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1 JOHDANTO 

1.1 	Lainsäädäntö 

Maantielain 42 §:n mukaan tiealueeseen kohdistuvaa työtä, kuten laitteiden 
sijoittamista tiealueelle tai tiealueen kautta ei saa tehdä ilman tienpitäjän lu-
paa. 

Tämän ohjeen luvanvaraisilla töillä tarkoitetaan töitä, joihin ryhtymiseen on 
rakennuttajan haettava lupa Tiehallinnolta. Tällaisia töitä ovat mm. kauko-
lämpö- tai maakaasuputkistojen rakentaminen, vesijohtojen ja viemäreiden 
rakennustyöt sekä puhelin- ja sähköjohtojen rakentaminen. 

Tiehallinto antaa määräyksiä toteutuksesta tehdyssä sopimuksessa tai myö-
hemmin myönnettävässä työluvassa. 

Myös kyseisten laitteiden huolto vaatii työluvan, kun työtä tehdään tiealueel-
la. 

J05 laite tai johto sijoitetaan lain "Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oike-
uksien lunastuksesta, 29.7.1977 / 603 Luku 2, 5 §:n" perusteella, johdon ra-
kentaja (johdon omistajan edustajana) tulee ilmoittaa työn aloittamisesta tie- 
viranomaiselle, joka arvioi tarvittavat järjestelyt ja mandollisesti myös hyväk-
syy ne. 

Sijoitusluvan hakijan on osoitettava hakemusasiakirjoihin liitetyllä dokumen-
tilla, että hankkeesta on tiedotettu muille alueella toimiville laiteomistajille. 

1.2 	Tienpitäjän vastuu 

Vastuu tien pitämisestä liikennettä tyydyttävässä kunnossa kuuluu tienpitä-
jälle, joka maanteillä on Tiehallinto. Muualla tienpitäjänä on joko kunta, yksi-
tyisen tien hoitokunta tai tien omistaja. Tienpitäjällä on oikeus liikennemerk-
kien asettamiseen (TLL 51 § ja TLA 49 §) ja velvollisuus varoittaa liikennettä 
sekä olosuhteiden edellyttäessä sulkea tie osittain tai kokonaan tiellä tehtä-
vän työn vuoksi (TLA 50 §). Tämän vuoksi tienpitäjä on velvollinen anta-
maan tiealueella tai sen kautta tehtävien töiden teettäjälle ja tekijälle ohjeita 
ja lupaehtoja, joilla varmistetaan sekä tienkäyttäjien että työntekijöiden tur-
vallisuus. 

Liikennejärjestelyissä tai muissa yleisen liikenteen turvallisuuteen liittyvissä 
laiminlyönneissä tienpitäjä pidättää oikeuden korjata puutteet luvansaajan 
kustannuksella, ellei luvansaaja korjaa puutteita tienpitäjän edustajan mää-
räämän ajan kuluessa. 

Vakavissa liikenne- ja työturvallisuutta vaarantavissa tapauksissa tai tiera-
kennetta luvasta poikkeavasti käsiteltäessä Tiehallinnon edustajalla on oike-
us keskeyttää työt, kunnes puutteet tai luvanvastaiset toimet on korjattu. 
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1.3 	Käsitteiden määritelmät 

Hakemus 
• Erikseen tehtä väliä kirjaliiselia hakemukselia haetaan tiealueen omis-

tajalta syoituslupaa laitteen syoittamiseen tiealueelle ja lupaa työs-
kennellä tiellä tai tiealueen kautta. 

Sijoituslupa 
• S/oituslupa on lupa rakentaa pysyväisluonteisia rakenteita kuten joh-

toja ja laitteita Tiehaliinnon omistamaile maalle. Myös katualueelle si-
joittamiseen tarvitaan yleensä kyseisen kunnan lupa. Kunnat antavat 
myös omia ohjeitaan. 

• Luvassa määritetään laitteen tai johdon tarkka s/oituspaikka ja lisäksi 
siinä voidaan määrittää rakennelmille suunnitteluperusteet sekä laa-
tu- tai tuote vaatimukset sekä johtojen ja kaapeleiden rakentamisen 
jälkeinen maastoon merkitsemistapa. 

• Lisäksi luvassa saatetaan asettaa työsuoritukselle mm. turvallisuu-
teen liittyviä ehtoja ja rajoituksia, joiden noudattamista valvotaan. Täl-
löin ei erillistä työlupaa enää tarvita. 

Sopimus 
• Sopimus on Tiehallinnon ja laitteen omistajan välinen asiakirja, jolla 

luodaan osapuolille velvoitteita tai muutetaan niitä ja jonka molemmat 
osapuolet allekirjoittavat. 

• Sopimus sisältää keskeisiä määräyksiä suoritusvelvollisuuteen liitty-
en mm. liikennejärjestelyistä ja työskentelyajankohdista. 

Työlupa 
• Erillinen työlupa tarvitaan, jos sijoitusluvassa tai sopimuksessa ei ole 

annettu esim. liikennejärjestelyihin liittyviä määräyksiä. Työluvalla 
Tiehallinto antaa turvallisuusohjeita työskentelyyn tiealueella tai tie- 
alueen kautta. 

