Raivaajantien 
kohdalla olevaa jyrkkää mutkaa. Jo pelkästään näillä muutoksilla saisi reittiä Heikkilän 
suuntaan merkittävästi parannettua. 
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Koivutien risteys ja Ritopohjantien alikulku 
 
Koivutien kohdalla eli baanareitin kärjessä Ritopohjantien alittaa jalankulku- ja 
pyöräilytunneli, joka on vaarallisen kapea ja näkemäongelmainen. Alikulun vuoksi 
ajoradan koillispuolen jalkakäytävällä ja pyörätiellä on myös jyrkät korkeuserot. Alikulkuun 
ajaminen jännittää joka kerta. Tähän olisi pitänyt aikoinaan toteuttaa tasoylitys haitallisen 
alikulun sijasta. Harmi, ettei suunnitelmassa esitetä parannuksia tähän alikulun kohtaan.  
 
Jatkaminen Ritopohjantien baanalta Heikkilän suuntaan 
 
Miten Ritopohjantien baanalta jatketaan kulkemista Heikkilän suuntaan? Tämä jää 
suunnitelmasta vielä avoimeksi. Myös reitillä konkreettisesti pyörällä kulkiessa tulee tuntu, 
että väylä ikään kuin päättyy Koivutien alikulun luokse – tarjolla on kapea 
näkemäongelmainen alikulkumonttu ja jyrkkä mäki montusta ylös. Raivaajantien 
kohdallakaan harvoin tulee Ritopohjantietä ylitettyä, koska reitti tuntuu katkeavan myös 
epäselviin järjestelyihin S-Marketin kulmalla ja Raivaajantien mutkittelevaan ylitykseen. 
 
Jos Koivutien ja Ritopohjantien risteysaluetta ei rakenneta kokonaan uudelleen, niin paras 
ratkaisu olisi toteuttaa laadukas reitti Ritopohjantieltä Raivaajantien yli Heikkilän suuntaan. 
Kuten edellä todettiin, niin Raivaajantien kohdalla Ritopohjantien yli pitäisi toteuttaa 
korotettu pyörätien jatke. S-Marketin kulmalla väylää voitaisiin hieman leventää ja 
kunnostaa. Raivaajantien ylittävä pyörätien jatke pitäisi tuoda lähemmäs Ritopohjantien 
kiertoliittymää. Kaikkein parhaan tästä ratkaisusta saisi, kun Koivutien alikulun kohdalle 
toteutettaisiin samanlainen sillan levennys sekä suoraan jatkavan kävely- ja 
pyöräliikenteen väylän tasaaminen kuin Heinälammintien kohdalla. 
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