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ESIPUHE 

Tiehallinto on uusinut päällystystöiden liikenteen järjestelyjä koskevat ohjeet. 
Samalla ohjeessa on käsitelty merkittävimmät työturvallisuuteen liittyvät pe-
riaatteet. 

Tiehallinto ei tuota ohjeesta painettua julkaisua. Ohje on saatavissa sähköi-
sesti Tiehallinnon internet-sivulta. Muutokset ohjeen sisältöön on tällöin hel-
pompi toteuttaa. Näin voidaan välttää helpommin myös vanhentuneen oh-
jeen käyttö. Urakoitsijoiden omaan käyttöön teettämälle painosversiolle ei 
kuitenkaan aseteta estettä. 

Merkittävimmät muutokset aikaisempaan käytäntöön ovat: 

• liikennevalojen yhteydessä sulkuaidassa ei käytetä päiväaikaan sa-
manaikaisesti varoitusvalaisimia 

• erillisiä tilapäisiä nopeusrajoituspäätöksiä ei tehdä; liikenteen järjeste-
lysuunnitelmien esittämisestä ja nopeusrajoitusten päiväkirjakäytän-
nöstä sekä muuttuneista liikennejärjestelyistä ilmoittamisesta liiken-
nekeskukseen sovitaan sopimuskatselmuksessa 

• yötyötä koskevat periaatteet 
• päiväloistekalvomerkkien käyttäminen 
• työnaikaisten liikennemerkkien toistamisen periaatteet 
• merkkien peittämisen käytännöt; jätesäkkimuovia ei hyväksytä 
• menettelyt rautatien tasoristeysten yhteydessä 
• menettelyt yli- ja alikulkusiltojen päällystämisessä 
• menettelyt kevyen liikenteen teiden päällystämisessä 
• ilmoitukset liikennekeskukselle sähköisesti 

Ohjetta laadittaessa merkittävä osuus sisältöön on aikaisemmin käytössä 
olleesta ohjeesta saatu palaute. Ohjetta laadittaessa on pyritty ottamaan 
huomioon sekä urakoitsijoilta että Tiehallinnon edustajilta saadut lausunnot. 

Helsinki, maaliskuu 2005 

Tiehallinto 
Tekniset palvelut 
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Päällystystyöt 5C-2 

PÄÄLLYSTYSTYÖT 5C-2 

1 YLEISTÄ 

1.1 Päällystystyön riskit 

Työturvallisuuslain (738/2002, 10 §) periaatteiden mukaan työnantajan on 
työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen selvitettävä työpaikalla esiintyvät 
haitta- ja vaaratekijät sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merki-
tys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Tämä työpaikan riskien ar-
viointi on sisällyttävä työsuojelun toimintaohjelmaan. 

Päällystystyöt kuuluvat suuren riskin alaisiin tiellä tehtäviin töihin. Vaikka lii-
kenteen aiheuttamat riskit ovat suurimmat, myös työkoneet ja massaa kuljet-
tavat kuorma-autot ovat olleet osallisina työkohteessa jalkaisin työskentele-
vien henkilöiden työtapaturmissa. 

Ajoradalla pysäytysmerkkiä käyttävän liikenteen ohjaajan riski joutua onnet-
tomuuteen on suuri. Tästä syystä normaalissa kaksikaistaisen tien päällys-
tystyössä liikenteenohjaus hoidetaan käsiohjattuja liikennevaloja käyttäen. 

Työntekijöiden onnettomuusriski asfaltin levittimen kohdalla on erittäin suuri. 
Ohikulkevalla liikenteellä on usein vähän tilaa, eivätkä kuljettajat aina käytä 
riittävän alhaista nopeutta työkohdetta ohittaessaan. 

Työterveyshuoltoa koskevassa valtioneuvoston päätöksessä (VNp 950/94) 
työterveyshuolto velvoitetaan tekemään kattava arviointi työpaikan oloista. 
Työntekijöihin kohdistuvat terveyden vaarat on selvitettävä, että tunnetaan 
tarvittavat toimet työolojen parantamiseksi. 

Henkilönsuojaimet valitaan työpaikalla esiintyvien riskien arvioinnin perus-
teella (VNp 1407/93) niitä terveys- ja turvallisuusriskejä vähentämään, joita 
ei kohtuullisin keinoin muutoin voida poistaa. Työnantajan velvoitteena on 
hankkia työssä tarvittavat henkilönsuojaimet. 

1.2 TyöturvaHisuuden varmistaminen 

Liikenteen järjestelyillä pyritään siihen, että työnteko liikenteen alaisella tiellä 
on turvallista. Toinen tärkeä tavoite on, ettei liikennettä vaaranneta eikä sille 
aiheuteta tarpeetonta haittaa tai viivytystä. 

Liikenteen ruuhkautuminen on otettava huomioon työn ajoittamisessa. Työs-
kentely vilkkaan työmatkaliikenteen suuntaan 2 —ajorataisella tiellä ei ole sal-
littua. Ruuhkautuvilla teillä työt on lopetettava hyvissä ajoin esimerkiksi en-
nen viikonlopun tai juhlapyhän ruuhkan alkamista. Erityistapauksissa pääl-
lystystyöt tehdään yöaikaan tai urakoitsijalle annetaan siihen mandollisuus. 
Tilaaja yksilöi poikkeusvaatimukset hanki nta-asiakirjoissa. 
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Työmaan liikenteen ohjauksen ja erityisesti levityskohdan järjestelyiden huo-
lellisella toteuttamisella ja valvonnalla voidaan parantaa työkohteen työtur-
vallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. 

Käytettävissä olevien kiertoteiden selvittäminen, ajoneuvojen nopeutta hi-
dastavien laitteiden käyttö ja myös päällystyskoneiden ja työturvallisuutta 
parantavien työmenetelmien kehittäminen ovat keinoja, joilla sekä työtekijöi-
den että liikenteen turvallisuutta parannetaan. 

1.3 Turvallisuusasiakirja ja turvallisuussuunnitelma 

Tarjouspyyntöasiakirjoihin liitetään turvallisuusasiakirja (VNp 629/1994 5 §), 
jossa esitetään tilaajan tiedossa olevat liikenteeseen ja työskentelyolosuh-
teisiin liittyvät vaaratekijät. Turvallisuusasiakirjan tiedoilla urakoitsija voi ottaa 
huomioon työturvallisuuden vaatimukset kustannuksineen tarjouksessa ja 
päällystys- ja muun ylläpitotyön valmistelussa. 

Tarjouspyyntöasiakirjoissa voidaan esittää myös liikenne- ja työjärjestelyihin 
vaikuttavat kohteen liikennemäärät ja vaatimukset työnaikaisesta liikenteen 
välityskyvystä sekä mandolliset rajoitukset työskentelyajankohdille. 

Urakoitsijan velvollisuutena on esittää tilaajan edustajalle kirjallisesti turvalli-
suusasiakirjaan perustuva turvallisuussuunnitelma (VNp 629/1994, muutos 
426/2004 7 §). Siinä urakoitsija esittää työn aikana noudatettavien liikenne- 
ja työjärjestelyjen periaatteet ja esittää eri töitä ja työvaiheita koskevat oh-
jeistuksen ja suunnitelmat. Turvallisuussuunnitelmassa tai toiminta- ja laatu- 
suunnitelmassa urakoitsija esittää myös henkilöstön pätevyydet tiellä työs-
kentelyn vaatimuksista mm. Tieturva-koulutusta koskevat pätevyydet. 

Urakoitsija voi halutessaan käyttää tehokkaampia turvallisuustason järjeste-
lyjä kuin mitkä tilaaja tarjouspyynnössä on esittänyt. Tilaajan vaatimukset 
ovat vähimmäisvaatimuksia. 

1.4 Urakoitsijan velvollisuudet 

Urakoitsijan on nimettävä erikseen liikenteen järjestelyistä vastaava henkilö. 
hän vastaa siitä, että liikennejärjestelyt jatkuvasti vastaavat työkohteen vaa-
timu ksia. 

Työntekijöiden perusteellinen perehdyttäminen työkoneiden ja liikenteen ai-
heuttamiin vaaroihin kuuluu työnantajan velvollisuuksiin. Varoitusvaatetuk-
sen käyttö kuuluu olennaisena osana tiellä tehtävien töiden vaatimuksiin. 

