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Jyväskylän edelliset hidastetöyssyjen käyttö- ja toteuttamisperiaatteet on hyväky-
sytty kaupunkirakennelautakunnassa 2010 (Dnro 1434/10). Periaatteita on tarve 
päivittää vastaamaan nykyisiä käytäntöjä.

Jyväskylän kaupunki on vuonna 2012 teettänyt yhdessä Keski-Suomen ELY-kes-
kuksen kanssa selvitystyön Jyväskylän liikenteen rauhoittamisesta. Työn tavoit-
teena oli määrittää Jyväskylään liikenteen rauhoittamispolitiikka ja yhtenäinen toi-
mintalinja.

Liikenteen rauhoittamistoimenpiteenä käytettävä hidaste on ajoradan rakenteelli-
nen osa, jonka tarkoituksena tukea asetettua nopeusrajoitusta ja poistaa ylino-
peudet. Liikenteen rauhoittamisen tavoitteena on parantaa turvallisuutta sekä 
alueiden viihtyisyyttä.  

Ajonopeus vaikuttaa merkittävästi onnettomuuden syntyyn ja sen vakavuuteen. 
Usein pelkkä nopeusrajoituksen alentaminen ei vähennä ylinopeuksia riittävästi 
vaan joudutaan käyttämään rakenteellisia hidasteita. Jyväskylässä tonttikaduilla 
on yleensä 30 km/h nopeusrajoitus ja kokoojakaduilla nopeusrajoitus on yleensä 
40 -50 km/h. 

Ajoradan korotus on yleensä tehokkaimmin ajonopeuksia laskeva hidastetyyppi. 
Suomessa on käytössä seitsemää erilaista ajoradan korotusta eli töyssyä: Suo-
raviisteinen töyssy, Loivapiirteinen töyssy, korotettu alue, tyynyhidaste, loivapiir-
teinen tyynyhidaste, yhdistelmätöyssy ja sieni-/kyhmymallinentöyssy.
https://www.elykeskus.fi/documents/10191/250544/Raportti%2C%20%28pdf
%2C6721+kt%29/b9b7a9a9-6f2d-49f6-8896-6889ffb284fe

Lisäksi ajonopeuksia voidaan hillitä mm. ajoradan kavennuksilla ja sivusiirtymillä,
keskisaarekkeilla, kiertoliittymillä ja hidastavilla pysäkkiratkaisuilla.

Uudet kadut tulee suunnitella siten, että kadun liikenneympäristö vastaa nopeus-
rajoitusta. Liikenneverkon rakenne, väylien geometria suunnitellaan kaavoitusvai-
heessa yhdessä liikennesuunnittelijan kanssa. Uusilla asuntokaduilla alhaiset no-
peudet saavutetaan luontevammin, kun rakennetaan kapea ajorata ja vältetään 
pitkiä suoria osuuksia.

Jyväskylän Liikenne Oy on kommentoinut valmistella olleita hidasteperiaatteista 
seuraavasti: Hidastetöyssyt muodostavat merkittävän terveysriskin vakituisille 
linja-autonkuljettajille, vahingoittumisriskin kalustolle ja epämiellyttävän palvelun 
matkustajille. Toistaiseksi hidastetöyssyt on rakennettu joukkoliikenneväylille il-

https://www.elykeskus.fi/documents/10191/250544/Raportti%2C%20(pdf%2C6721+kt)/b9b7a9a9-6f2d-49f6-8896-6889ffb284fe
https://www.elykeskus.fi/documents/10191/250544/Raportti%2C%20(pdf%2C6721+kt)/b9b7a9a9-6f2d-49f6-8896-6889ffb284fe
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man, että rakentajat ovat olleet missään yhteydessä joukkoliikenneasiantuntijoi-
hin. Hyvä jos tähän saadaan esitettyjen periaatteiden mukainen muutos.

Toimialajohtaja Saarivaaran ehdotus

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy seuraavat periaatteet hidastetöyssyjen 
käytöstä ja toteuttamisesta Jyväskylän kaduilla.

Hidastealoitteiden käsittely

Toteutettavat hidastekohteet valitaan liikenneturvallisuusselvitysten ja saapunei-
den aloitteiden perusteella. Kohteiden hidastetarvetta arvioidaan pisteytyksen 
avulla. 

Hidastekohteiden tulee pääsääntöisesti täyttää seuraavat kriteerit:

• Nopeusrajoitus on korkeintaan 70 km/h, hidastetöyssyjä käytettäessä kor-
keintaan 50 km/h

• Päättyvän kadun pituus on yli 100 m
• Katu ei ole hälytysajoneuvojen pääreitti (Hälytysaseman läheisyys)
• Liikennemäärissä ei ole odotettavissa merkittävää alenemista lähiaikoina
• Pehmeän maaperän (savi/siltti) aiheuttaessa merkittäviä tärinä- ja meluon-

gelmia suoraviisteisiä ajoradan korotuksia ei rakenneta alle 50 m ja loiva-
piirteisiä alle 30 m etäisyydelle asuinrakennuksesta.

Hidastealoitteiden pisteytyksessä otetaan huomioon turvallisuuskriteerit, jotka on 
jaettu neljään eri osa-alueeseen:

1.Turvallisuusongelmat (30 pistettä)
• Liikenneonnettomuudet viimeisen 5 vuoden ajalta tai onnettomuusriski 

(asiantuntijan arvio)
• Arvio ylinopeuksista tai nopeusmittaus (85 % ajonopeuksien suhde no-

peusrajoitukseen)

2. Maankäytön erityiskohteet (20 pistettä)
• Puistot, vanhustentalot, palvelukeskukset, urheilukentät, kaupat, kirjasto, 

päiväkoti, koulu, koululaisliikennettä, risteävän kevyen liikenteen ylityskoh-
ta.

