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Määritelmiä
TLL 2§ Määritelmiä
Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan:
5) suojatiellä jalankulkijoiden käytettäväksi ajoradan, pyörätien tai raitiotien
ylittämiseen tarkoitettua, liikennemerkillä tai tiemerkinnöin osoitettua tien
osaa; (7.5.1997/414)
6) pihakadulla jalankulku- ja ajoneuvoliikenteelle yhteisesti tarkoitettua,
liikennemerkein sellaiseksi kaduksi osoitettua tietä;
6 a) kävelykadulla jalankulku- ja polkupyöräliikenteelle tarkoitettua,
liikennemerkein sellaiseksi kaduksi osoitettua tietä; (5.5.2006/343)
7) jalkakäytävällä jalankulkijoille tarkoitettua ajoradasta rakenteellisesti erotettua
tai erillistä tien osaa tai erillistä tietä; (24.6.2010/624)
11) jalankulkijalla jalan, suksilla, rullasuksilla, luistimilla tai vastaavilla välineillä
liikkuvaa ja potkukelkan, lastenvaunujen, leikkiajoneuvon, pyörätuolin,
(jalankulkua avustavan tai korvaavan liikkumisvälineen) tai vastaavan laitteen
kuljettajaa sekä polkupyörän tai mopon taluttajaa; (7.5.1997/414)
12) pyöräkaistalla polkupyörä- ja mopoliikenteelle tarkoitettua, tiemerkinnöin
osoitettua ajoradan pituussuuntaista osaa; (7.5.1997/414)
13) pyörätiellä polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua,
ajoradasta rakenteellisesti erotettua tai erillistä tien osaa taikka erillistä
tietä; (7.5.1997/414)
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Jalankulku ja pyöräily: paikka
8 §Tien eri osien käyttö
Ajoneuvoja on kuljetettava ajoradalla. Jos tien oikealla puolella on piennar, jolla
ajo käy haitatta päinsä, polkupyörää ja muuta moottoritonta ajoneuvoa sekä
mopoa on kuitenkin kuljetettava pientareella.
Alle 12-vuotias lapsi saa kuljettaa polkupyörää jalkakäytävällä. Hän ei saa
aiheuttaa kohtuutonta häiriötä jalankululle.
Kun erityiset syyt siihen pakottavat, ajoneuvoa saa tilapäisesti kuljettaa muullakin
kuin sille tarkoitetulla tien osalla, jollei siitä aiheudu vaaraa eikä huomattavaa
haittaa.

40 §Jalankulkijan paikka tiellä
Jalankulkijan on käytettävä jalkakäytävää tai piennarta. Hän ei kuitenkaan saa
jalkakäytävällä taluttaa polkupyörää tai mopoa, kuljettaa potkukelkkaa, hiihtää,
luistella eikä kantaa kookasta taakkaa, jos siitä voi aiheutua huomattavaa haittaa
muille jalankulkijoille.
Missä jalkakäytävää tai piennarta ei ole tai milloin sillä kulkeminen ei käy haitatta
päinsä, jalankulkijan on käytettävä pyörätietä tai ajoradan reunaa.
Pyörätiellä jalankulkijan on yleensä käytettävä sen reunaa.
Ajoradalla jalankulkijan on ensisijaisesti käytettävä sen vasenta reunaa, jollei
oikean reunan käyttäminen ole kulkureitin tai muiden syiden vuoksi
turvallisempaa. Polkupyörää tai mopoa taluttava saa kuitenkin käyttää ajoradan
oikeaa reunaa.
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Jalankulku ja pyöräily: paikka
41 §Jalankulku pihakadulla ja kävelykadulla
Sen estämättä, mitä 40 §:ssä säädetään, jalankulkija saa pihakadulla ja
kävelykadulla kulkea kadun kaikilla osilla. Hän ei kuitenkaan saa tarpeettomasti
estää ajoneuvoliikennettä.