Liikenteenohjaussuunnitelma 
• Liike nteenohjaussuunnitelma on hakemukseen liitettävä selostus ja 

kaavio liikennejärjestelyistä hakemuksen kohteena olevasta paikasta. 
Suunnitelmassa esitetään kaikki liikennemerkit ja sulku- ja varoitus- 
laitteet sjaintitietoineen sekä mandolliset työturvallisuuden vaatimat 
kaideratkaisut. 

Tilapäinen nopeusrajoitus 
• Tila päisellä nopeusrajoituksella alennetaan pysyvää nopeusrajoitusta 

tila päisluontoisen syyn kuten työmaan vuoksi. Rajoitus on luonteel-
taan paikallinen mutta tarvittaessa on mandollista rajoittaa pitkiäkin 
tieosuuksia tiekohtaisen rajoituksen tavoin. 

Nopeusrajoituspäätös 
• Nopeusrajoituspäätös on Tiehallinnon antama päätös tila päisestä 

nopeusrajoituksesta. 
• Päätös tarvitaan erikseen, jos nopeusrajoitusta ei ole esitetty työs-

kentelyyn liittyvässä sopimuksessa tai työluvassa. 
• Nopeusrajoituspäätöksessä määrätään myös ajankohdista, jolloin ti-

lapäinen nopeusrajoitus on poistettava (yöaika, viikonloput, työn kes-
keytyminen). 
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2 LUPA JA SUUNNITELMA 

2.1 Hakemus 

Laitteen sijoittamista tai töiden aloittamista koskeva hakemus on tehtävä kir-
jallisesti ja se on jätettävä hyvissä ajoin lupaviranomaisen käsiteltäväksi. Lu-
pia koskevassa hakemuksessa tulee tuoda esille kaikki hankkeeseen liittyvät 
tiedot, kuten työn laatu ja työmenetelmä, toteuttamisajankohta ja hankkeen 
tarkka sijainti ja työn kesto sekä lupahakemuksessa ilmoitetun hakijan yh-
teystiedot. Hakemuspohja on saatavissa Tiehallinnon internetsivuilta 
www.tiehallinto.fi . 

Hakemus on syytä tehdä niin aikaisin, että tieviranomaisen mandollisesti 
vaatimat parannukset liikennejärjestelyihin ehditään suunnitella ja tarvittavat 
turvalaitteet hankkia ennen töiden aloittamista. 

Kiireellisissä tapauksissa esimerkiksi vesi- ja viemäri- tai muun verkoston 
välitöntä korjaustarvetta vaativan työn alkaessa tekijän tulee tehdä ilmoitus 
Tiehallinnon edustajalle (asiakaspalvelukeskuksen kautta saa selville henki-
lön) ja Tiehallinnon liikennekeskukseen (tienkäyttäjän linja, puh. 0200 2100, 
numero palvelee 24 h vuorokaudessa) ja lupakäsittely hoidetaan jälkeen-
päin. Korjausryhmän tulee kuitenkin aina varmistaa muun liikenteen varoit-
tamisessa tarvittavien liikenteenohjauslaitteiden saaminen paikalle. 

Muut tien osittain tai kokonaan sulkemista edellyttävät tehtävät tai tapahtu-
mat kuten rallit ja messut edellyttävät luvan hakemista poliisilta (Tieliiken-
neasetus 51 §.), jolloin ei tarvita Tiehallinnon lupaa, jos tienrakenteisiin eikä 
laitteisiin tehdä muutoksia. Tiehallinnolta on kuitenkin pyydettävä lausunto, 
jonka hakija liittää poliisille toimitettavaan hakemukseen. 

2.2 	Sijoituslupa ja työlupa 

Tiehallinto antaa kandenlaisia lupia. Lupa voi olla sijoituslupa tai työlupa. Si-
joituslupaa haetaan johtojen ja muiden laitteiden sijoittamiseen tiealueelle ja 
siitä tehdään yleensä myös sopimus, jossa määritellään sijainti, suojaraken-
teet ja johdon tai laitteen merkitsemistapa. Tähän sopimukseen sisältyy 
yleensä työlupa, jolloin ei erillistä työlupaa tarvita. Tämä edellyttää kuitenkin, 
että työn toteuttamisajankohta on sopimusta tehtäessä tiedossa. 

Sijoittamispaikkaa ym. yleisiä sijoittamista koskevia tietoja saa ohjeista Säh-
köjohdot ja yleiset tiet, Telekaapelit ja yleiset tiet sekä Kaukolämpöjoh-
dot ja maantiet. 

Työluvalla annetaan työturvallisuutta ja liikennejärjestelyjä koskevat ohjeet 
työskentelyyn tiealueella tai tiealueen kautta. Tavallisimmin edellytetään ha-
kijalta ehdotusta liikenteenohjaussuunnitelmaksi. Erillistä työlupaa ei tarvita, 
jos sijoitusluvassa tai sopimuksessa on jo määräyksiä tai ohjeita tiealueella 
työskentelyyn. Tällöin voi kuitenkin olla tarpeen ilmoittaa töiden alkamisesta. 