3. Väylän nykyiset ominaisuudet (20 pistettä)
• Väylän luokka
• Ajokaistan leveys
• Suhde risteäviin väyliin
• Näkemät
• Kadun linjaus
• Jalankulun ja pyöräilyn risteämisjärjestelyt pää- ja kokoojaväylillä
• Jalankulun ja pyöräilyn väyläjärjestelyt pää- ja kokoojaväylillä
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4. Liikennemäärät (20 pistettä)
• Liikennemäärä (KVL)
• Bussiliikenteenmäärä (vähentää pisteitä)
• Tarpeeton läpiajo (moottoroitu liikenne)
• Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä 

Yhteensä pisteytyksessä voi kertyä 90 pistettä. Jos kohde saa alle 40 pistettä, 
aloite ei johda toimenpiteisiin. Jos kohde saa 40 -45 pistettä, aloitteen tarkempaa
tarkastelua ja lisäselvitysten tekemistä harkitaan. Yli 45 pistettä saaneille kohteil-
le tehdään tarvittaessa tarkempia mittauksia esim. nopeus- tai liikennemäärämit-
tauksia. Lisäselvitysten jälkeen kohde voidaan vielä hylätä hyvin perusteluin. Eni-
ten pisteitä saaneiden kohteiden joukosta valitaan toteutettavat kohteet. Kaikissa
tapauksissa pohditaan myös vaihtoehtoisia keinoja liikenneturvallisuuden paran-
tamiseksi.

Hidasteet eivät saa estää pintavesien kulkua kuivatusjärjestelmään ja aiheuttaa 
lammikoita ajoradalle. Reunatuellisilla väylillä tarvitaan korotusten kohdalla sade-
vesikaivot tai ajoradan ja korotuksen välinen vesikouru.

Hidastetta ei tule rakentaa voimakkaasti pituuskaltevaan kohtaan. Pituuskalte-
vuus saattaa aiheuttaa ongelmia raskaalle liikenteelle ja väylän kuivatus on 
haastavaa toteuttaa. Ajoradan korotuksia, kavennuksia ja sivusiirtymiä tulee vält-
tää, kun pituuskaltevuus on yli 4 %. Voimakkaasti pituuskaltevissa kohdissa voi-
daan käyttää hidasteina ajorataa kapeammiksi tekeviä porttirakennelmia tai kes-
kisaarekkeita.

Jos hidasteesta voi aiheutua melu- tai tärinä haittoja, kokeillaan kohteessa väliai-
kaista hidastetöyssyä.

Joukkoliikenteen reiteille rakennetaan hidasteita vain erityisin liikenneturvalli-
suusperustein. Hidasteiden rakentamisesta joukkoliikennereitille on aina keskus-
teltava kaupungin joukkoliikenneinsinöörin tai hänen sijaisensa kanssa. Kom-
mentit joukkoliikennereitille tulevasta hidasteesta kysytään myös liikennöitsijöiltä 
ja muilta sidosryhmiltä. Bussireitille suunniteltava hidaste on mitoitettava bussilii-
kenteen kaluston mukaisesti. Hidasteiden rakentamisessa tulee aina tarkistaa, 
että ne sopivat linja-autojen ajourille, pitkälle akselivälille ja matalalle maavaralle.
Ajoradan korotuksissa tulee suosia loivapiirteisiä ajoradan korotuksia. 

Jalankulku- ja pyöräilyväylille hidasteiden rakentamista tulee välttää. Hidasteet 
huonontavat pyöräliikenteen sujuvuutta ja heikentävät sen houkuttelevuutta. Hi-
dasteiden rakentaminen voi tulla kysymykseen turvallisuus syistä vaarallisissa 
risteyskohdissa, pyöräilyn ja jalankulun sekoittumiskohdissa, jyrkissä alamäissä 
tai näkemältään ongelmallisissa kohdissa.

Katuosuuksilla, joissa on paljon pyöräilyä ajoradalla, ei tulisi käyttää hidasteita. 
Osuuksilla, joissa pyöräilyä ajoradalla on vain vähän, voidaan käyttää loivapiirtei-
siä hidasteita.
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Erikoiskuljetusreitillä hidasteiden suunnittelussa on tarkistettava, että erikoiskulje-
tuksilla on 5,5 m leveä vapaatila kiinteistä rakenteista ja runkoverkolla vapaatila 
on oltava 7 m leveä ja 7 m korkea.

Hidasteet laskevat ajonopeuksia vain hetkellisesti, minkä takia kadulle voidaan 
joutua rakentamaan useita hidasteita. Hidasteiden väliseen etäisyyteen vaikuttaa
kadun nopeusrajoitus. Jos hidasteiden välinen etäisyys on liian suuri, lisääntyy 
autojen kiihdyttäminen ja jarruttaminen hidasteiden välillä, mikä lisää melu- ja tä-
rinähaittoja. Esimerkiksi 40 km/h nopeusrajoituksen alueella suositeltava hidas-
teiden välinen etäisyys 100 m ja suurin etäisyys hidasteiden välillä on 150 m.

Etäisyyteen vaikuttavat myös väylän muut ominaisuudet kuten geometria, liitty-
mät, suojatiet, asutus, erityiskohteet valaistus ja kuivatus. Ne otetaan huomioon 
tapauskohtaisesti.

Hidasteiden kunnostaminen tai poistaminen

Hidasteen rikkoutuessa se yleensä kunnostetaan.  Hidastetöyssyn mittoja voi-
daan tarvittaessa kunnostamisen yhteydessä muuttaa alkuperäisistä. Hidaste 
voidaan poistaa, jos siitä aiheutuvat haitat ovat suuremmat kuin hidasteesta saa-
tavat turvallisuushyödyt.

Päätös