33 § Pihakadulla ajaminen ja pysäköinti
Ajonopeus pihakadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20
km/h.
Pihakadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku.
Pysäköinti pihakadulla on sallittu merkityllä pysäköintipaikalla. Polkupyörän,
mopon ja vammaisen pysäköintiluvalla varustetun ajoneuvon saa kuitenkin
pysäköidä merkityn pysäköintipaikan ulkopuolelle, jos se ei kohtuuttomasti haittaa
pihakadulla liikkumista.

33 a § Kävelykadulla ajaminen
Kävelykadulla polkupyöräily on sallittu. Moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa
vain kadun varrella olevalle kiinteistölle, jollei kiinteistölle ole muuta kautta
järjestetty ajokelpoista yhteyttä. Moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköinti ja
pysäyttäminen kävelykadulla on kielletty, lukuun ottamatta huoltoajoon liittyvää
pysäyttämistä silloin, kun huoltoajo on liikennemerkin mukaan sallittu.
Ajonopeus kävelykadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää
20 km/h.
Kävelykadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku.
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Ajoneuvon kuljettaja: kävely ja pyöräily
14 §Väistämisvelvollisuus
Risteystä lähestyessään kuljettajan on noudatettava erityistä varovaisuutta.
Hänen on väistettävä samanaikaisesti muuta tietä oikealta lähestyvää ajoneuvoa.
Risteyksessä kääntyvän ajoneuvon kuljettajan on väistettävä risteävää tietä
ylittävää polkupyöräilijää, mopoilijaa ja jalankulkijaa. Samoin on kuljettajan, joka
muualla kuin risteyksessä, aikoo poistua ajoradalta tai muuten ylittää sen,
väistettävä tien reunaa käyttävää polkupyöräilijää, mopoilijaa ja jalankulkijaa.
Vasemmalle kääntyvän kuljettajan on lisäksi väistettävä vastaan tulevaa
liikennettä.
Kuljettajan on kuitenkin aina väistettävä muuta liikennettä, jos hän on tulossa
tielle pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta, huoltoasemalta tai
muulta vastaavalta alueelta taikka polulta, tilustieltä tai muulta vähäiseltä tieltä tai
moottorikelkkailureitiltä.
Polkupyöräilijän tai mopoilijan on kuitenkin, jollei 2 tai 3 momentista muuta johdu,
tullessaan pyörätieltä ajoradalle väistettävä muuta liikennettä.
Raitiovaunulle on tienkäyttäjän risteyksessä, 1 ja 2 momentin säännöksistä
huolimatta, annettava esteetön kulku.

30 §Varovaisuusvelvollisuus kevyttä liikennettä kohtaan
Ajoneuvon kuljettajan on kohdatessaan tai ohittaessaan jalankulkijan,
polkupyöräilijän tai mopoilijan annettava tälle ajoneuvon koko ja nopeus
huomioon ottaen turvallinen tila tiellä.
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Ajoneuvon kuljettaja: kävely ja pyöräily
31 § Jalkakäytävän ylittäminen. Pysähtyneen raitiovaunun tai linjaauton ohittaminen
Ajoneuvon kuljettajan on ylittäessään jalkakäytävää annettava jalankulkijalle
esteetön kulku.
Kuljettajan on aikoessaan ohittaa oikealta raitiovaunun tai linja-auton
korokkeettoman pysäkin kohdalla pysäytettävä ja annettava esteetön kulku
raitiovaunusta tai linja-autosta poistuville taikka siihen nouseville matkustajille.
Pyörätiellä polkupyöräilijän ja mopoilijan on aikoessaan linja-auton tai
raitiovaunun pysäkin kohdalla sivuuttaa sille pysähtyneen linja-auton tai
raitiovaunun annettava esteetön kulku ajoneuvosta tai raitiovaunusta poistuville ja
siihen nouseville matkustajille.

32 §Kuljettajan suojatiesäännöt
Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella,
että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Kuljettajan on annettava
esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. …

44 §Ajoradan ylittäminen
… Suojatielle tai muuten ajoradalle astuvan jalankulkijan on noudatettava sitä
varovaisuutta, jota lähestyvän ajoneuvon etäisyys ja nopeus edellyttävät. Hänen
on ylitettävä ajorata tarpeettomasti viivyttelemättä. …
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