Työlupa koskee työskentelyn aloittamisajankohtaa, tiedottamista, tiealueella 
työskentelyn ehtoja sekä työn suorittamisen valvontaa ja loppukatselmuksen 
pitämistä. 
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Työlupaa täydentäviä ja tässäkin ohjeessa jäljempänä mainittuja julkaisuja, 
jotka löytyvät Tiehallinnon internet-sivuilta sarjasta Liikenne tietyömaalla, 
ovat seuraavat: 

Tienrakennustyömaat (käytetään pidempikestoisissa töissä) 
Pätevyysvaatimukset ja työturvallisuuden perusteet (käytetään aina 
tämän ohjeen lisänä) 
Sulku- ja varoituslaitteet (käytetään, jos tarvitaan kaiteita ja sulkuaito-
ja ja jos lupaehdoissa ei ole yksilöity niiden luokkaa) 

	

2.3 	Työnaikainen liikenteenohjaussuunnitelma 

Ennen jokaista liikennejärjestelyjä edellyttävän työn aloittamista on jo hake-
muksen yhteydessä toimitettava liikenteenohjaussuunnitelma. Suunnitelman 
pohjana voidaan käyttää tämän ohjeen liitekuvia tai muita Tiehallinnon ohje- 
sarjassa Liikenne tietyömaalla olevia ohjekuvia. 

J05 ohjeen liitekuvista jokin käy kyseiseen tapaukseen, sitä voidaan käyttää 
sellaisenaan. Tarvittaessa kuvia muutetaan. Kuvat löytyvät Tiehallinnon si-
vuilta www.tiehallinto.fi/thohje  sekä pdf- että powerpoint-tiedostoi na. 

Kuvia voidaan joutua muuttamaan mm. etäisyyksien ja liikennemerkkien 
määrän osalta. Esimerkiksi katveen takana tapahtuvan työn takia tarvitaan 
enemmän liikennemerkkejä, sillä työstä on varoitettava ajoissa. Työkohteen 
välittömässä läheisyydessä olevat liittymät on myös otettava huomioon lii-
kennemerkkien sijoittelussa. Tällaisiin tilanteisiin ei ole valmiita ohjekuvia. 

Myös kevyen liikenteen yhteydet on turvattava työskentelyn aikana. J05 alu-
eefla on runsaasti kevyttä liikennettä, on tarkistettava onko käytettävissä 
vaihtoehtoisia reittejä, jonne kevyt liikenne voidaan ohjata. 

Tarvittaessa liikenteenohjaussuunnitelman laatimiseen saa ohjeita Tiehallin- 
non luvan käsittelijältä. Vaativissa kohteissa on syytä hankkia suunnittelu- 
konsultti tai toteuttaja, jolla on kokemusta työnaikaisista liikennejärjestelyistä. 

Yksittäisten merkkien ja sulkulaitteiden sekä vaadittavien kaiteiden sijainti 
voidaan ratkaista yleensä vasta työkohteessa niin, että liikennejärjestelyt 
vastaavat työkohteen liikenne- ja työturvallisuuden vaatimuksia. Järjestelyt 
voivat toteutettaessa sisältää vähäisiä muutoksia ennalta tehtyyn suunnitel-
maan verrattuna. Merkittävät muutokset edellyttävät aina uuden suunnitel-
man laatimista. 

Työkohteessa olevat pysyvät liikenteenohjauslaitteet (pääasiassa nopeusra-
joitusmerkit) on otettava huomioon liikennejärjestelyjä suunniteltaessa. Ne 
on merkittävä työnaikaiseen liikenteenohjaussuunnitelmaan ja kuvattava pei-
tettäväksi silloin, kun ne muutoin olisivat ristiriidassa työnaikaisten järjestely-
jen kanssa. 

Merkin poistamiseksi ei hyväksytä kääntämistä tien suuntaiseksi. Jos merk-
kiä ei ole tarkoituksenmukaista irrottaa, merkkien peittämiseen käytetään 
tarkoitukseen valmistettuja väriltään harmaita peitteitä tai suojia. Erikoista-
pauksissa peittämismenettelystä on sovittava tapauskohtaisesti erikseen. 
Esimerkiksi muovisäkki ei kestä päiväkausia tuulisella säällä eli tämä ei ole 
riittävä toimenpide merkin peittämiseksi. 
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Nopeusrajoitusmerkit poistetaan näkyvistä järjestyksessä pienemmästä ra-
joituksesta suurempaan. 

Liikennekeskuksesta ohjattavat muuttuvat merkit käytetään hyväksi, jos se 
on mandollista. Muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien ja tiedotusten hyväksi-
käyttö työnaikaisissa liikennejärjestelyissä on sovittava tapauskohtaisesti lii-
kennekeskuksen kanssa. 

