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YLEISTÄ 

1 YLEISTÄ 

1.1 Lainsäädännön asettama vastuu 

Tiehallinnolla tienpitoviranomaisena on tienpitäjän vastuu tienpitotoiminnan 
tai muun tiealueella tehtävän toiminnan yhteydessä syntyneistä vaikutuksista 
kolmatta osapuolta kohtaan. Tiehallinnon paikallisena tienpitoviranomaisena 
toimii tiepiiri. Urakoitsijalla on sopimusperusteinen vastuu sopimusvelvoit-
teidensa täyttämisestä. Korvausvastuiden jakautuminen kolmatta osapuolta 
koskevissa asioissa ja niiden käsittely esitetään muissa urakka-asiakirjoissa. 

1.2 Lupa tiealueella tai tiealueelta tehtävään työhön 

Kaikki tiealuetta koskevat tai tiealueelta tehtävät ulkopuolisten tarvitsemat 
työt ovat luvanvaraisia (Tieliikenneasetus 49 §, Tielaki 53 §). Lupahakemuk-
sessa esitetään työhön ja työmenetelmään sekä työajankohtaan ja paikkaan 
liittyvät yksityiskohdat yhteystietoineen. Hakemuksen käsittelyn yhteydessä 
voidaan hyväksyä myös liikenteenohjaussuunnitelma, jos se on valmiina ha-
kemuksen liitteenä. Muutoin suunnitelma on hyväksytettävä tiepiirin Liiken-
teen palvelut -yksikössä tai luvassa mainitulla tiepiirin edustajalla. 

Yksinkertaisissa tapauksissa liikenteenohjaussuunnitelma voidaan tehdä 
tiepiirissä viran puolesta. Tapauksiin sovelletaan tällöin valmista esimerkki- 
kuvaa, johon tehdään tarvittavat täsmennykset. 

Lupaan sisällytetään vaaditut ehdot, esimerkkeinä seuraavat maininnat: 
- Työtä ei saa aloittaa ennen kuin tiepiirin edustaja on hyväksynyt lii-

kenteenohjaussuunnitelman 
- Kiireellisessä tapauksessa esimerkiksi vesi- ja viemäri- tai muun 

verkoston välitöntä korjaustarvetta vaativan työn alkaessa tekijän tu-
lee tehdä ilmoitus tiepiirin liikennekeskukseen (tienkäyttäjän linja puh. 
0200 2100 , numero palvelee 24 h/vrk). Lupakäsittelyyn ryhdytään 
jälkeenpäin, jos korjaustyön katsotaan sitä pitkittyessään vaativan. 
Korjausryhmän tulee kuitenkin aina varmistaa muun liikenteen va-
roittamisessa tarvittavien liikenteenohjauslaitteiden saamisesta pai-
kalle. 

- Työn, johon ei liity kaivutyötä tierakenteeseen, aloittamisesta ja sen 
valmistumisesta on ilmoitettava tiepiirin liikennekeskukseen (p. 0200 
2100 tai muu erikseen ilmoitettu numero), ellei lupaehdoissa muuta 
mainita. 

- Tierakenteeseen liittyvissä kaivutöissä pidetään alkukatselmus ennen 
työn aloittamista samoin kuin työn valmistuttua loppukatselmus. 

- Jos työhön liittyy liikenteenohjausta pysäytysmerkillä, liikenteen oh-
jaajina toimivat henkilöt on opastettava tehtävään ja ilmoitettava hei-
dän nimensä tienpitäjän edustajalle sekä haettava heille tienpitäjän 
hyväksyminen (Tieliikenneasetus 2 § 3) 

- Liikennejärjestelyissä tai muissa yleisen liikenteen turvallisuuteen 
liittyvissä laiminlyönneissä tiepiiri pidättää oikeuden korjata puutteet 
luvansaajan kustannuksella, ellei luvansaaja korjaa puutteita valvojan 
määräämän ajan kuluessa. 
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Vakavissa liikenne- ja työturvallisuutta vaarantavissa tapauksissa tai 
tierakennetta luvasta poikkeavasti käsiteltäessä tienpitäjän edusta-
jalla on oikeus keskeyttää työt, kunnes puutteet on korjattu tai luvan-
vastaiset toimet korjattu. 

