Pyöräilijän
liikennesäännöt
Tieliikennelaki muuttuu – liiku pyörällä
turvallisesti ja uuden lain mukaisesti!
Uusi tieliikennelaki on voimassa 1.6.2020 lähtien.

Valitse oikea paikka pyöräilyyn
Polkupyörä on ajoneuvo, jolla ajetaan ensisijaisesti
ajoradalla tai erillisellä pyörätiellä. Myös pihakadulla,
kävelykadulla ja pyöräkadulla saa ajaa pyörällä.

Pyörätiellä

Ajoradalla

Aja pyörätien oikeassa reunassa.

UUTTA: Jos pyörätie on
kulkusuuntaasi nähden tien
vasemmalla puolella, voit ajaa
myös ajoradalla tai pientareella,
jos se on turvallisempaa.
UUTTA: Pyörätie on lähtökohtaisesti yksisuuntainen.
Jos pyörätie on kaksisuuntainen, se merkitään lisäkilvellä.

Pyörätie

Kaksisuuntainen
pyörätie

Aja ensisijaisesti tien
oikeassa reunassa tai
pientareella.
Kaupunkien kaduilla
piennarta ei yleensä ole,
joten aja kaistan keskikohdan oikealla puolella.
Näin varaat riittävästi
tilaa itsellesi.
Pidä riittävä väli
pysäköityihin autoihin
ja esteisiin.

Yhdistetty pyörätie
ja jalkakäytävä

Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä
Anna jalankulkijoille turvallinen tila.
Kerro ohituksesta tarvittaessa soittokellolla.

Pyöräkaista

Pyöräkaistalla
Aja kaistan oikeassa reunassa.

Pihakadulla ja kävelykadulla
Jalankulkijat määrittävät tahdin ja
heillä tulee olla esteetön kulku.
Pyöräilijän vauhti ei saa olla yli 20 km/h.

UUTTA: Pyöräkadulla

Pihakatu

Kävelykatu

Pyöräilijät määrittävät tahdin ja muut
ajoneuvot antavat pyöräilijöille
esteettömän kulun.
Aja oman kaistasi oikeassa reunassa.

Pyöräkatu

Älä pyöräile täällä
Pyöräily on kiellettyä jalkakäytävällä,
moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä.
Vain alle 12-vuotiaat saavat pyöräillä
jalkakäytävällä.

Jalkakäytävä

Jalkakäytävällä ei yleensä ole liikennemerkkiä. Se on erotettu ajoradasta
reunakivellä.
Pyörätien ja jalkakäytävän ero on
liikennemerkki: pyörätiellä on aina
liikennemerkki, joka sallii pyöräilyn.
Oheiset liikennemerkit kieltävät
polkupyörällä ajamisen.

Muista myös:
Anna aina esteetön
kulku junille,
raitiovaunuille ja
suojatiellä jalankulkijoille.

Polkupyörällä ajo kielletty

Ajoneuvolla ajo
kielletty

Kielletty
ajosuunta

Ennakoi ja noudata sääntöjä
Jokaisen pyöräilijän velvollisuus on opetella
liikennesäännöt. Ne ovat turvallisen ja
sujuvan liikenteen perusta.
Lain mukaan pyöräilijän tulee sopeuttaa
nopeutensa olosuhteisiin, ja noudattaa
huolellisuutta ja varovaisuutta. Miten
vaikkapa sade, ruuhka tai koulumatkalla
olevat lapset vaikuttavat pyöräilyyn?
Aja aina vain sellaista vauhtia, että
pystyt ennakoimaan kaikki tilanteet,
joita saattaa tulla eteen. Näin vältät
vaaratilanteet ja vahingot.
Turvallinen tieliikenne syntyy siitä, että
kaikki noudattavat yhteisiä sääntöjä
ja viestivät selvästi aikeistaan.

UUTTA:

Yksisuuntaisella
kadulla saa pyöräillä kahteen suuntaan, jos se on
liikennemerkeillä
sallittu.

Väistämissäännöt ja kääntyminen
– toimi oikein risteyksissä
Noudata risteyksissä erityistä varovaisuutta ja
varmista, että muut liikkujat ovat huomanneet sinut.
Ajoradalla tai pyöräteiden risteyksessä

Väistämisvelvollisuus
(eli nk. kärkikolmio)

Väistä oikealta tulevaa liikennettä ja jalankulkijoita.
Huomaa liikennemerkit: sinun pitää väistää,
jos edessäsi on kärkikolmio tai stop-merkki.
Ryhmity kaistan reunaan, kun käännyt.
Kun käännyt vasemmalle, valitse vasemmanpuoleisin kaista. Kun käännyt oikealle,
valitse oikeanpuoleisin kaista.

Pakollinen
pysäyttäminen

Näytä kädellä
suuntamerkki,
kun käännyt
– myös
pyörätiellä!

Pyörätien jatkeella ja suojatiellä
Autoilijalla on väistämisvelvollisuus
pyörätien jatkeella. Risteävän tien käyttäjille
asennetaan väistämisvelvollisuudesta
kertovat liikennemerkit (useimmiten
nk. kärkikolmio) kesään 2023 mennessä.
HUOM! Noudata erityistä varovaisuutta
siirtymäkauden aikana ja tarkista,
onko liikennemerkki jo asennettu.
Jos ei ole, sinun pitää väistää.
Suojatien saat ylittää ajaen, mutta
väistämisvelvollisuus riippuu liikennemerkeistä. Väistä autoilijoita ja muuta
liikennettä, jos heille ei ole kolmiota tai
stop-merkkiä. Kääntyvän ajoneuvon
kuljettaja väistää kuitenkin risteävää
tietä ylittävää pyöräilijää.

Kuvassa on
merkitty
suojatiehen
pyörätien
jatke.

UUTTA
AUTOILIJALLE:

Väistämisvelvollisuus
pyöräilijän
tienylityspaikassa

UUTTA:

Pyöräilijän
liikennevirhemaksu on 40 €.

Pyöräilijän varusteet
Lain mukaan
Kypärän käyttö on suositeltavaa, mutta ilman kypärää
ajavaa pyöräilijää ei rangaista.
Lasta tulee kuljettaa sopivassa
istuimessa.
Pimeällä täytyy käyttää valoja:
etuvalo on valkoinen ja
takavalo punainen.
Valot saa kiinnittää joko
pyörään tai pyöräilijään.
Pyörässä täytyy olla heijastimet
eteen, taakse ja sivulle.

Soittokello on pakollinen.
Pyörässä täytyy olla
toimivat jarrut.
Kuormaa pyörä oikein
Kuljeta tavarat pyörälaukussa, korissa tai repussa.
Älä laita kassia roikkumaan
ohjaustangosta.

UUTTA:

Takavalo tulee
pakolliseksi
kesällä 2020!
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Älä pyöräile
päihtyneenä!