2.4 	Turvallisuusasiakirja 

Rakennuttajan on liitettävä tarjouspyyntöasiakirjoihin tai muihin toteutusasia-
kirjoihin VNA 20512009 mukainen turvallisuusasiakirja, jossa esitetään tilaa-
jan tiedossa olevat liikenteeseen ja työskentelyolosuhteisii n liittyvät vaarate-
kijät. Säännökset korostavat rakennuttajan huolehtimisvelvoitetta, että erityi-
sesti työn toteuttamisen järjestelyihin liittyvässä suunnittelussa otetaan huo-
mioon työn turvallisuuden näkökohdat. 

Tarkemmin turvallisuusasiakirja on kuvattu ohjeessa Pätevyysvaatimukset 
ja työturvallisuuden perusteet. 

2.5 	Toteuttajan valinta ja liikenteenohjaaja 

Työn suorittajaksi on valittava urakoitsija, jolla on kokemusta ja riittävät pä-
tevyydet myös työnaikaiseen liikenteenohjaukseen ja liikennejärjestelyjen 
tekemiseen. Tiellä työskentelevillä on oltava vähintään Tieturva 1-koulutus 
kun tien liikennemäärä on yli 350 ajon/vrk. 

Liikenteenohjaajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset ja liikenteenohjaajan 
toimintaa koskevat ohjeet on esitelty tarkemmin ohjeessa Pätevyysvaati-
mukset ja työturvallisuuden perusteet. Liikenteenohjaajan avulla tehtä-
vässä pysäytyksessä käytetään ennakkovaroituksena varoitusvil kuilla varus-
tettuja tietyö-merkkejä ja enintään nopeusrajoitusta 50 km/h. Kun tiellä, jon-
ka liikennemäärä (KVL) on alle 350 ajon./vrk tarvitaan kertapysäytys, ei vält-
tämättä tarvita kelpoisuusvaatimuksia täyttävää liikenteenohjaajaa. Tehtä-
vässä toimivan henkilön on kuitenkin käytettävä CE-merkittyä varoitusvaate-
tusta. 
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LIIKENTEEN OHJAUSLAITTEET JA VARUSTEET 

3 LIIKENTEEN OHJAUSLAITTEET JA VARUSTEET 

3.1 Liikennemerkit 

Liikennemerkkejä voi kysyä vuokralle kunnasta tai paikalliselta Tiehallinnon 
alueurakoitsijalta. Ohjeet liikennemerkkien valinnasta löytyvät julkaisusta Pä-
tevyysvaatimukset ja työturvallisuuden perusteet sekä Sulku- ja varoi-
tusla itteet. 

Taajamissa tyypillisesti käytettävät sulku- ja varoituslaitteet eivät yleensä 
täytä maanteille soveltuvien laitteiden vaatimuksia, koska maanteillä nope-
usrajoitus on korkeampi. 

Vilkasliikenteisillä teillä (KVL ̂  1500) liikennemerkit sijoitetaan ajoradan mo-
lemmin puolin. 

3.2 Sulku-ja varoituslaitteet 

Erityyppisiä sulkulaitteita on esitetty kuvassa 1. Sulkulaitteet luokitellaan 
kolmeen toimintaympäristöluokkaan S1, S2 ja S3. Si tarkoittaa luokitukses-
sa alinta ja S3 korkeinta vaatimusta. Sulkulaitteita koskevat tarkemmat vaa-
timukset on esitetty julkaisussa Sulku- ja varoituslaifteet. 

S1-toimintaympäristöluokan laitteita voidaan käyttää vähäliikenteisillä teillä 
(KVL < 1500) päiväaikaan tehtävissä töissä ja taajamien vähäliikenteisillä 
tonttikaduifia sekä kevyenliikenteen väylillä tehtävissä töissä. Si-luokan sul-
ku- ja varoituslaitteissa on vähintään Ri-luokan paluuheijastavuuskalvo. 
Sulkuaidan ja hinattavan varoituslaitteen korkeus maanpinnasta on vähin-
tään 2000 mm. 

III 

Kuva 1. Sulkua/fa, sulkupuomi, sus'kupylväs ja sulkukartio. 

Varoituslaitteita ovat hinattava-, ajoneuvoon kiinnitettävä- ja tielle asetettava 
varoituslaite. Seuraavan sivun kuvassa 2 on esimerkki S3- sekä S2 ja Si-
luokan hinattavasta varoituslaitteesta. Käytettävä varoituslaite valitaan toi-
mintaympäristön mukaan. 
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III 

I0 
III ' 

Kuva 2. S3- (vas.)sekä S2ja Si-luokan (oik.) hinattava varoituslaite 

3.3 Liikenteenohjaajan pysäytysmerkki 

Päiväaikaisessa suunnitelman mukaisessa liikenteen käsiohjauksessa käy-
tetään pysäytysmerkkinä 0 400 mm:n merkkiä 311 (ajoneuvolla ajo kiellet-
ty). Merkin pintamateriaali on R3 päiväloistekalvo. Pimeän tai hämärän aika-
na on käytettävä sisältä valaistua tai esimerkiksi led—tekniikalla valmistettua 
0 200 mm:n pienoiskoossa olevaa merkkiä. Työkoneiden ja kunnossapito- 
autojen varustukseen kuuluva käsiohjausmerkki on 0 200 mm:n päiväloiste-
kaIvaa oleva merkki. 