Urakoitsijan tulee varmistaa, että hänen työpaikallaan työtä teettävä aliura-
koitsija ja hänen työntekijänsä ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työ-
hön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. 

Kunkin työnantajan on huolehdittava, että hänen työntekijänsä ovat selvillä 
esim. seuraavista seikoista ja noudattavat niistä annettuja määräyksiä ja oh-
jeita: 

. 
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• yhteisen työpaikan järjestystä, tupakointia ja avotulenkäyttöä koskevat 
määräykset ja rajoitukset 

• sähkövirran/energian saanti (kytkennät, kaapelit, jatkojohdot, vaaralliset 
aineet ja paineita sisältävät putkistot) 

• työpaikalla tai siihen liittyvällä alueella tapahtuvaan toimintaan sisältyvät 
muut erityiset vaaratekijät (esim. kaasu- tai räjähdysvaara) 

• suojelusuunnitelmien ja/tai työsuojelun toimintaohjelman mukaiset me-
nettelyt hätä- ja onnettomuustilanteissa (avun hälyttäminen, suojautumi-
nen, palovartiointi, vara- ja hätäuloskäytävät jne.) 

• esiin tulleista vioista ja puutteista ilmoittaminen 
• töiden tekemisjärjestysja muutostilanteet 
• yhteistyön ja toiminnan yleiset menettelytavat. 

1.5 Pätevyysvaatimukset työturvallisuusasioissa 

1.5.1 Yleisellä tiellä tehtävä työ 

Tiehallinto edellyttää yleisellä tiellä tehtävään työhön ja työn johtamiseen 
osallistuvalta henkilöltä pätevyysvaatimukset, jotka kyseinen henkilö täyttää 
Tieturva-koulutuksen hyväksytysti käytyään. Koulutuksesta annetaan todis-
tus ja Tieturvakortti kirjallisen kokeen hyväksytystä läpäisemisestä. Muussa 
Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltiossa suorite-
tun vastaavan koulutuksen hyväksymisestä päätetään erikseen. 

Tieturva -koulutusvaatimukset ovat seuraavat: 

Tieturva 1 —koulutus vaaditaan 
• henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön 
• tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta 
• työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä 
• muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä 
• Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta 

Tieturva 2 -koulutus vaaditaan: 
• tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta 

vastaavalta henkilöltä 
• tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjes-

telyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä 
• tiehallinnon tiemestareilta ja tietarkastajilta 
• urakka-asiakirjojen valmistelijoilta 

Liikenteenohjaaja 

Liikenteenohjaajalta edellytetään Tieturva 1 —pätevyyden lisäksi erillistä pe-
rehdytystä liikenteenohjaajan tehtävään, jonka voi antaa urakoitsijan Tietur-
va 2 —pätevä henkilö. Liikenteenohjaajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset 
on esitetty kohdassa 4.3 ja perehdytystä koskevat vaatimukset kohdassa 
4.4. 
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1.5.2 Rautatien alueella tehtävä työ 

Ratahallintokeskus (RHK) on asettanut rautatiellä työskenteleville pätevyys-
vaatimukset, joita on noudatettava RHK:n hallitsemilla liikennöidyillä, säh-
köistetyillä tai sen rakenteilla olevatla osalla tehtävässä ratatyössä. Ratatyöl-
lä tarkoitetaan työtä, joka vaikuttaa radan rakenteisiin tai muuten estää tai 
haittaa junaliikennettä. Ratatyöturvallisuus- ja liikenneturvallisuustoimenpi-
teillä varmistetaan ratatyön turvallinen suorittaminen. Raideliikenteen turval-
lisuuden ja työntekijöiden työturvallisuuden osalta pätevyysvaatimus edellyt-
tää Ratahallintokeskuksen hyväksymän työturvallisuuskurssin (Turva) suo-
rittamista. 

Työturvallisuuspätevyyskurssia ei kuitenkaan edellytetä henkilöiltä, jotka 
osallistuvat normaaliin tienpitoon rautatien tasoristeykseen liittyvässä työssä. 
Tämä tarkoittaa, ettei rautatien tasoristeykseen liittyvässä päällystystyössä 
pätevyyskurssia edellytetä. Tällöin on otettava huomioon RHK:n määräykset 
rataan ja junaliikenteeseen vaikuttavista turvallisuustoimenpiteistä, jotka 
ovat: 

1. Varausmenettely (Varaus-pätevyys) 
2. Turvamiesmenettely (T-mies-pätevyys) 

Turvaamismenettely valitaan asianomaisen työn tarpeiden mukaan. Niitä on 
soveltuvin osin noudatettava myös tasoristeyksiin liittyvissä päällystystöissä 
tai hitaiden työkoneiden radan ylityksissä. 

1. Varausmenettelyllä (junaliikenteen keskeytykset) tarkoitetaan junalii-
kenteeseen vaikuttavien töiden ratatyöilmoitusten laatimista, RT-
ilmoitus, ja aloitusluvan pyytämistä sekä töiden päättymisen ilmoitus-
ta. Varausmenettelyn voi tehdä vain ratatyön liikenneturvallisuudesta 
vastaavan pätevyyden omaava henkilö (Varaus-pätevyys) 

2. Turvamiesmenettelyä käytetään työkohteessa silloin, kun työskennel-
lään aukean tilan ulottuman (ATU) vaikutusalueella, mutta työ ei vai-
kuta radan rakenteisiin eikä haittaa junaliikennettä. Turvamiehenä 
työskentelevällä henkilöllä on oltava turvamiespätevyys (T-mies-
pätevyys). 

(Su Ikeissa olevat lihavoidut termit vastaavat Ratahallintokeskuksen rata- 
työntekijöiden pätevyysvaatimuksista antamia määräyksiä, "Ratatyöntekijöi-
den pätevyysvaatimukset", Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 12. Helsinki 
2003. www.rhk.fi/maarayksetlmaaraukset.htrnl)  

1.6 Päällystystyön erityisnäkökohtia 

1.6.1 Päällystystyö rautatien tasoristeyksen yhteydessä 

Kun päällystyskohteeseen liittyy rautatien tasoristeys tai sen ylitys, on koh-
teen päällystystyön ja kaluston ylityksen turvallisuus varmistettava erikseen 
junaliikenteen kannalta. 
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Työn suunnitteluvaiheessa tulee ottaa yhteys paikalliseen rata-alueeseen 
turvallisuusasioiden selvittämiseksi. Tällöin on selvitettävä, millaisia ohjeita 
tarvitaan, turvahenkilön käyttötarve, mandollisen yhteyshenkilön nimeämi-
nen, yhteydet sähköalueelle jne. 

Raiteen vierellä työskentelevät autot ja työkoneet eivät saa missään vai-
heessa tulla ilman työnjohdon lupaa aukean tilan ulottuman (ATU) sisäpuo-
lelle. ATU on alue 2,5 m:n etäisyydelle raiteen keskilinjasta mitattuna. Käsi- 
puhelimen käyttö on kielletty liikenteenalaisen raiteen ATU:n sisäpuolella. 

Kun liikenteenalainen raide tai raiteita joudutaan työskentelyn aikana ylittä-
mään tai jos ATU:n sisäpuolelle on lyhytaikaisestikin mentävä tai jokin osa 
koneesta saattaa sinne ulottua, on toiminnan turvaamiseksi tehtävä junan-
suoritusvälin varaus tai tehtävä raidevaraus. Jos tämä ei ole mandollista, on 
työalueelle määrättävä yksi tai useampia turvahenkilöitä. 

Työ saa tapahtua vain junansuorittajan luvalla, turvahenkilön antamien oh-
jeiden mukaan. Työn päättymisestä on ilmoitettava junansuorittajalle. 

Junansuoritusvälin- ja raidevaraukset (liikenteen keskeytykset) saavat tehdä 
vain ratatyön liikenneturvallisuudesta vastaavan pätevyyden (Varaus) omaa-
vat henkilöt. 

Jos työt vaativat junansuoritusvälin tai raiteenvarausta, on siitä sovittava ra-
ta-alueen kanssa tai työmaalle VR-Rata Oy:n asettaman valvojan kanssa, 
miten varaaminen käytännössä hoidetaan. 

Sähköistettyä rataa tai raiteita ylitettäessä kuljettajan on huolehdittava siitä, 
että esim. nosturin puomi, lavan reuna tai kaivurin kauha ei yhtä korkeus- 
suunnassa turvaetäisyyttä 4.1 m. 