Tienpitäjän tekemä urakkasopimus on samalla myös lupa tiellä tehtäviin töi-
hin asiakirjoissa esitetyin poikkeuksin. 

1.3 Nopeusrajoituspäätös 

Tiellä tehtävää työtä varten tehty liikenteenohjaussuunnitelma ei sellaise-
naan ole nopeusrajoituspäätös, vaan se tehdään erikseen kirjallisena. No-
peusrajoituspäätöksen tekee tiehallinnossa siihen valtuutettu vastuuhenkilö. 

Työkohteen nopeusrajoituspäätöksessä mainitaan mm. porrastukset ja 
kuinka rajoitusta muutetaan olosuhteiden muuttuessa (esimerkiksi yöaika, 
viikonloput, työn keskeytyminen jne.). Päätöksessä mainitaan kohdassa 2.3 
esitetty urakoitsijan nimeämä henkilö, joka huolehtii myös työnaikaisista ra-
joitusmuutoksista. Nopeusrajoituspäätös annetaan tarkoitukseen suunnitel-
lulla lomakkeella. 

Päätökseen liitetään ohjeet merkitsemisen vaatimista toimenpiteistä, kuten 
tarvittavasta yhteydenotosta tiepiirin liikennekeskukseen tai muuhun tiepiirin 
yhteyshenkilöön. 

Urakoitsijalta edellytetään kirjanpitoa nopeusrajoitusten ajankohdista ja si-
jainneista. 

1.4 Pätevyysvaatimukset työtu rvallisuusasioissa 

Yleisellä tiellä tehtävä työ 

Tiehallinto edellyttää tiellä tehtävään työhön ja työn johtamiseen osallistu- 
valta henkilöltä pätevyysvaatimukset, jotka kyseinen henkilö täyttää tieturva-
koulutuksen käytyään. 

Urakoitsijoilta ja luvanvaraisiin töihin osallistuvien pätevyysvaatimukset astu-
vat voi-maan vaiheittain seuraavasti: 

Tieturva 1 -koulutus vaaditaan 1.4.2001 alkaen: 
- päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuusasioita hoitavat henkilöt 

Tieturva 1 -koulutus vaaditaan 1.4.2003 alkaen: 
- kaikki tiellä tienpidon tehtävissä työskentelevät henkilöt 
- tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavat henkilöt 
- työkoneen kuljettajat muussa kuin kertaluoteisessa työssä 
- muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevät 

Tieturva II -koulutus vaaditaanl.4.2002 alkaen: 
- päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuusasioita hoitavat henkilöt 
- tienpidon tehtävissä tiellä toimivat työnjohtajat, valvojat ja työn aikaisen lii-
kenteen järjestelyjen suunnittelijat. 
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Rata-alueella tehtävä työ 

Ratahallintokeskus on asettanut rautatien läheisyydessä työskenteleville 
määräykset ratatyöntekijän pätevyysvaatimuksista. Rautatiet iikenteen turval-
lisuuden ja työntekijöiden työturvallisuuden osalta pätevyysvaatimus edel-
lyttää Ratahailintokeskuksen hyväksymän Turva -kurssin suorittamista niiltä, 
jotka joutuvat työskentelemään lähellä raiteita. Turvakurssia ei edellytetä 
normaalissa tienhoitotyössä, esimerkiksi rautatien tasoristeyksen talvihoito-
työssä 

2 LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA 

2.1 Yleistä 

Tilaaja asettaa yleisten säännösten ja urakka-asiakirjojen perusteella rajoi-
tuksia ja ehtoja ylläpidon ja siihen verrattavan muun työn toteuttamiselle. 
Tällaisia ovat esimerkiksi rajoitukset työskentelyajankohdissa ja ruuhkautu-
vassa liikennesuunnassa, liikenteenohjausta ja liikenteen välityskykyä kos-
kevat vaatimukset, siirrettävien liikennevalojen käyttöä koskevat velvoitteet, 
korvaavan tievalaistuksen järjestäminen, kiertoteitä koskevat vaatimukset, 
rakenn ustyön yhteydessä toteutettava tehostettu talvihoito ja erityisesti liuk-
kaudentorjunta ja kevyen liikenteen huomioon ottaminen yms. Rajoitukset ja 
ehdot esitetään urakkaa koskevissa sopimusasiakirjoissa. 

