TAMPEREEN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY

MUISTUTUS

Vuoreksen puistokadulle välillä Aihkinkatu - Sydänpuunkatu sekä
Isokuusenkadulle on laadittu katusuunnitelman päivitysehdotus. TRE:
7732/10.03.02/2021.
Tampereen polkupyöräilijät ry muistuttaa seuraavaa.
Isokuusenkadulla on valittu ratkaisuksi yksisuuntaiset pyörätiet. Tämä on lähtökohtaisesti hyvä
ja linjassa sen kanssa, mitä olemme aiemmissa suunnitteluvaiheissa ehdottaneet. Hyvää on
myös liikenneympyrässä pyöräilijän ympyränkaaren muotoinen ajolinja perinteisen monikulmion
sijaan.
Isokuusenkadulla kysymyksiä herättää vielä sivukatujen risteysratkaisu. Pyörätie lasketaan
pyöräkaistaksi risteykseen, joka on tasa-arvoinen. Ymmärtääkö pyöräilijä olevansa
väistämisvelvollinen? Ajoradalle laskeutumisen ansiosta ehkä, mutta ehkä ei; ratkaisu on
Tampereella uusi, eikä meillä ole siitä vahvaa mielipidettä. Siksi kysymmekin, harkittiinko merkillä
B7 osoitettua pyöräilijän ylityspaikkaa vaihtoehtona ja jos harkittiin, miksi sitä ei valittu?
Merkinnöissä on nähdäksemme se ongelma, että väylä ei voi olla pyörätie samaan aikaan, kun
se on pyöräkaista. Ajoradan reunassa on pyöräkaistan merkki, jolloin eikö pyöräilijän
opastaminen ajamaan sinne pitäisi osoittaa muutoin kuin pyörätien merkillä? Tässäkään
kysymyksessä emme tiedä oikeaa ratkaisua. Pyöräkaistan ja pyörätien ero ei vaikuta juuri tämän
risteysratkaisun väistämisvelvollisuuteen, joten kysymys on lähinnä periaatteellinen - merkintöjen
tulisi olla yksiselitteisiä.

Liikenneympyröistä jäämme kuitenkin miettimään, olisiko ne ollut parempi toteuttaa
yksisuuntaisina. Onnettomuusriski kasvaa merkittävästi ajattaessa kiertoliittymän kiertosuuntaa
vastaan 1,2. Liikenneympyrä olisi looginen paikka vaihtaa kaksisuuntaisesta järjestelmästä
yksisuuntaiseen. Tietyt ajosuunnat tulisivat hankalammaksi, mutta tulevaisuudessa
yksisuuntaisia liikenneympyröitä tultaneen tekemään muuallekin, jolloin oikeat ajolinjat tulevat
tutuksi.
Liikenneympyrässä kannattaisi mielestämme käyttää punaista korostus- tai huomioväriä
pyöräilijän paikan selkeämmäksi osoittamiseksi. Ylipäänsä Tampereella käytetään mielestämme
liian vähän värejä ajoratamerkinnöissä.
Suunnitelma on siis mielestämme monella tapaa hyvä, mutta siitä voisi tehdä vieläkin
paremman. Lopuksi detaljitason huomioita liikenneympyrän rakenteesta.

“Polkupyöräilijä oli osallisena viidessätoista henkilövahinko-onnettomuudessa – 43 %:ssa kaikista
kiertoliittymien henkilövahinko-onnettomuuksista. Onnettomuuksista yksitoista oli suojatiellä tapahtuneita
pyöräilijän ja auton törmäyksiä. Yhdeksässä tapauksessa pyöräilijä ajoi myötäpäivään, kiertoliittymän
kiertosuuntaa vastaan”
https://www.hel.fi/hel2/ksv/Aineistot/Liikennesuunnittelu/Liikennetutkimus/kiertoliittymat_onnettomuusselv
itys.pdf
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”Tutkimusaineistosta tehtyjen havaintojen mukaan suuri osa onnettomuuksista sattuu pyöräilijän
saapuessa risteykseen kaksisuuntaista pyörätietä pitkin autoilijan luonnollista ajosuuntaa vastaan eli
oikealta. Selkeissä onnettomuustyypin 41 tapauksissa, jossa autoilija saapui risteykseen kolmion takaa,
tuli pyöräilijä 75% kerroista ”väärästä suunnasta”. Saman tyyppinen havainto tehtiin myös mm.
tonttiliittymissä sattuneita onnettomuuksia tarkastellessa”
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/140975/Harme_Matias.pdf
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Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen näkemys on, että reunakivettömät saumakohdat eivät ole
riittävän laadukkaita, jos pyörätie nousee ajoradan tasosta jalkakäytävän korkeuteen liian jyrkällä
luiskalla. Etu- ja takapyörät tekevät nopean pystyliikkeen, mikä tuntuu epämukavalta, ja
pyöräilijä vaistomaisesti nousee putkelle, jolloin raajat toimivat jousina. Ohjaustangon
kääntäminen juuri sillä hetkellä on vaikeaa, ja ainakin suuntamerkin antaminen kädellä jää
tekemättä, samoin kyky havainnoida muuta liikennettä heikkenee hetkellisesti. Ongelma voidaan
helposti välttää rakentamalla tavanomainen reunatuki ainakin pienelle matkalle ajoradan ja
pyörätien väliselle keskisaarekkeelle sekä pyörätien ja jalkakäytävän väliin.
Kiertoliittymässä reunatuki tulisi rakentaa koko välikaistan matkalle, jolloin pyörätie säilyy koko
kiertokehän matkalla ajoradan tasossa, jalkakäytävää matalan reunatuen verran matalammalla.
Muuten tuloksena voi olla vuoristoradan omainen kierros, ja käsimerkit jäävät näyttämättä.
Suunnitelmassa ehdotettu 2-suuntaisen pyörätien leveys mahdollistaa koneellisen
kunnossapidon, vaikka pyörätie olisikin eri tasossa kuin keskisaareke ja jalkakäytävä.
Alla esimerkkikuva. Muistelemme vastaavia reunatukiratkaisuja olevan uudella Mossin
puistokadulla, mutta tätä kirjoittaessa ei ole kuvia sieltä käytettävissä.
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