Jos raiteiden ylityksessä on vaarana kiskojen vioittuminen, on se suojattava 
. 	 VR-Rata Oy:n ohjeiden mukaan. 

Täydellisempiä ohjeita rautatiealueella työskentelyn turvallisuudesta on 
Rautatiehallinnon (RHK) ja VR:n julkaisuissa. 

1.6.2 Päällystystyä siltojen kohdalla 

Siltojen kannet 
Siltojen kannet ovat päällystystyön kannalta erityiskohteita, joista on annettu 
ohjeet SKU:ssa. 

Siltojen alikulut 
Siltojen kaistakohtaiset alikulkukorkeudet ovat pysyvänä tietona siltarekiste-
rissä. Alikulkukorkeus ei saa päällystystyön yhteydessä pienentyä. 

1.6.3 Päällystystyö kevyen liikenteen tiellä 

Kevyen liikenteen tietä päällystettäessä reitin käyttö yleensä estyy. Sulkemi- 
nen on järjestettävä niin tehokkaasti, etteivät tien käyttäjät joudu epähuomi- 
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ossa keskeneräiselle päällystyskohteelle. Korvaavat reitit on tällöin suunni-
teltava ennakkoon ja viitoitettava selkeästi. 

Jos päällystystyön alainen kevyen liikenteen tie on käytössä työn aikana, on 
työkohteen ohittaminen järjestettävä turvalliseksi. Kuumalle päällysteelle 
kulku on estettävä tehokkaasti käyttämällä tarvittavia sulkulaitteita. Erityisesti 
tietä käyttävät lapset on silloin otettava huomioon. 

Kevyen liikenteen tiellä oleva työmaa on merkittävä tietyöstä varoittavin va-
roitusmerkein. Kevyen liikenteen silloilla ei käytetä painorajoitusmerkkejä. 
Päällystystyössä on otettava huomioon näiden siltojen kantavuusrajoitukset 
(yleensä 13 tonnia) massakuljetuksia suunniteltaessa. Ohje verkossa: 
http://alk.tiehallintofi/thohie/ohjeluettelo  alku2.htm > (Siltojen kuormat TIEL 
217 2072). 

. 

1.6.4 Päällysteiden kuumennustöiden turvallisuus 

Päällysteiden kuumennustöistä nestekaasulla on tehty ohje vuonna 1995. 
http://alk.tiehalfinto.fi/thohe/ohjeluettelo  alku2.htm 

Liikennekeskukselle tulee ilmoittaa kaikki kuumennusmenetelmällä tehtävät 
päällystystyöt. Liikennekeskus voi silloin tiedottaa töistä vaarallisten aineiden 
kuljetuksia järjestäville. 

1.6.5 Tiessä olevat anturitja ilmaisimet 

Tiehen on upotettu monia ilmaisimia, jotka päällystystyössä on otettava 
huomioon. Pääperiaatteena on, että menettelyt erilaisten ilmaisimien kohdal-
la esitetään työkohtaisessa työselityksessä. Menettelyt voivat vaihdella antu-
rin poistamisesta anturin uusimiseen päällystystyön jälkeen. 

Liikennevalojen, liikenteen automaattisen mittausaseman (LAM), nopeus- ja 
lämpötilainfotaulun ilmaisimet uusitaan yleensä päällystystyön jälkeen, mutta 
nämä on hyödyllistä käsitellä työmaakokouksissa. 

Tiesääasemakohteista on otettava yhteys liikennekeskukseen kaksi viikkoa 
ennen toimenpiteitä. Paikkakohtaisesti päätetään, poistetaanko kunnossa 
oleva anturi vai onko se uusittava muista syistä. 
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2 LIIKENNEJÄRJESTELYT 

2.1 Sopimuskatselmus 

Tiehallinnon kanssa solmittavan päällystys- ja ylläpitotyön urakkasopimuk-
sen sopimuskatselmuksessa urakoitsijan kanssa sovitaan liikenteen ohjaus-
suunntelmien esittämisestä ja käsittelystä sekä asiakirjojen mukaisista lii-
kenteen järjestelyyn liittyvistä velvoitteista. Samassa yhteydessä sovitaan 
menettelyistä, ilmoituksista ja dokumentoinnista liikenteen ohjaussuunnitel-
mun liittyvien tilapäisten nopeusrajoitusten käytössä koko sopimuksen voi- 
m assaoloaja lIe. 

• 	2.2 Tilapäiset 

2.2.1 Liikenteenohjaussuunnitelma 

Urakoitsijan tulee laatia kunkin työkohteen liikenteenohjaussuunnitelmat pe-
rehdyttyään urakoitaviin kohteisiin. Periaatteet voidaan esittää esimerkiksi 
tarkennetussa toiminta- ja laatusuunnitelmassa. Päällystystyön liikenteenoh-
jaussuunnitelmassa esitetään ne työt, joiden liikennejärjestelyissä käytetään 
perusratkaisua tämän ohjeen kuvien mukaisesti. Erikseen mainitaan ne koh-
teet, joiden suunnitelma edellyttää perusratkaisusta poikkeavia liikennejär-
jestelyjä, joista laaditaan erilliset suunnitelmat. Yksittäisten merkkien ja sul-
kulaitteiden sijainti voidaan ratkaista yleensä vasta työkohteessa niin, että 
liikennejärjestelyt vastaavat työkohteen liikenne- ja työturvallisuuden vaati-
muksia. Järjestelyt voivat toteutettaessa sisältää vähäisiä muutoksia ennalta 
tehtyyn suunnitelmaan verrattuna. Merkittävät muutokset edellyttävät ku iten-
km uuden suunnitelman laatimista. 

. 

2.2.2 Tilapäiset nopeusrajoitukset 

Tiehallinnon kanssa tehtyjen urakkasopimusten yhteydessä tilapäisistä no-
peusrajoituksista ei tehdä erillistä päätöstä. Työnaikaiset nopeusrajoitukset 
ovat osa tilapäisiä liikennejärjestelyjä, jotka ovat tilaajan kannalta yksi ura-
kan osa. Urakoitsija on velvollinen dokumentoimaan suunnitelmat ja tilapäis-
ten nopeusrajoitusten osalta lisäksi niiden voimassaoloajan ja sijainnin. Työ- 
kohteen nopeusrajoitusta koskevissa menettelyissä kuvataan mm. porras-
tukset ja kuinka rajoitusta muutetaan olosuhteiden muuttuessa (esimerkiksi 
työn keskeytyminen jne.). Nopeusrajoitusten sijainnit ja voimassaoloajat voi-
daan dokumentoida esim. työmaapäiväkirjaan. Urakoitsijan on nimettävä 
kuhunkin työkohteeseen henkilö, jonka tehtävänä on vastata työnaikaisista 
liikennejärjestelyistä ja nopeusrajoitusmuutoksista niin, että toteutetut järjes-
telyt aina vastaavat suunnitelmaa. 

2.2.3 Työkohteessa olevat pysyvät liikenteenohjauslaitteet 

Työkohteessa olevat pysyvät liikenteenohjauslaitteet (pääasiassa nopeusra- 
joitusmerkit) on otettava huomioon liikennejärjestelyjä suunniteltaessa. Ne 
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on merkittävä suunnitelmaan ja kuvattava peitettäväksi silloin, kun ne muu-
toin olisivat ristiriidassa työnaikaisten järjestelyjen kanssa. Liikennekeskuk-
sesta ohjattavat muuttuvat merkit käytetään hyväksi, jos se on mandollista. 

2.3 Muut näkökohdat liikennejärjestelyissä 

2.3.1 Yhteydenpito urakan valvojaan ja liikennekeskukseen 

Urakoitsija toimittaa perusratkaisusta poikkeavat liikenteenjärjestelysuunni-
telmat tarkastettavaksi urakan valvojalle. Suunnitelmat on toimitettava hyvis-
sä ajoin ennakkoon sopimuskatselmuksessa sovitulla tavalla. 

Ilmoitukset liikennekeskukseen liikennettä haittaavasta työstä on yksityiskoh-
taisesti esitetty kohdassa 8.2. 

Liikennekeskuksesta ohjattavien muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien ja tie-
dotusten hyväksikäyttö työnaikaisissa liikennejärjestelyissä on sovittava ta-
pauskohtaisesti liikennekeskuksen kanssa. 