Tavanomainen liikkeessä tehtävä hoitotyö ei edellytä erityisiä liikenteenoh-
jaussuunniteim ia. 

Hitaasti etenevissä töissä liikenteen ohjauksen merkitys kasvaa ja ohjaus-
menettelyt tulee valita olosuhteisiin sopiviksi. 

Päätoteuttaja laatU kaikista rakennushankkeista (korvaus-, laajennus- ja 
uusinvestoinnit) aina kirjallisesti työmaa-alueen käytön suunnitelman (Valtio-
neuvoston päätös VNP 629/94 8 §). Tarvittaessa työmaasuunnitelma esite-
tään rakentamisen edetessä rakennusvaiheittain. Urakoitsija laatu kutakin 
työn etenemisen vaihetta varten erikseen liikenteenohjaussuunnitelman, jo-
ka on yksi osa työmaa-alueen käytön kokonaissuunnitelmaa. Työmaa- 
alueen käytön suunnitelmasta ja liikenteenohjaussuunnitelmasta tulee ilmetä 
vaikutukset liikenteen sujuvuuteen sekä toimenpiteet, joilla töiden aiheutta-
mat häiriöt saadaan mandollisimman pieniksi. Päätoteuttajalla on myös 
yhteensovittamisvelvoite eri urakoitsijoiden suunnitelmien osalta. 

2.2 Liikenteenohjaussuunnitelman laatiminen 

Tilaaja määrittelee liikenteenohjaussuunnitelman vaatimustason. Urakoitsija 
laatU liikenteenohjaussuunnitelman. Sen pohjana voi käyttää Tiehallinnon 
ohjeissa olevaa, esimerkiksi Liikenne tietyömaalla, TIEL 227 2000 —kansion 
esimerkkikuvia. 

Liikenteenohjaussuunnitelma on pienehköjä töitä (ylläpitoon tai hoitoon liitty-
vät työt) varten yksinkertaisimmillaan kopio valmiista esimerkkikuvasta, jo-
hon on tehty mandolliset tilanteen vaatimat muutokset. Pienehköiksi töiksi 
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liikennejärjestelyjen kannalta luetaan vähäliikenteisellä (KVL 200 ajon/vrk) 
tiellä tehtävät vain muutaman työvuoron kestävät työt ja vilkasliikenteisellä 
(KVL> 1500 ajon/vrk) tiellä tehtävät työvuoron tai päivän kestävät työt. 

Moottoriväylällä ja kaksiajorataisella sekä muulla erittäin vilkasliikenteisellä 
(KVL> 15 000 ajon/vrk) ajokaistan sulkemista edellyttävässä ja tieltä tehtä-
vässä pienessäkin työssä liikennejärjestelyt ovat vaativia ja niistä on aina 
tehtävä tapaukseen soveltuva erillinen suunnitelma. Työkohteen ohittavan 
liikenteen maksimivälityskyky yhtä kaistaa käyttäen on käytännössä n. 1500 
ajon/h = 25 ajon/min. Tätä suuremmilla liikennemäärillä käytössä on oltava 
samassa liikenteen suunnassa kaksi kaistaa. 

2.3 Suunnitelmien esittäminen ja urakoitsijan vastuuhenkilön 
nimeäminen 

Tilaajan on nimettävä urakka-asiakirjoissa tilaajan yhteyshenkilö, joka toimii 
suurissa ja vaativissa kohteissa neuvottelijana liikenteen ohjaukseen liitty-
vissä asioissa. Hän tarkastaa myös urakoitsijan toimittamat suunnitelmat. 
Pienissä kohteissa ja alemmalla tieverkolla tehtävien töiden suunnitelmat 
lähetetään tiedoksi tilaajan yhteyshenkilölle. 

Urakoitsijalta edellytetään liikenteenjärjestely- ja työturvallisuustehtäviin pe-
rehtyneen henkilön nimeämistä, jonka yhteystiedot on pidettävä ajan tasalla 
ja piirin liikennekeskuksen tiedossa. 

3 LIIKENTEEN OHJAUSLAITTEIDEN VAATIMUKSET 

3.1 Liikennemerkit 

Koko 

Suurikokoiset liikennemerkit 
- Moottoriväylillä 
- Kaksiajorataisilla teillä 
- Erittäin vilkasliikenteisillä (KVL 	15 000 ajon/vrk) muilla teillä 
tietyökohteen yhteydessä tienkohdassa, jossa työkohdetta lä-
hestyttäessä nopeusrajoitus on [1 80 km/h. 