Työkohteissa käytettävien liikennemerkkien ja sulkulaitteiden on oltava puh-
taita. Merkkien näkyvyys pimeän aikana tarkistetaan omilla ajovaloilla. Merkit 
ja muut liikenteenohjauslaitteet puhdistetaan tarvittaessa päivittäin, talvella 
niistä puhdistetaan lumi. Liikennemerkkien pystyssä pysyminen on varmis-
tettava, tarvittaessa merkit on tuettava. 

3.4 Varoitusvaatetus 

Ohjeet käytettävästä varoitusvaatetuksesta löytyvät ohjeesta Pätevyysvaa-
timukset ja työturvallisuuden perusteet. 
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4 LIIKENNEJÄRJESTELYT 

4.1 	Nopeusrajoitukset 

Tilaaja määrittää työmaan nopeusrajoituksen. Urakoitsija päättää työmaan 
nopeusrajoitusta alemmista lyhytkestoisista ja pituudeltaan lyhyistä työkoh-
teiden rajoituksista tilaajan kanssa sovittavien periaatteiden mukaisesti. 
Työmaan nopeusrajoitus tulee lähinnä kysymykseen varsinaisilla tienraken-
nustyömailla. Johtoja ja laitteita tiealueelle sijoitettaessa on kyseessä työ- 
kohde, jolloin muutoin tiellä on pysyvä nopeusrajoitus. 

Alla olevassa kuvassa 3 on esitetty työmaan ja työkohteen määrittely. 

Kuva 3. Työmaa ja työkohde 

Lupa tilapäisen nopeusrajoituksen pystyttämiseen annetaan sijoitusluvassa 
tai työluvassa. Lupaa voidaan täydentää samalla kun hyväksytään työnai-
kainen liikenteenohjaussuunnitelma tai tarvittaessa tehdään erillinen nope-
usrajoituspäätös. Toteuttajan on pidettävä kirjaa nopeusrajoituksista. Liikku-
vissa töissä nopeusrajoitusten muutokset kirjataan kuvan 4 mukaisesti. Pai-
kallaan pysyvissä töissä alhaisen nopeusrajoituksen käyttöaika merkitään 
karttaotteeseen tai ohjekuvaan. 

	

flete 	
1 	 .. 

8. 	11i8 
- Kosk.itte Nopeusrajoitus 30 km!l 

6.-7.8.2009. 

	

• 	 ., 

tori - 1 	NopeusraJoltus 30 
3.-58.2009. 

Kuva 4. Työnaikaiset nopeusrajoituksef ja niiden voimassaoloaika 
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4.2 Turvallisuuden varmentaminen 

Työmaalla ei saa luottaa siihen, että pelkkä alhainen nopeusrajoitus takaa 
työntekijöiden, ajoneuvoissa olevien ja kevyen liikenteen turvallisuuden. Tur-
vallisuuden kannalta huonoin ja näin ollen poissuljettava vaihtoehto on al-
hainen, pitkäaikainen ja pitkämatkainen nopeusrajoitus. Motivaatio alhaisen 
nopeusrajoituksen noudattamiseen heikkenee pian, jos työmaalla ei ole nä-
kyvää toimintaa kaikkina aikoina ja koko työmaan pituudella. 

Työmaan vaarakohtia ovat paikat, joissa tienkäyttäjä voi törmätä työkonee-
seen, työntekijään tai suistua kaivantoon tai vaaralliseen tai sortumaherk-
kään rakenteeseen. Riskiä pienennetään nopeusrajoituksella tai eristämällä 
tienkäyttäjät kaiteilla mm. kaivannoista ja työntekijöistä. Alhainen nopeusra-
joitus asetetaan vaaran kohdalle siksi ajaksi kun vaara on olemassa. Työn 
tekeminen keskitetään lyhyiksi ajoiksi, jotta kaivantoja ei pidetä auki tarpeet-
toman pitkään. 

Kun työntekijöiden ja tienkäyttäjien turvallisuus perustuu alhaiseen nopeus-
rajoitukseen, sen noudattaminen varmistetaan rakenteellisin keinoin esim. 
heräteraidoilla. 

Työnaikaiset liikennejärjestelyt on oltava hyvin ja riittävän ajoissa havaitta-
vissa. Kun ajoneuvon nopeus on 80 km/h, auto kulkee sekunnissa 22 m. Py-
sähtyneen ajoneuvon tai työntekijän varoitusvaatteen havaitsemiseen kuluu 
kuljettajalta 2 s, eli matkana 44 m. Lisäksi tarvitaan jarrutusmatkaa, joka 
henkilöautolla hyvissä olosuhteissa on noin 35 m. 