2.3.2 Urakoitsijan sovellukset liikennejärjestelyissä 

Urakoitsija voi esittää jäljempänä olevien esimerkkijärjestelyjen sijasta käyt-
tämiinsä työmenetelmiin ja -järjestelyihin paremmin soveltuvia periaatteita. 
Sellaisia voivat olla mm. moottoritien koko ajoradan sulkeminen tietyllä liit-
tymävälillä kokonaan ja liikenteen siirtäminen toiselle ajoradalle esim. uudel-
leen päällystyksen yhteydessä. Liikenteelle aiheutuva kokonaishaitta voi sil-
loin olla pienempi kuin liikenteen kulkiessa työkoneiden ohitse. Urakoitsijan 
työjärjestelyt voidaan myös suunnitella kokonaisuudessaan toisin kuin liiken-
teen vaikutuksen alaisena työskenneltäessä. Työkohteen ohittavan liiken-
teen aiheuttamat työturvallisuusriskit on tällöin myös eliminoitu eikä liiken-
teessä olevilla ole vaaraa törmätä työkoneisiin. 

2.4 Liikennemäärä 

Työkohdeluettelossa tilaaja voi esittää päällystettävän kohteen liikennemää-
rän KVL tai KKVL ja eräissä tapauksissa myös KVLRAS, jotka tiedot on esi-
tetty tiehallinnon ylläpitämässä tiestötietojärjestelmässä. Pääteiden ja mui-
den vilkkaasti liikennöityjen teiden osalta (KVL yli 1500 ajon/vrk) työkohde-
luettelossa voidaan esittää karkeasti myös liikenteen vuorokautinen tunti- 
vaihtelu, jos tiedot ovat automaattisesta liikenteen laskentajärjestelmästä 
(LAM) helposti saatavissa. 

Liikennemäärä ja sen tuntivaihtelu ratkaisevat sekä työskentelyajankohdan 
että varsinkin kaksiajorataisella tiellä työskentelyajoradan. 

Liikenteenvälityskykyä koskevia esimerkkejä on esitetty oheisissa taulukois-
sa. 
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Liikenteenvälityskyky työkohteessa 

Kaista suljettu 

Yksiajoratainen tie 

Liikennemäärä ajokaistalla 

Pysäytyksen Muita näkökohtia 
Ajon/d Ajon/h Ajon/min kesto 3 min / 

(max) ajon. jonossa 

^ 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 
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Liikenteenvälityskyky työkohteessa 

Kaksiajoratainen tie, pientareen leveys 3 m 

Liikennemäärä 
ajoradalla __________ __________ 

Liikennejärjestely 
Ajon/d Ajon/h Ajon/min 

(max) 

^ 600 ^60 ^ 1 Sikaa nijärjestely 

600 - 1500 60 - 150 1 - 3 Sikaanijärjestely 

1500 - 6000 150 - 600 3 - 10 Sikaanijärjestely 

6000 - 13000 600 - 1300 10 - 22 Sikaanijärjestely 

^ 13000 ^ 1300 ^ 22 Yhden kaistan kapasiteetti loppunut 

n 
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2.5 Työn ajoittaminen 

Urakoitsijan harkinnassa on saamiensa liikennemäärätietojen perusteella 
päättää, tehdäänkö jonkin kohteen työ vuorokauden vähäliikenteisten tuntien 
aikaan pimeällä vai vilkkaamman liikenteen aikaan päivällä. Pimeän aikaan 
tehtävästä työstä on aina sovittava riittävän ajoissa (viikko) etukäteen erik-
seen tilaajan kanssa. 

Urakka-asiakirjoissa vähäliikenteiseen aikaan pimeällä tehtäväksi voidaan 
määrätä päällystyskohteita, joiden liikennemäärät päiväaikaan ovat todella 
suuria, ja joiden päällystystyö päiväaikaan aiheuttaisi kohtuutonta liikenteen 
ruuhkautumista. Liikennemäärän raja-arvona yksiajorataisella tiellä voidaan 
pitää silloin KKVL on ̂  10 000 ajon/vrk ja kaksiajorataisen tien ajoratakoh-
tainen liikennemäärä KKVL on ̂  13 000 ajon/vrk. Tällaiset työt tulee ajoittaa 
kesäajan valoisimpaan aikaan, jolloin pimeän aika on lyhimmillään. 

2.6 Työsuunnitelma liikennejärjestelyissä 

Urakoitsijan laatimassa työsuunnitelmassa on kuvattava liikennejärjestelyjen 
toteuttamisen menettelyt työturvallisuuden varmistamisen ja merkkien pysty-
tys- ja purkamisjärjestyksen mukaan. 

Tämä on tärkeää työskenneltäessä erityisesti moottori- ja moottoriliikenne-
tiellä, jolloin tarvitaan paljon laitteita. Päällystystyössä tarvittavia koneita ei 
saa tuoda tielle ennen kuin liikennejärjestelyt ovat kunnossa. 

Suunniteltavia yksityiskohtia ovat esimerkiksi: 

• pystytyksen ajankohta 
• merkkien ja laitteiden pystytysjärjestys 
• liikenteen pysäytyspaikat 
• merkkien siirtoajankohta 
• järjestelyjen purkuajankohta 
• purkujärjestys 

Työn toteuttamissuunnitelma tai ohje on laadittava keskeisiltä osiltaan kirjal-
lisessa muodossa. 

Merkkien pystytyksen yksityiskohtia on käsitelty lisäksi kohdassa 5.1 .3 
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2.7 Nopeusrajoitukset 

Päällystystyökohteessa käytettävä nopeusrajoitus määräytyy tien ja päällys-
tettävän tieosuuden leveyden perusteella. Yleensä rajoituksena käytetään 
50 km/h. Jos levittimen kohdalla jalkaisin työskentelevälle työntekijälle ei 
voida varata sulkukartioin riittavaa tyoskentelytilaa (> 1 5 m) kaytetaan 30 
km/h nopeusrajoitusta. Keskeneräisen työkohteen nopeusrajoituksista on 
ohjeita lisäksi kohdassa 2.7. 

2.8 Liikennemerkkien käyttö 

Tietyö (142) 
Merkillä varoitetaan työmaa-alueen alkamisesta. Merkit pystytetään päivän 
aikana päällystettävän osuuden molempiin päihin. L. Jos on odotettavissa suuria jonomuodostumia, tietyömerkki voi olla tarpeen 
pystyttää normaalia etäämmälle työkohteen alusta. Merkki on tällöin varus-
tettava lisäkilvellä 815 (etäisyys kohteeseen). 

Irtokiviä (143) 	 7 Merkillä varoitetaan irtokivien aiheuttamasta vaarasta, jota voi esiintyä siro-
tepintauksen, bitumistabiloinnin ja pehmytasfalttityön sekä piennartäytön yh-
teydessä. Myös jyrsintätöiden jälkeen jyrsinurista voi irrota kiviainesta, jolloin 
merkin käyttö on tarpeen. Merkin käytöstä enemmän kohdassa 2.9.3 Jyrsin-
tätyö. 

Liukas ajorata (144) 
Merkillä varoitetaan uuden asfalttipäällysteen aiheuttamasta liukkaudesta 
sateella, jos bitumin pintaan nousu voi aiheuttaa liukkautta. Merkissä käyte-
tään lisäkilpeä "Sateella" (Vid regn). 

Merkkiä ei käytetä yleensä 60 km/h ja sitä alemmilla nopeusrajoitusalueilla. 
Merkkiä ei käytetä myöskään, jos kitkakertoimen arvo märkänä (sateella) on 
vähintään 0,35. 

Epätasainen tie (141) 
Merkin käyttö tulee kysymykseen jyrsintä- ja päällystystyössä silloin, kun 
työn alku- tai loppukohdassa on liikennettä haittaava poikkisuuntainen jyr-
kähkö porras. Porras on liikenteen suunnassa päättymiskohdassa aina loi-
vennettava. 

Merkkiä ei yleensä käytetä yhtä aikaa tietyöstä varoittavan merkin kanssa, 
ellei porras ole poikkeuksellisen suuri. 

Vaarallinen tien reuna (147) 
Merkkiä käytetään varoittamaan päällysteen tai jyrsinuran pituussuuntaises-
ta reunasta, kun siitä voi olla vaaraa erityisesti moottoripyörille. 