Normaalikokoiset liikennemerkit 
- Nopeusrajoituksen 50 tai 60 km/h alueella 
- Lyhytaikaisessa tai liikkuvassa työssä, jossa merkit ovat vain 
päiväaikaan käytössä. 
- Työnaikainen merkki 623 (ajokaistan päättyminen) tai 621 ja 
622 (ajokaista-opastus) voi olla lyhytaikaisessa tai liikkuvassa 
työssä normaalikokoinen, vaikka muut merkit ovat suurikokoi-
sia. 
- Kiireellisessä, välittömiä toimenpiteitä vaativassa korjaustyös-
sä 
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Liikennemerkkikalvo 

1 —luokan kalvo: 
- Vilkasliikenteisten teiden sekä valaistujen tienkohtien työkoh-
teiden liikennemerkeissä yli vuorokauden kestävässä työssä, 
jossa merkit ovat käytössä myös pimeän aikaan. 

11-luokan kalvo: 
- Muulla tieverkolla tehtävässä työssä. 
- Lyhytaikaisessa tai liikkuvassa työssä, jossa merkit ovat vain 
päiväaikaan käytössä 
- Kiireellisessä, välittömiä toimenpiteitä vaativassa korjaustyös-
sä. 

Päiväloistekalvo: 
- Sähkömekaanisissa merkeissä. 
- Pysäytysmerkeissä. 

Pystyttäminen 

Kaksiajorataisella ja muulla vilkasliikenteisellä tiellä työkohteen merkit pys-
tytetään molemmin puolin tietä. Lyhytaikaisessa ja liikkuvassa työssä merkit 
voidaan pystyttää matalaan telineeseen leveäpientareisella tiellä. Merkit ei-
vät saa kuitenkaan haitata mm. kevyttä liikennettä tai tien kunnossapitoa. 
Tavoitteena on merkkien mandollisimman hyvä havaittavuus. 

Pystyttämiseen käytetään mandollisessa törmäyksessä turvallisia jalustoja. 
Betoni-porsaita ei ajoradalle pystytettävissä merkeissä saa käyttää. Kevyi-
den jalustojen painoina käytetään kumiseospainoja tai hiekalla täytettyjä 
pusseja. 

Nopeusrajoitusmerkit pystytetään ja paljastetaan liikenteelle järjestyksessä 
suurimmasta rajoituksesta pienempään. 

Poistaminen ja peittäminen 

Merkin poistamiseksi ei hyväksytä kääntämistä tien suuntaiseksi. Jos merk-
kiä ei voida poistaa, merkkien peittämiseen käytetään tarkoitukseen valmis-
tettuja väriltään harmaita peitteitä tai suojia. Erikoistapauksissa peittämis-
menettelystä on sovittava tapauskohtaisesti erikseen. 

Nopeusrajoitusmerkit poistetaan näkyvistä järjestyksessä pienemmästä ra-
joituksesta suurempaan. 

3.2 Sulku-ja varoituslaitteet 

Päiväloistekalvoa käytetään laitteiden pintamateriaalina (sulkuaidassa aina-
kin ylin lamelli) moottoriväylillä ja kaksiajorataisilla sekä erittäin vilkasliiken-
teisillä teillä. Valta- ja kantateillä sekä vilkasliikenteisillä seututeillä voidaan 
käyttää 1 -luokan pintamateriaalia. 

Moottoriväylillä ja kaksiajorataisilla sekä erittäin vilkasliikenteisillä muilla teillä 
käytetään suurikokoista hinattavaa varoituslaitetta (korkeus maasta n. 370 
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cm), jossa on ylikokoa (0 1800 mm) oleva merkki 417 (liikenteen jakaja). 
Muilla vilkasliikenteisillä teillä laitteessa oleva merkki voi olla 0 900 mm. 
Alemmalla ja vähäliikenteisemmällä tieverkolla voidaan käyttää matalaa hi-
nattavaa varoituslaitetta (korkeus maasta n. 150 - 170 cm). 

Täsmälliset ohjeet sulku- ja varoituslaitteiden laatuvaatimuksista on esitetty 
Tiehallinnon ohjekansiossa Liikenne tietyömaalla (TIEL 227 2000) kohdassa 
5D-2. 