Kevyen liikenteen väylillä alamäessä tai 100 m sen jälkeen, kaivantoa ei saa 
jättää päiväksikään päällystämättä tai merkitsemättä kohteessa ja riittävältä 
etäisyydeltä, koska rullaluistelijoiden ja pyöräilijöiden kaatumis- ja loukkaan-
tumisriski on tällaisessa tapauksessa erittäin suuri. 
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4.3 	Tien poikkileikkaus ja liikennemäärä 

Tien liikenteelle käytettävissä oleva leveys ja liikennemäärä ovat perustieto-
ja, joita tarvitaan työkohteen liikennejärjestelyjä ja työtä suunniteltaessa. 
Tiestöä koskevat tiedot löytyvät Tiehallinnon ylläpitämästä tiestötietojärjes-
telmästä. 

Liikennemäärä ja sen tuntivaihtelu ratkaisevat sekä työskentelyajankohdan 
että varsinkin kaksiajorataisella tiellä työskentelyajoradan (ruuhkasuunta on 
otettava huomioon mm. työmatkaliikenteen osalta). 

Vilkasliikenteisillä teillä voidaan ruuhka-aikoina työn suorittamista rajoittaa. 
Työskentely voi tällöin olla sallittua kello 22-05 välisenä aikana. Yleensä pi-
meän aikaan työskentely ei ole sallittua. 

Yleensä luvan myöntäjä antaa liikennemäärän ja arvioi työskentelyyn sopivat 
kellonajat käyttäen apunaan liikenteen välityskykyä kuvaavaa taulukkoa 1. 

Taulukko 1. Liikenteen välityskyky yksiajorataisella tiellä, jossa on yksi kaista käy -
tössä. 

Liikennemäärä ajokaistalla 
Ajoneuvoja jonossa, kun pysäytyksen 

kesto 3 min ajon/d ajon/h ajon/min 
(max) 

^ 200 ^ 20 <1 <1 

200-600 20-60 <1-1 1-3 

600-1500 60-150 1-3 3-9 

1500-3000 150-300 3-5 9-15 

3000-6000 300-600 5-10 15-30 

^ 6000 ^ 600 ^ 10 ^ 30 

4.4 	Kielletyt työskentelyajat 

Työskentelystä pimeän aikaan on sovittava aina erikseen. Pimeällä työsken-
tely voi vaatia työmaavalaistuksen, joka ei kuitenkaan saa häikäistä tienkäyt-
täjää. 

Huonoissa näkemäolosuhteissa kuten rankkasateella, lumipyryn aikana se-
kä sumun vallitessa maantiellä työskentely on kielletty. 

Myös huonon kitkan, kuten alijäähtyneen veden tai yöpakkasen aiheuttaman 
yllättävän liukkauden, vallitessa tiellä ei saa työskennellä. 

Työjärjestelyissä on otettava huomioon myös olosuhteet, jolloin kostea tai 
jäinen tienpinta sokaisee vasten aurinkoa ajavan suunnan liikenteen. Tällai-
sina tunteina tiellä ei saa työskennellä. 
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4.5 Alle työvuoron kestävä työ 

Hyvin lyhytaikaisiin, alle työvuoron kestäviin töihin on esitetty liikennejärjes-
telyjä ohjekuvissa la—ld. Näitä töitä ovat esimerkiksi tien sivussa tapahtuva 
tavaran tuonti ja purku tai tavaran vienti tiealueen kautta tien vieressä oleval-
le työmaalle. 

Jos tavaraa tuovassa ajoneuvossa tai sen perässä olevassa ajoneuvossa on 
vilkku, työ kestää alle tunnin ja näkemät ovat hyvät, ei erityisiä liikennejärjes-
telyjä tarvita (ohjekuva la). 

Tilanteissa, joissa näkemät ovat huonot, vaaditaan ohjekuvien lb—ld mukai-
set järjestelyt. Taulukon 2 avulla voidaan valita kulloinkin tilanteeseen sopi-
vin ohjekuva. 

Alle tunnin kestävissä töissä käytetään tielle asetettavia varoituslaitteita, yli 
tunnin töissä kiinteitä liikennemerkkejä. 

Taulukko 2. Ohjekuvan valinta alle työ vuoron kestä vään työhön 

Työn Alkuperäinen Työnaikainen KVL 
kesto nopeusrajoitus nopeusrajoitus (ajon./vrk) 

Huom! Liite 

Tyota tehdaan enintäan 
< 1 h yleisrajoitus - < 350 la 

kolmesti viikossa. 

Työtä tehdään enintään 
< lh ^ 50 km/h - < 1500 ib 

kolmesti viikossa. 

lh ^ 60 km/h 50 km/h 1500 lc 

^ 5Okm/h - >1500 

lh ld 

^ 60 km/h 50 km/h >1500 

4.6 1-7 työvuoroa kestävä työ 

Ohjekuvissa 2a-5a on esitetty liikennejärjestelyjä yli yhden työvuoron mittai-
sun töihin, joita ovat esimerkiksi erityyppiset kaivannot. Kaivannot suojataan 
Sulku- ja varoituslaitteet ohjeessa määritettyjen suojausluokkien mukaan. 
Suojausluokka riippuu liikennemäärästä, nopeusrajoituksesta sekä vaaraa 
aiheuttavan työn laadusta ja kestosta. Suojausluokan valintaan vaikuttaa 
mm. kaivannon syvyys ja etäisyys tienreunasta. 