Tien keskellä olevasta reunasta varoitettaessa merkin yhteydessä käytetään 
lisäkilpeä "Ajokaistojen välissä" (Mellan körfälten). 

Merkkiä ei yleensä käytetä yhtä aikaa tietyö- merkin kanssa. 
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Ajokaistan päättyminen (623) 
Merkkiä käytetään aina kaksiajorataisen tien päällystyskohteissa osoitta-
maan kaistan päättymistä. Ennakkomerkkien käyttö on välttämätöntä. Merk-
kejä käytetään aina pareittain ajoradan molemmin puolin. Merkki on työkoh-
teessa keltapohjainen mustin nuolikuvioin. 

2.9 Liikenteen järjestelyt 

2.9.1 Liikenne päällystettävällä ajoradalla 

Työpäivän alkaessa työmaa-alueeksi merkitään täysleveää laattaa uudella 
massalla tehtäessä yleensä päivän aikana päällystettävä tieosuus. Tämä 

. tieosuus on noin kanden kilometrin pituinen. Tietyömerkein rajattu tieosuus 
on silloin noin kolme kilometriä pitkä. Merkkejä ei yleensä siirretä yhden työ- 
vuoron aikana. 

Kuumennusjyrsintä-menetelmää käytettäessä päällystettä syntyy nopeam-
min ja merkein rajattu tieosuus voi olla huomattavasti pidempi. Menetelmäs-
sä myös uuden päällysteen jäähtyminen liikennöitävään kuntoon kestää pit-
kään. Menetelmää käytettäessä on harkittava nopeusrajoituksen 80 km/h 
käyttöä jäähtymässä olevalla päällysteosuudella, jota ei enää jyrätä. Liiken-
teen päästämistä jäähtymässä olevalle uudelle päällysteelle liian aikaisin on 
vältettävä. 

Liikenteen pysäytyspaikoiksi valitaan näkemiltään turvalliset tienkohdat. Py-
säytyspaikkaa lähestyttäessä nopeusrajoitus on 50 km/h. 

Nopeusrajoitus on 30 km/h -rajoitusta käytettäessä porrastettava aina 50 
km/h -merkillä. 

. 	 Leveäpientareisella tiellä, jossa piennarleveys on 1,5 m, liikenne pyritään 
ohjaamaan siten, että se voi keskeytyksettä kulkea molempiin suuntiin sa-
manaikaisesti. Edellytyksenä on, että yleisellä liikenteellä on päällystetty 
piennar mukaan lukien vähintään 5,7 metrin levyinen liikennetila. 

Päällystystyön kohteena oleva suljettu ajokaista on erotettava liikenteen käy-
tössä olevasta ajokaistasta niin selkeästi, ettei tienkäyttäjille synny epäsel-
vyyttä käytössä olevasta kaistasta, sen alkamisesta ja päättymisestä. 

2.9.2 Kaksiajoratainen tie, työkohteena oleva ajorata suljettu 

Eräänä vaihtoehtona kaksiajorataisen tien koko ajoradan päällystyksen ol-
lessa kohteena, toinen ajorata voidaan sulkea kokonaan liikenteeltä päällys-
tystyön ajaksi, jos tieosuus liittymien kannalta soveltuu menettelyyn. Silloin 
liikenne ohjataan kumpaankin suuntaan toisella ajoradalla. 

Ennen kuin liikenne ohjataan välikaistan yli käyttämään vastakkaisen suun-
nan ajoradasta erotettua kaistaa, ohjataan aina ensin koko liikenne oikean- 
puoleiselle kaistalle. Järjestely tehdään ajokaistaopastusmerkkien ja sulku-
pylväiden/sulkukartioiden avulla. 
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2.9.3 Jyrsintätyä 

Jyrsintätyön liikenteen järjestelyt toteutetaan esitettyjä esimerkkikuvia sovel-
taen. 

Työkohteessa ei yleensä käytetä 30 km/h -rajoitusta, koska kaikki tehtävä 
työ on konetyötä, eikä liikenteen käyttämällä ajoradan osalla tarvitse työs-
kennellä jalan. 

Jyrsintätyöt on pyrittävä ajoittamaan siten, ettei päällystettäväksi tarkoitetulla 
jyrsityllä alustalla jouduta liikennöimään tarpeettoman pitkään. 

Jyrsityllä alueella käytetään 60 tai 80 kmlh -nopeusrajoitusta jyrsintäalustan 
liikenteelle aiheuttamasta haitasta riippuen. 

Jyrsintätyön päätyttyä kaikki irtoaines on harjattava pois. Laatikkojyrsinnän 
reunasta voi irrota ohitustilanteissa ja kaistan vaihdoissa päällysteen kappa-
leita, jotka voivat aiheuttaa muille ajoneuvoille tuulilasivaurioita. Varoitta-
maan voidaan harkita käytettäväksi merkkiä 143 (Irtokiviä) ja lisäkilpeä "VäI-
tä kaistan vaihtoa" (Undvik byte av körfält). 

Korkeista jyrsintäreunoista on varoitettava muuta liikennettä merkillä 147 
(Vaarallinen tien reuna) ottaen erityisesti huomioon pituussuuntaisten reuno-
jen moottoripyörille aiheuttama vaara. Reunan ollessa tien keskellä merkin 
yhteydessä käytetään lisäkilpeä "Ajokaistojen välissä" (Mellan körfälten). 

Jyrsinnän päät muotoillaan loiviksi ja ainakin liikenteen suunnassa loppupää 
viistetään riittävän loivaksi tarvittaessa massaa käyttäen. 

Poikittaisesta vaarallisesta reunasta varoitetaan merkillä 141 (epätasainen 
tie). 

Merkit poistetaan, kun päällystystyö alkaa ja tieosuuden töistä varoitetaan 
tietyö -merkein. 

2.9.4 Esimerkkiratkaisut liikennejärjestelyistä 

• Yksi kaista käytössä, siirrettävät liikennevalot; sivu 23 
• Leveäpientareinen, yksiajoratainen tie, liikenne molemmista suunnis-

ta yhtä aikaa työkohteen ohi; sivu 24 
• Moottoritie, liikenne työkohteen ohi yhtä ajokaistaa käyttäen; sivu 25 
• Moottoritie, liikenne työkohteen ohi kahta ajokaistaa käyttäen; sivu 26 
• Moottoritie, liikenne ohjattu kokonaan toiselle ajoradalle; sivut 27-28 
• Liikenteenohjaus risteyksessä; sivu 29 
• Moottoritie, poistuminen rampille, vaiheet 1-4; sivut 30-33 
• Moottoritie, liittyminen rampilta, vaiheet 1-4; sivut 34-37 
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- 	1 	 hinattava 
varoitusiaite 

	

100 m 	 "7 	liikennemerkki 
1 	 krfinssi 

° 	sulkukartio () 	1 	____ 	::j 	uusi päällyste 

	

150- 	 1 
250m 

3 
Sulkukartioiden kes- 	 Nopeusrajoitusta 30 
kinäinen väli koneiden 	 o 	km/h käytetään, jos 
kohdalla ja suljetun 	- 	- 0 	

tvöskennellään ialan 
alueen paissa on 5m OS 	0 VR1 

ja linjalla 50 m 
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50-100 m 

Nopeusrajoitusta3o 

] 	
km/h käytetään, jos 

I,i+j 	 työskennellään jalan 

09 
Levittimen kohdalla 
kartioilla varataan 

o 
j jy 	 tilaa kolamiehelle 

Sulkukartioiden keski-
näinen väli koneiden 
kohdalla ja suljetun 
alueen päissä on 5m 
ja linjalla 50 m 

•! 

o 
0 0 

o 
DD 
o - 

1 
1 OOm 

I 
50m  Liikennemerkit voidaan 

pystyttää matalaan 

1 	 telineeseen pientareelle 
_____ 1 50m 

I 

. 