3.3 Liikenteenohjaajan pysäytysmerkki 

Päiväaikaisessa liikenteen käsiohjauksessa käytetään pysäytysmerkkinä 0 
400 mm:n merkkiä 311 (ajoneuvolla ajo kielletty). Uusiin hankittaviin pysäy-
tysmerkkeihin kalvomateriaaliksi valitaan päiväloistekalvo. Pimeän tai hämä-
rän aikana on käytettävä sisältä valaistua tai esimerkiksi led —tekniikalla 
valmistettua 0 200 mm:n pienoiskoossa olevaa merkkiä. Työkoneiden ja 
kunnossapitoautojen varustukseen kuuluva käsiohjausmerkki on 0 200 
mm: n päiväloistekalvoa oleva merkki. 

3.4 Liikenteenohjauslaitteiden kunto ja puhtaus 

Työkohteissa käytettävien liikennemerkkien ja sulkulaitteiden kuntoluokan 
tulee olla vähintään 3 (Liikennemerkkien ja reunapaalujen kuntoluokitus 
TIEL 223 0007/96). Merkit ja muut liikenteenohjauslaitteet puhdistetaan tar -
vittaessa päivittäin. Viikkotarkastuksen yhteydessä tarkastetaan Ii iken-
teenohjauksen suunnitelmanmukaisuus ja ohjauslaitteiden kunto ja puhtaus. 

4 VAROITUSVAATETUS 

Tiellä tehtävässä työssä on käytettävä standardin SFS-EN 471 mukaista nä-
kyvää varoitusvaatetusta, jonka suojausluokka näkyvän materiaalin vähim-
mäispinta-alan mukaan on 2. Liikenteenohjaustehtävässä toimivan on käy-
tettävä standardin SFS-EN 471 luokan 3 mukaista näkyvää varoitusvaate-
tusta. Luokka on tarkastettavissa vaatteeseen kiinnitetystä CE —merkintäli-
pukkeesta. 

Varoitusvaatetuksen käyttövelvoite koskee kaikkia työn takia tiellä jalan liik-
kuvia. Työkohteessa vierailevia varten työmaan on varattava vähintään kol-
me varoitusliiviä. Työkoneiden varustukseen kuuluva varoitusliivi tarkaste-
taan koneen vastaanottotarkastuksessa. 

Keltaista päiväloisteväriä olevaa T-paitaa voidaan käyttää kesällä päiväai-
kaan tehtävissä töissä 2. luokan varoitusasun sijasta. Käyttö edellyttää kui-
tenkin aina työnantajan päätöstä, joka perustuu työpaikan riskikartoitukseen. 
Käytön edellytyksenä on myös työntekijän suojana oleva varoitusauto tai 
sulku- ja varoituslaittein erotettu työkohde. 
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5 LIIKKUVIEN TÖIDEN TURVALLISUUS 

5.1 Nopeasti liikkuvat työt 

Nopeasti liikkuvista kunnossapidon töistä, kuten aurauksesta, liukkauden 
torjunnasta tai höyläyksestä varoitetaan työyksikköön kiinnitetyillä varoitus-
valaisimilla. Työkoneiden käyttöä liikenteessä koskevat säännökset on esi-
tetty julkaisussa Tienpitoajo-neuvot TIEL 227 0003-96. Turvallisten ja tehok-
kaiden työmenetelmien käyttää on selostettu työnopastuskorteissa. Kuorma-
autonkuljettajan työnopastuskortit ja talvi-hoidon työnopastuskortit on koottu 
julkaisuiksi TIEL 223 0019 ja TIEL 223 0031. 

Auraustyössä ja liukkauden torjunnassa käytettävä ajoneuvo, jonka lavalla 
on liuos-suolalaitteisto, on varustettava normaalien varoitusvalaisimien lisäk-
si taaksepäin vilkkuvaa keltaista valoa näyttävin varoitusvalaisimin. Valaisi-
met ovat halkaisijaltaan 0 180 - 250 mm. Valaisimet sijoitetaan ajoneuvoon 
pareittain ja ne kytketään vilkkumaan tasatahtiin. 