Luiskassa tehtävään työhön ei tarvita sulkulaitteita, jos työkone saadaan si-
joitettua yli neljän metrin etäisyydelle ajoradan reunasta (ohjekuva 2a). 

Alhaisimmalla suojausluokalla KO ajoneuvon suistumista ei estetä. Sulkupyl-
väillä ainoastaan näkyvöitetään tien reuna työkohteessa kuten ohjekuvassa 
2b. Ohjekuva sopii käytettäväksi enintään 50 km/h pysyvän nopeusrajoituk-
sen teillä tehtäviin töihin, kun kaivannon syvyys on alle 2,5 m ja etäisyys tien 
reunasta on yli 2m. 
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Ohjekuvassa 2c on esitetty kaivannon suojaaminen kaiteella. Kaideluokka 
on valittu ohjeen Sulku-ja varoituslaitteet mukaan. Esitetyssä tapauksessa 
vaaditaan Ki-luokan kaide, esimerkiksi aukoton betonielementtijono. Nope-
usrajoitus lasketaan vain työskentelyn ajaksi. Alhainen nopeusrajoitus pois-
tetaan tai peitetään kun paikalla ei työskennellä tai siellä ei tapandu tien yli-
tyksiä tai tavarantuonteja. Tien pysyvä nopeusrajoitus on 60 km/h tai 80 
km/h. 

Jos työ joudutaan tien sivussa olevan esteen (esim. kallio) vuoksi tekemään 
ajoradalta, suljetaan toinen ajokaista työskentelyalueella. Kaistansulkemis-
tapauksiin on ohjekuvia ohjeessa Tienrakennustyömaat. Ohjekuvassa 3a 
on kuvattu tilanne, joka vaatii ajoradan leventämisen. Ajokaistan leveyden 
on oltava vähintään 3 m. Tien pysyvä nopeusrajoitus on enintään 80 km/h. 

Kulku tien poikki menevän kaivannon yli tai ohitse on järjestettävä väliaikai-
sen sillan tai kiertotien avulla. Kiertotievaihtoehtoihin liittyvät ohjekuvat löyty-
vät ohjeesta Tienrakennustyömaat. Ohjekuvassa 4a on kuvattu tilanne, 
jossa taajama-alueella (nopeusrajoitus enintään 60 km/h) on tien levyinen 
kaivanto ja kaivannon yli toisella ajokaistalla on väliaikainen silta. Järjestely 
toimii ilman liikennevaloja kun KVL < 1500. Jos liikennemäärä on yli 1500 
ajon./vrk, on käytettävä tilapäisiä liikennevaloja. 

Myös kevyen liikenteen yhteys kaivannon yli voidaan hoitaa väliaikaisen sil-
lan avulla (ohjekuva 4b). Kevyen liikenteen väylän leveys on oltava vähin-
tään 1,5 m. Kaivanto suojataan sulkupuomein ja kevyen liikenteen aidalla. 
Sulkulaitteiden vaatimukset löytyvät ohjeesta Sulku- ja varoituslaitteet. 

Ohje Sulku- ja varoituslaitteet sisältää periaatteen: Mitä nopeammin työt 
ehditään saamaan valmiiksi ja mandollinen kaivanto peittää, sitä kevyempi 
suojaus riittää. 

4.7 Liikkuvat työt 

Liikkuvat työt ovat ajoneuvoihin kiinnitetyillä laitteilla tehtäviä töitä, joissa 
ajoneuvo liikkuu koko ajan eteenpäin. Liikkuvia töitä ovat esimerkiksi kaape-
lin auraus tai ilmajohdon asennus ja niiden jälkityöt. Muita liikkuvia töitä ovat 
mm. luiskan tasaus ja tiivistys, päällystevaurioiden korjaus ja tiemerkintöjen 
täydentäminen. 

Työkohteen nopeusrajoituksen pituus on enintään 2 km ja rajoituksen aloi-
tus- ja lopetusmerkkejä siirretään tarpeen mukaan työn edetessä. Työvuoron 
päätyttyä merkit poistetaan tai peitetään. Ohjekuvassa 5a on kuvattu liikku-
van työn vaatimat liikennejärjestelyt. 
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5 OHJEKUVIEN VAIHEITTAINEN KÄYTTÖ 

Ohjekuvissa kuvatut tilanteen ovat yksinkertaistettuja esimerkkejä, jotka ei-
vät monestikaan riitä kattamaan koko työskentelyä. Moni työ voidaan erotel-
la vaiheisiin ja siten valita sopivat ohjekuvat. 

Esimerkiksi pitkäkestoinen työ tien sivussa (tunkkaus): 
1. liikennemerkkien pystyttäminen ja tavaran tuonti, ohjekuva la 
2. suojakaiteen asentaminen ohjekuva 2b 
3. varsinaiset työnaikaiset järjestelyt, ohjekuva 2c 

6 TIEDOTTAMINEN 

Pääteillä tehtävistä liikennettä haittaavista töistä päätoteuttajan tulee ilmoit-
taa Tiehallinnon liikennekeskukselle ennakkoon sopimus- ja lupa- asiakir-
joissa mainitulla tavalla. 