Leveäpientareinen, yksiajoratainen tie, liikenne molemmista suunnista yhtä 
aikaa työ kohteen ohi. 
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hinattava 
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Moottoritie, liikenne työ kohteen ohi kahta kaistaa käyttäen 
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Moottoritie, liikenne ohjattu kokonaan toiselle ajoradalle (työkohde alkaa) 
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Liikenteenohjaus risteyksessä 
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Kartiot jaetaan ennakkoon 
pientareelle 

1 

1 

1- 
: W 

Moottoritie, poistuminen rampille, vaihe 1 
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1 

Moottoritie, pois tuminen rampille, vaihe 2 
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Moottoritie, pois tuminen rampille, vaihe 3 
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2 h myöhemmin 
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Moottoritie, poistuminen rampille, vaihe 4 
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Moottoritie, liittyminen rampilta, vaihe 1 
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35 

Moottoritie, liittyminen rampilta, vaihe 2 
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1 h myöhemmin 

— 

Ir 
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Moottoritie, liittyminen rampilta, vaihe 3 
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3 h myöhemmin 

II 

* 

1 
1 

1 

1 
. 

Moottoritie, liittyminen rampilta, vaihe 4 
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3 KESKENERÄISEN PÄÄLLYSTYSTYÖN LIIKENNE-
JÄRJ ESTE LYT 

3.1 Yleistä 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että käytettävät liikennejärjestelyt 
vastaavat aina työmaatilannetta. Työmaasta ei saa aiheutua vaaraa eikä 
tarpeetonta haittaa työn kuluessa, mutta ei myöskään silloin, kun töitä ei 
tehdä. 

Kun työ keskeytetään yön tai viikonlopun ajaksi, tielle ei saa jäädä tarpeet-
tomia merkkejä tai laitteita eikä työkoneita. Ne merkit, jotka tällöin ovat tar-
peettomia, on väliaikaisesti poistettava tai peitettävä asianmukaisilla peitteil-
lä (ks. kohta 5.1.4). 

Työkoneet siirretään keskeytyksen ajaksi ajoradan ulkopuolelle. Leveällä 
piennaralueella koneita pysäköitäessä alue rajataan sulkulaittein ja niistä va-
roitetaan varoitusvilkuin. Käytössä olevaa linja-auton pysäkkiä ei voida käyt-
tää koneiden varastointiin. Varastointipaikat on esitettävä työmaa-alueen 
käytön suunnitelmassa. 

Päällystettyjen kaistojen päitten muodostamat poikkisaumat tulee pyrkiä 
saamaan viikonlopuksi samaan kohtaan. Päällysteen päät loivennetaan 
massalla. Tien keskellä oleva päällysteen reuna saa viikonlopun tai muun 
yhtä yötä pidemmän työmaan seisokin aikana olla enintään 500 m pitkä. 

Kuvissa esitetyt kaksiajorataisten teiden ajokaistajärjestelyt voidaan tarvitta-
essa pitää samanlaisina myös yön yli. 

Liikennejärjestelyjen tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus tien kummassakin 
suunnassa varmistetaan tarkastusajon yhteydessä. 

3.2 Tilapäiset tiemerkinnät 

Uudelle päällysteelle tehdään tiemerkintöjen apumerkinnät mandollisimman 
pian päällystyksen jälkeen. Ne toimivat tilapäisinä tiemerkintöinä valoisana 
vuodenaikana tiemerkintöjen tekemiseen saakka. Myöhään syksyllä tehtävä 
päällyste merkitään päällystystyön yhteydessä tien keskilinjalle kiinnitetyin 
noin 50x50 mm kokoisin heijastavin tiemerkintäteipein. Teippejä liimataan 
noin 20 metrin välein ja liittymäalueilla tiheämmin. Teippien paikkoja ei mita-
ta erikseen, joten niitä ei käytetä tiemerkintöjen apumerkintöinä. 

3.3 Nopeusrajoitukset 

Tiekohtaisen 100 km/h:n yksiajorataisella tiellä käytetään 80 km/h -rajoitusta 
siihen saakka, kunnes tiemerkinnät ovat valmiit. 

Moottoritiellä tiekohtaisen 120 km/h tiellä nopeusrajoituksena käytetään 100 
km/h päällystystyön jälkeen, kun ajokaistoja osoittavat apumerkinnät ovat 
käytössä. 

. 
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Moottoritien päällystämisen jälkeen käytetään 120 km/h -rajoitusta, jos tie- 
merkinnät säilyvät ennallaan. 

34 Merkkien toistaminen 

Nopeusrajoitus- ja tietyömerkit toistetaan aina yleisen tien tai muun liiken-
teellisesti merkittävän tien liittymän jälkeen. Tietyömerkin yhteydessä käyte-
tään lisäkilpeä 814 Vaikutusalueen pituus, kun päällystetty tieosuus on 5 km 
pidempi. Toistomerkkien yhteydessä olevassa lisäkilvessä ilmoitetaan jäljellä 
olevan tieosuuden pituus. 

3.5 Muut liikennejärjestelyt 

Oheisissa esimerkkikuvissa on esitetty yleisiä liikennejärjestelyjen periaattei-
ta valmistuneen ja osittain keskeneräisen päällystystyön yhteydessä. 

Esimerkit 
Keskeneräisen päällystystyön liikennejärjestelyt; sivut 40 - 43. 

1 
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Keskeneräisen päällystys työn liikennejärjestelyt 
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80 km/h, ulkoreunassa matala kynnys Ajokaistojen 
välissä 

N /\ 
i 	2OOm 

111 
iii tSOOmf 

A 	A.#2OOm 1 	
5oomI '14 

Ajokaistojen 
välissä 

f 500mf 

Jos työn keskeytyksen ajaksi päällystettävien kaistojen päitä ei saada samaan 
kohtaan, tien keskellä olevan uuden päällysteen muodostamasta kynnyksestä 
varoitetaan merkillä 147 (Vaarallinen tien reuna) ja lisäkilvellä "Ajokaistojen 
välissä" (Mellan körfälten). 

80 km/h, ulkoreunassa korkea kynnys 

II 

Käytetään vain kapeapientareisella tiellä 

Kun kapeapientareisen tien piennartäyttö on tekemättä ja päällysteen reuna 
muodostaa korkean kynnyksen, sIItä voidaan varoittaa merkilä 147 (Vaaralli -
nen tien reuna). Kun päällystetty piennar on yli metrin levyinen, merkkiä ei käy-
tetä. 

Keskeneräisen päällystystyön liikennejärjestelyt 
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100 km/h, tien keskellä kynnys 

Ajokaistojen 

100 
	välissä 

200 rI 

II 	 1 
- 	 - 	 - 	 - 

/\I200mI 	<500m 

Ajokaistojen 
välissä 	

1 500mt 

Jos työn keskeytyksen ajaksi päällystettävien kaistojen päitä ei saada tasoihin, tien 
keskellä olevan uuden päällysteen muodostamasta kynnyksestä varoitetaan merkilä 
147 (Vaarallinen tien reuna) ja käytetään 80 km/h:n nopeusrajoitusta. 

100 km/h, pientareenja ajoradan välissä korkea kynnys 
-- 

IJJO 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 

. 

1' 
'4 

"-'150 m 

1) Käytetään vain leveäpientareisella tiellä 

. 

Kun pientareet päällystetään erikseen, pientareen ja ajoradan välissä olevan uuden 
päällyst een muodostamasta korkeasta kynnyksestä varoitetaan merkillä 147 
(Vaarallinen tien reuna) ja käytetään enintään 80 km/h:n nopeusrajoitusta. Alle 5 cm:n 
kynnyksestä ei varoiteta. Pientareet päällystetään mandollisimman pian ajoradan 
päällystämisen jälkeen. 

Kesken eräisen päällystys työn liikennejärjestelyt 
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100 km/h, ulkoreunassa korkea kynnys 

- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 

1)______ 	 1) Käytetään vain kapeapientareisella tiellä 

2)
2) Leveäpientareisella tiellä 100 km/h 

Kun kapeapientareisen tien piennartäyttö on tekemättä ja päällysteen reuna muo-
dostaa korkean kynnyksen (yli 5 cm) tien reunaan, siitä varoitetaan merkillä 147 
(Vaarallinen tien reuna) ja käytetään 80 km/h:n nopeusrajoitusta. Kun päällystetty 
piennar on leveä, merkkiä ei käytetä. 

100 km/h, ulkoreunassa matala kynnys 

II 

Kun uuden päällysteen muodostama kynnys ei ole korkea, merkkiä 147 (Vaarallinen 
tien reuna) ei käytetä, vaikka piennartäyttö on tekemättä. 

Keskeneräisen päällystystyön liikennejärjestelyt 
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4 LIIKENTEENOHJAUS PYSAYTYSPAIKALLA 

4.1 Siirrettävät liikennevalot 

Liikenteen ohjauksessa käytetään siirrettäviä liikennevaloja kaikissa päätei-
den päällystyskohteissa, joissa liikennemäärä on suurempi kuin 900 
ajo n/vrk. 