Aura on merkittävä koko pituudeltaan sekä eteen että taaksepäin näkyvin 
vuorottain punaisin ja keltaisin juovin. Ulkonevat osat on lisäksi varustettava 
päissä olevin eteenpäin suunnatuin valkoisin ja taaksepäin suunnatuin pu-
naisin heijastimin. Sivuaura on varustettava eteenpäin keltaista valoa ja 
taaksepäin punaista valoa näyttävin valaisimin, jotka osoittavat auran suu-
rimman ulottuman. Myös ne vinoetuaurat, joita käytetään pääteiden aurauk-
sessa, on varustettava molemmista ulkonevista kärjistään edellä mainituin 
äärivalaisimin. 

Sirottelulaite on varustettava taka-, jarru-, ja suuntavalaisimin sekä heijasti-
min, jos laite peittää ajoneuvon vastaavat valot ja heijastimet. 

Useampikaistaisia teitä aurattaessa sivuauraa ei saa käyttää vasemmalla 
kaistalla yksinään, vaan vain toisen aurausyksikön kanssa porrastettuna si-
ten, että näiden välistä ei päästä ohittamaan. Ohituskaistateiden auraukses-
sa käytettävät menettelyt sovitaan erikseen aurausreittisuunnitelmassa. 
Urakoitsijan on esitettävä auraukseri ja liukkaudentorjunnan reittisuunnitel-
mat tarkennetussa laatusuunnitelmassa tilaajalle. Auraussuunnitelmaan ei 
saa kuulua liikenteen ajosuuntaa vastaan liikkuvaa aurausta. Poikkeus- 
sääntöjen soveltaminen tulee kysymykseen vain, jos tehtävä niin vaatii. Eh-
doton edellytys liikennesäännäistä poikkeavalle työyksikön kuljettamiselle on 
tarpeellisen varovaisuuden noudattaminen. (Säädösteksti tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että muu liikenne havaitsee ajoneuvon liikkuvan poikkeavasti, 
eikä sen kulku aiheuta yllättävää tilannetta.) 

Aura-auton kuljettamisessa urakoitsija on velvollinen noudattamaan työstä 
annettuja liikenneturvallisuusohjeita, joissa korostetaan erityisesti muun lii-
kenteen huomioon ottavaa ajoneuvon kuljettamista. Mm. aura-auton taakse 
muodostuva jono on päästettävä purkautumaan kohtuullisin välein. 



16 	 Liikennejärjestelyt ja työturvallisuus tiellä tehtävässä työssä 
MOOTTORIVAYLÄLLÄ JA KAKSIAJORATAISELLA TIELLÄ TYÖSKENTELY 

5.2 Hitaasti liikkuvat ja jaksottain etenevät työt 

Hitaasti liikkuvia ja jaksoittain eteneviä töitä ovat esimerkiksi monet mittaus- 
työt ja päällysteen korjaukseen liittyvät työt. Huonoissa näkemäolosuhteissa 
ja vilkasliikenteisillä teillä käytetään hinattavaa varoituslaitetta tai varoi-
tusautoa varmistamaan työkohteen turvallisuutta. Vähäliikenteisellä tiellä 
alemmalla tieverkolla voidaan käyttää tielle asetettavaa varoituslaitetta. 

Jalkaisin ajoradalla tehtävä mittaus- yms. työ, jota ei ole tarkoituksenmu-
kaista järjestellä erillisin liikenteen ohjaustoimenpitein, suojataan varoi-
tusautolla. Ajoneuvo varustetaan takaosaan kiinnitetyllä sulkuaidalla tai - 
lamellilla ja taaksepäin suunnatuilla varoitusvalaisimilla. Varoitusauton taka-
osaan tai katolle kiinnitetään kilpi, esim. Mittaustyö. 

Varoitusautoa kuljetetaan 15— 20 metrin päässä työntekijästä. Katveisilla 
alueilla varoitusauto on oltava aina muun liikenteen havaittavissa vähintään 
pysähtymismatkan päästä. 

Turvallisuusasiakirjassa on määritelty vaatimukset turvallisuudelle. Urakoit-
sija voi halutessaan esittää paremman turvallisuustason järjec.telyt  kuin mitä 
tilaaja on edellyttänyt. 