7 TOTEUTUMA-ASIAKIRJOJEN LUOVUTTAMINEN 

Työn jälkeen loppukatselmuksen yhteydessä luovutetaan liikennejärjestelyjä 
koskevat tiedot esim. työmaapäiväkirja ja karttaote luvan myöntäjälle tai hä-
nen nimeämälleen edustajalle ja lisäksi tarvittaessa myös muutospiirustuk-
set. 

8 OHJEKUVAT 

1 a Tavaran tuonti tms. (KVL < 350) 
1 b Tavaran tuonti tms. (KVL 350 - 1500) 
1 c Tavaran tuonti tms., KVL < 1500, työn kesto < lh 
1 d Tavaran tuonti tms., KVL> 1500, työn kesto> lh 
2 a Luiskassa tehtävä työ 
2 b Kaivanto tien vieressä, tien pysyvä nopeusrajoitus 50 km/h 
2 c Kaivanto tai työntekijöitä tien vieressä, tien pysyvä nopeusrajoitus 60 tai 

80 km/h 
3 a Kaivanto tien vieressä, rajoittuu esteeseen, ajorata levennetään 
4 a Kaivanto taajamassa, väliaikainen silta 
4 b Kaivanto jk-pp-väylän vieressä, väliaikainen silta 
5 a Liikkuva työ 
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Tavaran tuonti tms. (KVL < 350) 

i quuormaus 

1. 	• 	 / 
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Tavaran tuonti tms. (KVL 350 - 1500) 

y 

'"L'' 
«150m 
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Tavaran tuonti tms., KVL < 1500, työn kesto> lh 

1 	 Työrnaan jälkeen 

/ 	
pysyva 

': - 	

Erkuuormaus 	

nopeusrajoitus. 

1 	• 	 / 	\ / 

•.. 

-- 200m 
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Tavaran tuonti tms., KVL> 1500, työn kesto >lh 

w00-- 	 ' 1 

w00-- 

wog-- 

w--------------------------------- 

0 

Om 

-- 150m 

r] 	 1 	 r ysayiys 

200m 

- - 300 m 
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Luiskassa tehtävä työ 

Etäisyys ̂  4 m tien reunasta. 
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Kaivanto tien vieressä, tien pysyvä nopeusrajoitus 50 km/h 

w0-.. ...............................H.. 

Kaivannon syvyys aUe 2,5 m, 
etaisyys tien reunasta > 2 m. 

....................... Om 

200m 
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Kaivanto tai työntekijöitä tien vieressä, tien pysyvä nopeusrajoitus 60 tai 80 km/h 

7/,',  
Työmaan jälkeen 
palautetaan tien 
pysyvä 

noPeusraJoitus . I :0: m  

riP7)  
Kaivanto, syvyys ̂  2,5m, 
etäisyys tien reunasta, < 2 m. 

Om 

(Ki, esim. betoni-
elementtijono) 

200 m 

* Merkkejä käytetään 
vain työskentelyn aikana. 
Muutoin ne poistetaan/peitetään. 

w 

w0 	.\ 
Työntekijöitä, etäisyys 
tien reunasta ̂  4 m. 
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Kaivanto tien sivussa, rajoittuu esteeseen, ajorata levennetään 

y 

LII 

Eji 

Työmaan jälkeen 
palautetaan tien 
pysyvä 

':rT•• 
Este, esim. kallio. 

-^ 4,0 	 Kaivanto 

LI 	
- 

ii 1 

Siirrettävät 
heräteraidat 

200 m 
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Kaivanto taajamassa, väliaikainen silta 

i 

wOOZT 1 
Ill® 
II . 

0LT'1 

tilit  

4 

irn. silta kaivannon yli. 

Kaide 
(K1,K2,K3) 	

Om 

1 
® 4!I 

200m 

Sulkukartiot ennen siltaa 
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Kaivanto jk-pp-väylän vieressä, väliaikainen silta 

/ 

, 
7 	/ 	 7 	 7 

.7 	/ 	 .7 	 / 
/ 	 Z 	 / 

/ 

	

.7 	/ 	 .7 	 / 

	

.7 	/ 	 7 	 7 
7 	/ 	 7 	 / 

/ 

,1' 	 • 	ii 
/ 	/ 	/E 

/ II,  // i4 N 

	

/ 	," 	/ 	51/ j "7'NNVäliaikainen jk-pp-yhteys. 

	

III 	

Väliaikainen silta kaivannon yli 
ja siltaan liittyvät kaiteet. 

Jk-pp-väylän leveys ̂  1,5 m 
(talvihoitourakoitsijan mukaan). 

/ 	/ 	Kaivanto 

Kevyen liikenteen 
aita, jonka 
kaatuminen 
estetty. 	 - - 

. 1 1 • 



Luvanvaraiset työt 
	

5a 
OHJEKUVAT 
	

1.12. 2009 

Liikkuva työ 

E 
0 
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1 
4 Työkohteen alussa 
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