4.2 Toimintaperiaatteet liikennevalo-ohjauksessa 

Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennevalojen toimintaa yksikaistaisen tieosuu-
den molemmissa päissä. Päällystystyömailla ei käytetä muunlaisia valo-
ohjaussovellutuksia. Yhteydenpito ohjaajien välillä järjestetään radiopuheli-
milla. 

Ohjaajat käyttävät liikennevaloja liikenteen pysäyttämiseen ja kulun sallimi-
seen samalla tavalla kuin pysäytysmerkillä ohjatessaan. Ohjaaja voi ohjata 
liikennettä turvallisesta paikasta ajoradan vierestä. Liikenteenohjaajalla on 
oltava käytössään myös pysäytysmerkki mandollisen liikennevalojen toimin-
tahäiriön varalta. 

4.3 Liikenteenohjaajan kelpoisuusvaatimukset 

Soveltuvuus tehtävään edellyttää aina vähintään 18 vuoden ikää, sillä tehtä-
vä työ on luokiteltu vaaralliseksi työksi eikä sitä saa tehdä nuori henkilö. 

Liikenteenohjaajalla on oltava normaalit aistit eli näkö, kuulo ja reaktiokyky. 

Liikenteenohjaajan riittävä liikennetuntemus edellyttää ajokortin omistamista. 
Tällöin liikenteenohjaajalta edellytetään kykyä tuntea erilaisten ajoneuvojen 
mandollisuudet pysähtymiseen. 

Liikenteenohjaajaksi saa nimetä vain Tieturva 1 pätevän ja erillisen perehdy-
tyksen saaneen henkilön. 

4.4 Tehtävään koulutus ja perehdytys 

Liikenteenohjaaja on aina koulutettava ja perehdytettävä tehtäväänsä. Pe-
rehdytyksen voi antaa Tieturva 2—pätevä urakoitsijan työnjohtaja. 

Työnantaja järjestää liikenteenohjaajiksi määrättäville henkilöille ennen työn 
aloittamista koulutustilaisuuden. Koulutuksessa korostetaan erityisesti liiken-
teen ohjaajan työn vastuullisuutta ja omasta turvallisuudesta huolehtimista. 
Liikenteenohjaajalle opetetaan apuvälineiden käyttö ja yhteydenpito radio- 
puhelimella. 

Opastuksen lähtötason määrittämiseksi perehdyttäjä selvittää opastettavan 
aikaisemman kokemuksen, tiedot ja asenteet. 

Hän varmistaa myös kelpoisuusvaatimusten täyttymisen. 
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Perehdyttäjä kertoo liikenteenohjauksen perusteet: 

• liikenteenohjaaja huolehtii siitä, että hänen valvonnassaan olevalla tie- 
osalla ei tapandu ajoneuvojen kohtaamisia 

• yhteydenpito jonon muodostu misesta 
• vastakkaisen suunnan liikenteenohjaajan kanssa sovittavat asiat viimeis-

ten ajoneuvojen tunnistamisesta 
• ajoneuvojonon katkaisemista koskevat menettelyt 
• toiminta poikkeustilanteissa 

Hän kertoo perusteellisesti liikenteenohjaajaan kohdistuvat riskit 
• jokainen lähestyvä ajoneuvo on turvallisuusriski 
• 	liikenteenohjaajan sijainti eri vaiheissa 
• pysäytysmerkin käyttöön liittyvät periaatteet 

Liikenteenohjaaja on aina lisäksi perehdytettävä kuhunkin työkohteeseen 
ennen työn aloittamista, jolloin hänet tutustutetaan esimerkiksi liikenteenoh-
jaussuunnitelmaan. 

Tehtävään perehdyttämistä varten käytettävissä on Liikenne tietyömaalla - 
sarjan ohje Liikenteenohjaaja TIEH 2200008-02, joka annetaan kaikille lii-
kenteenohjaajille. Perehdyttämis-tilaisuudessa koul uttajalla on käytettävissä 
myös PowerPoint —diaesitys. 

Liikenteen ohjaajille nimetään tehtävään koulutettuja varamiehiä. He hoitavat 
tehtävää varsinaisten liikenteenohjaajien lepo- ja lounastaukojen aikana. He 
hoitavat myös tarvittavan ohjauksen suljetulla alueella olevien liittymien koh-
dalla. 

Liikenteenohjaajien perehdytystilaisuudesta on tehtävä pöytäkirja, josta il-
menevät sekä kouluttajan että perehdytettävien nimet. Pöytäkirja liitetään 
työkohteen turvallisuusasiakirjat sisältävään aineistoon ja urakoitsija esitte-
lee sen seuraavassa työmaakokouksessa. 

4.5 Tehtävät 

Liikenteen ohjaajan tehtävänä on huolehtia, että hänen valvonnassaan ole- 
valla yksiajokaistaisella tieosuudella ei tapandu kohtaamisia ja liikenne voi 
turvallisesti ohittaa työmaa-alueen. Tehtävä on hoidettava niin, ettei kum-
mankaan ajosuunnan liikenne joudu odottamaan kohtuuttoman pitkään. Lii-
kenteen ohjaajalle ei saa määrätä muita tehtäviä. 

4.6 Varoitusliivi ja ohjausvälineet 

Liikenteenohjaajan on käytettävä standardin SFS-EN 471 luokan 3 mukaista 
heijastavaa varoitusliiviä ohjatessaan liikennettä joko liikennevaloja tai py-
säytysmerkkiä käyttäen. Pysäytysmerkkinä käytetään pienoiskoossa olevaa 
liikennemerkkiä 311 (ajoneuvolla ajo kielletty). Merkin halkaisija on suunni-
tellussa työssä 400 mm. 
Liikenteen ohjaajat ovat yhteydessä toisiinsa radiopuhelimen avulla. Päällys-
tystöiden yhteydessä käytetään vain UHF- tai VHF -laitteita. 
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5 LIIKENTEEN OHJAUSLAITTEET 

5.1 Lukennemerkit 

Suurikokoisia liikennemerkkejä käytetään lähestyttäessä työkohdetta tiellä, 
jossa nopeusrajoitus on ̂  80 km/h: 

• moottoriväylällä 
• 	kaksiajorataisella tiellä 
• erittäin vilkasliikenteisellä (KVL ̂  15 000 ajon/vrk) muulla tiellä 
• ajoneuvoon tai varoituslaitteeseen kiinnitetyissä merkeissä 

HUOM! 
1. Jos käytetään päiväloistekalvoa olevia merkkejä, merkit voivat olla 

normaalikokoisia 
2. Tällöin kaikkien tilapäisten merkkien on oltava päiväloistekalvoa 

Normaalikokoiset liikennemerkit: 
• 	muulla tiellä; 
• työnaikainen merkki 623 (ajokaistan päättyminen) tai 621 ja 622 (ajo-

kaista-opastus) tielle pystytettynä voi olla lyhytaikaisessa tai liikkuvassa 
työssä normaalikokoinen, vaikka muut merkit ovat suurikokoisia. Varoi-
tuslaitteessa käytettynä merkin koko on suuri; 

• kiireellisessä, välittömiä toimenpiteitä vaativassa korjaustyössä. 

5.1.2 Liikennemerkkikalvo 

Huomaa! 
Tässä ohjeessa liikennemerkkikalvojen luokitus noudattaa liikenne- 
merkeistä annettua standardia SFS-EN 12899-1 (vrt, ohje Liikenne- 
merkkien rakenne ja pystytys TIEH 2000004-02) 

R2-R3 -luokan päiväloistekalvo: 

• vilkasliikenteisten teiden työn aikaisissa tilapäisissä merkeissä 
• sähkömekaanisissa merkeissä; 
• pysäytysmerkeissä; 
• ajoneuvoon tai varoituslaitteeseen kiinnitetyssä merkissä. 

Ri -luokan kalvo: 

• muulla tieverkolla tehtävässä työssä; 
• lyhytaikaisessa tai liikkuvassa työssä, jossa merkit ovat vain päiväaikaan 

käytössä; 
• kiireellisessä, välittömiä toimenpiteitä vaativassa korjaustyössä. 