6 MOOTTORI VÄYLÄLLÄ JA KAKSIAJORATAISELLA 
TIELLÄ TYÖSKENTELY 

6.1 Paikallinen työkohde 

Työskentely on sallittu vain siten, että työhön tarvittava alue erotetaan sel-
keästi yleisen liikenteen käyttämästä ajoradasta. Erottamisen tehokkuus 
vaihtelee tehtävän työn mukaan sulkupylväistä turvaluokiteltuun betoni- tai 
teräskaiteeseen. 

Kaksiajorataisen tien ajoradalla työskentelyä ja työkoneiden liikkumista var-
ten on ajokaista aina suljettava liikenteeltä työn ajaksi. Suljetun ajokaistan 
liikennejärjestelyt toteutetaan Liikenne tietyömaalla —ohjeiston esimerkkiku-
vien mukaisesti. Kaksiajorataisen tien oikean ajokaistan sulkemisessa nou-
datetaan ohjeiston esimerkkikuvan 5C-24 mukaista menettelyä. 

Työskentelyä ei saa koskaan aloittaa ennen kuin liikennejärjestelyt on koko-
naisuudessaan toteutettu. 

6.2 Liikkuva ja jaksottain etenevä työ 

Nopeasti liikkuvasta työstä varoitetaan samoin kuin edellä kohdassa 5.1 on 
esitetty. Liikennesuuntaa vastaan työskentely on moottoriväylällä ehdotto-
masti kielletty. 

Hitaasti tai jaksoittain välillä pysähtyen tehtävästä työstä laaditaan erillinen 
suunnitelma. Jos työ tehdään kaksiajorataisen tien ohituskaistalla, vaihto-
ehtoina on joko kaistan sulkeminen tai työkoneen varustaminen tehokkaalla 
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vilkkusarjalla. Vilkku-sarja voidaan ohjelmoida näyttämään "juoksevaa" valoa 
vapaan kaistan suuntaan. Juoksevaa varoitusvaloa näyttävää vilkkusarjaa 
käytetään varoitusautossa, jos sen käyttöä on edellytetty. 

1.5.2002 alkaen kaksiajorataisella tiellä työskenneltäessä käytetään hyväk-
syttyä mallia olevaa törmäysvaimenninta työtä suoiaamassa tilaajan erik-
seen mainitsemissa tehtävissä. 

6.3 Keskialueen ylityskohdan käyttö 

Ylityskohtien käyttö on sallittua vain onnettomuustapauksissa ja ennalta 
suunnitelluissa, rajatuissa tienhoito- ja ylläpitotoimenpiteissä. Ylityskohtien 
"vapaa" käyttö tulee estää sulkulaittein (Moottoriteiden eritasoliittymät, kohta 
8.3, TIEL 213 0008/93). 

Ne ylityskohdat, joita kunnossapito tai pelastustehtävät tarvitsevat, on va-
rustettava esimerkiksi yliajettavin, taipuvin sulkulaittein tai sähköisin puomi-
laittein. 

Harvoin tarvittavat ylityskohdat suljetaan kiinteämmin. Mitään liikennemerk-
kejä moottoriteiden välikaistojen ylityskohdissa ei käytetä. 

Jos ylityskohtaa käytetään esimerkiksi päällystystyön aikana massa-autojen 
liikennöintiin, järjestelyissä tulee noudattaa Liikenne tietyömaalla —ohjeiden 
sivulla 5C-83 esitettyä ratkaisua. 

7 TIETYÖTIEDOTTAMINEN 
Tiellä tehtävä työ edellyttää liikenteelle tiedottamista työn aiheuttamista hai-
toista. Suurissa hankkeissa tiedottaminen hoidetaan erillisen hyväksytyn 
viestintäsuunnitelman mukaisesti. 

Urakoitsijan tulee tiedottaa sovitulla tavalla tiellä työskentelystä tiepiirin lii-
kennekeskukseen ja ilmoittaa aina oikea tieto liikenteen järjestelyjen vastuu- 
henkilöistä. Ei riitä, että ilmoitus tehdään vain työn alussa, vaan tiepiirin lii-
kennekeskuksella tulee olla reaaliaikainen tieto mandollisista liikenteellisistä 
haitoista. 

Pääteillä tehtävistä liikennettä haittaavista töistä urakoitsijan tulee ilmoittaa 
tiepiirin liikennekeskukselle ennakkoon urakka-asiakirjoissa mainitulla taval-
la. 
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8 TIEN SULKEMINEN 

8.1 Vähäliikenteiset tiet 

Tien sulkeminen kokonaan esimerkiksi rumpu- tai siltatyön vuoksi ilman vii-
toitettua kiertoyhteyttä, kun työ kestää yli vuorokauden, tulee kysymykseen 
vain vähäliikenteisellä tiellä (KVL 200 ajon/vrk). Tällöinkin yhteys, joka ei 
saa olla kohtuuttoman pitkä, on oltava muiden teiden kautta olemassa ja 
esitettynä tiedotustaululta. Tien vaikutuspiirin asukkaille on kerrottava hyvis-
sä ajoin tieyhteyden katkaisemisesta esimerkiksi jakamalla tiedote postilaati-
koihin. Urakoitsijan on ilmoitettava tiepiirin liikennekeskukselle täsmälliset 
tiedot työstä kaksi viikkoa ennen työn aloittamisesta ja sen valmistuminen. 

Tien sulkeminen työn vuoksi yli 30 minuutiksi, mutta alle yhdeksi tunniksi il-
man kiertotiejärjestelyjä, on sallittua vain alemmalla tieverkolla. Sulkeminen 
on suunniteltava niin, että tiedossa olevat esimerkiksi aikataulun mukaan 
kulkeva linja-auto-, maidon kuljetus-, myymälä-, kirjastoauto- ym. liikenne 
eivät häiriinny. Sulkemisen ajankohta ja arvioitu kesto on aina ilmoitettava 
riittävästi etukäteen tiepiirin liikennekeskukselle. 

8.2 Muut tiet 

Muun tien sulkeminen kokonaan ilman viitoitettua kiertotietä ei ole sallittua 
15 minuuttia pidemmäksi ajaksi. Sulkeminen ja sen kesto on mainittava lii-
kenteenohjaus-suunnitelmassa. Päällystystyössä helteinen sää voi aiheut-
taa jäähtymässä olevan ajokaistan pituuden kasvamista, jolloin yksikaistai-
sen osuuden tyhjentymisaika myöskin pitenee. Sallitut odotusajat esitetään 
urakka-asiakirjoissa. 

9 PÄIVYSTYS 
Vilkkaasti liikennöidyillä teillä olevia työkohteita varten urakoitsijan on jär-
jestettävä päivystys myös normaalin työajan ulkopuolella. Päivystystä kos-
kevat vaatimukset on esitettävä jo urakan tarjouspyyntö-asiakirjoissa. Päi-
vystyksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä varallaoloa ja tiepiirin liikennekes-
kuksella olevaa yhteystietoa. 

1 Ikivallasta, luonnonolosuhteista, onnettomuuksista tai vastaavista syistä lii-
kenteenohjaukseen mandollisesti syntyneet ja ilmeistä vaaraa aiheuttavat 
puutteet on korjattava välittömästi. 

10 SANKTIOT 

Muissa urakka-asiakirjoissa esitetään liikenteen järjestelyjen puutteista tai 
laiminlyönneistä asetettavat sanktiot. 
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11 VALVONTA JA TARKASTUS 

11.1 Tilaaja 

Hankkeita valvoo tilaajan vastuuhenkilä. Valvonnan olennainen osa on ura-
koitsijan laatusuunnitelman toteutuman seuranta. Tilaajan vastuuhenkilä voi 
tehdä hankkeella erillisiä tarkastuksia ja koska tahansa todeta laadun täyt-
tyminen pistokokein. Tiepiirin muut valvojat tarkastavat myäs alueellaan työ- 
kohteiden liikenteen hoitoa. Tilaajan vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia 
poikkeamien käsittelystä urakoitsijan kanssa asianmukaisella tavalla. 

11.2 Urakoitsija 

Urakoitsija valvoo työkohteen liikenteenohjausta ja työturvallisuutta laatu- 
suunnitelman mukaisesti. Liikennejärjestelyjen tarkastus on olennainen osa 
rakennuskohteen työturvallisuuteen liittyvää viikkotarkastusta. Tarkastus 
ajoitetaan ennen viikonlopun tai juhlapyhän vilkasta liikennettä. Jos työkoh-
teen vaatimat liikennejärjestelyt ovat voimassa myös pimeän aikaan, ura-
koitsijan on varmistuttava järjestelyjen toimivuudesta myös silloin. 
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