. 
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5.1.3 Pystyttäminen 

Kaksiajorataisella ja muulla vilkasliikenteisellä tiellä (KVL ̂  1500 ajon/vrk) 
työkohteen merkit pystytetään molemmin puolin tietä. Tämä ei koske ajo-
neuvoon kiinnitettäviä merkkejä. Liikennemerkit voidaan pystyttää pienta-
reelle mataliin törmäysturvallisiin telineisiin. Menettely on sallittu liikennemi-
nisteriön kokeiluluvan perusteella. Merkit eivät saa kuitenkaan haitata mm. 
kevyttä liikennettä. Tavoitteena on merkkien mandollisimman hyvä havaitta-
vuus. Betoniporsaita ei ajoradalle pystytettävissä merkeissä saa käyttää. 
Kevyiden jalustojen painoina käytetään kumiseospainoja tai hiekalla täytetty-
jä pusseja 

Jos merkit pystytetään maahan painettaviin tai lyötäviin jalustoihin, urakoitsi-
jan on selvitettävä paikalla mandollisesti olevien kaapelien ja putkien sijainti. 
Työmaan mukana siirrettävät liikennemerkit pystytetään helposti liikuteltaviin 
laitteisiin siirtämisen helpottamiseksi. 

Liikennemerkkien keskinäisenä etäisyytenä tien pituussuunnassa käytetään 
vähintään 50 metriä, jotta tienkäyttäjä ehtii ne havaita ja ymmärtää. Työ-
maan liikennemerkit eivät saa tarpeettomasti estää pysyvien liikennemerkki- 
en havaitsemista. Tiekohtaiseen nopeusrajoitusjärjestelmään kuuluvat tar-
peettomat nopeusrajoitusmerkit peitetään. 

Nopeusrajoitus- ja tietyömerkit toistetaan aina yleisen tien tai muun liiken-
teellisesti merkittävän tien liittymän jälkeen. 

Nopeusrajoitusmerkit pystytetään ja paljastetaan liikenteelle järjestyksessä 
suurimmasta rajoituksesta porrastaen pienempään. Järjestelyn purkaminen 
tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. 

5.1.4 Poistaminen ja peittäminen 

Merkin poistamiseksi ei hyväksytä kääntämistä tien suuntaiseksi. Tilapäi-
seen merkkien peittämiseen käytetään tarkoitukseen valmistettuja väriltään 
harmaita peitteitä tai suojia. Erikoistapauksissa peittämismenettelystä on so-
vittava tapauskohtaisesti erikseen. Helposti repeytyvää ja merkin päältä ir-
toavaa jätesäkkimuovia ei peittämiseen hyväksytä. 

Jos merkit poistetaan pylväineen, merkit on varastoitava mieluiten näkymät-
tömiin niin, ettei tienkäyttäjä oleta niiden kaatuneen vahingossa. Tunnollinen 
tienkäyttäjä voi pystyttää merkin uudelleen. 

5.2 Sulku-ja varoituslaitteet 

Päiväloistekalvoa käytetään sulku- ja varoituslaitteiden pintamateriaalina 
moottoriväylillä ja kaksiajorataisilla sekä erittäin vilkasliikenteisillä teillä. Val-
ta- ja kantateillä sekä vilkasliikenteisillä seututeillä voidaan käyttää R2 - 
luokan pintamateriaalia. 

Hinattava varoituslaite 
Kaksiajorataisilla sekä erittäin vilkasliikenteisillä muilla teillä käytetään suuri- 
kokoista hinattavaa varoituslaitetta (korkeus maasta n. 300 - 400 cm), jossa 
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on ylikokoa (0 1500 mm tai 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. 180-250 cm). 

Varoitusvalaisimet 
Hinattavan varoituslaitteen varoitusvalaisimina käytetään kahta suuritehoisia 
päiväkäyttöön tarkoitettua laitetta, joissa on valaistustason mukaan säätyvä 
tehoautomatiikka. Päiväaikaan toimittaessa ja liikennevalojen ollessa toimin-
nassa valaisimet pidetään sammutettuina. Sen sijaan pimeällä tai muutoin 
huonoissa valaistusolosuhteissa valaisimet pidetään toiminnassa. 

Tarkemmat ohjeet sulku- ja varoituslaitteiden laatuvaatimuksista on esitetty 
Tiehallinnon ohjeissa Liikenne tietyömaalla, Sulku- ja varoituslaitteet 5D-2. 

Päällystystyömailla käytettävät yleisimmät sulku- ja varoituslaitteet on esitet-
tyjäljempänä olevassa kuvassa. 

5.3 Sulkukartioiden käyttö 

Suljetun alueen erottamiseen liikenteen käyttämästä tilasta käytetään sulku-
kartioita. Suljetun osan päättyminen on merkittävä selvästi. Levittimen koh-
dalla kartioita käytetään tilan sallimissa rajoissa. Jos tilaa on riittävästi, karti-
oita käytetään noin 5 metrin välein. Muualla linjaosuudella kartioita käytetään 
noin 50 metrin välein näkemäolosuhteista ja työvaiheesta riippuen. Kuljetta-
jille ei saa syntyä epäselvyyttä suljetun osuuden jatkumisesta. Käytettävien 
kartioiden on oltava kaksiajorataisella ja leveäpientareisella (1,5 m) tiellä vä-
hintään 75 cm ja muualla 50 cm korkeita. 

5.4 Liikenteenohjauslaitteiden kunto ja puhtaus 

Työkohteissa käytettävien liikennemerkkien ja sulkulaitteiden tulee olla puh-
taita ja kuntoluokaltaan vähintään 3 (Liikennemerkkien ja reunapaalujen kun-
toluokitus TIEL 223 0007/96). 

5.5 Siirrettävät liikennevalot 

Vuorosuuntainen ohjaus voidaan järjestää ilman toisto-opastinta pelkästään 
pääopastimin. Opasti nyksikkö varustetaan taustalevyllä valo-opastimen ha-
vaittavuuden parantamiseksi. Opastimet voidaan pystyttää erillisinä tai sijoit-
taa hinattavaan varoituslaitteeseen. Valoyksikön etäisyyden laitteen reunas-
ta on oltava noin 200 mm. Valojen alareuna on vähintään kanden ja enin-
tään neljän ja puolen metrin korkeudella tien pinnasta. 

Laitteiston tulee täyttää liikenne- ja viestintäministeriön asetus tieliikenteen 
liikennevaloista (LVMA 1012/2001). Valo-opasteet annetaan asetuksen mu-
kaisesti seuraavassa järjestyksessä: punainen, punainen ja keltainen sa-
manaikaisesti, vihreä, keltainen, punainen. 

Valoja ohjataan päällystystyössä yksinomaan käsiohjauksella 

. 
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6 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 luokan 3 mukaista näkyvää varoitusvaatetusta. Luokka on tarkastet-
tavissa vaatteeseen kiinnitetystä CE-merkintäli pukkeesta. Merkintä koskee 
myös yhdistelmäasuja. 

Varoitusvaatetuksen käyttövelvoite koskee kaikkia työn vuoksi tiellä jalan 
liikkuvia. Työkoneiden varustukseen kuuluva varoitusliivi tarkastetaan ko-
neen 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 varoituslaittein va-
rustettu suoja-auto tai sulku- ja varoituslaittein erotettu työkohde. 

vairnistaa nimi 	
suoJausluokat 	

suojain täyttää / 	' 	'- 	'— 	mimmivsalimuksat e"'.' 1 

	

Lu 	,II- 

fo 

2 	5 	merkinnt 

	

mateflaaip 	

- 

	

pesuohleet 	 • 

	

--- 	110tUS tutustua. 

maksirnipesukerrat ... 
Suojauatascn tiuononluma 	 - 

. 

. 

CE-merkintälipuke 
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7 AJONEUVOJEN VAROITUSLAITTEET 

7.1 Varoitusvalaisin 

Päällystystyössä käytettävät autot, traktorit ja työkoneet varustetaan varoi-
tusvalaisimin. Valaisinta (kattovilkkua) on käytettävä aina, kun ajoneuvon 
poikkeava kulku tai pysäköinti voi aiheuttaa vaaraa muulle liikenteelle. 

Valaisimen tarpeeton käyttö on kielletty. 

Pelkkä valaisimen käyttö ei oikeuta liikennesäännöistä poikkeamista esimer-
kiksi ajoreitin lyhentämiseksi. 

Jos tielle jätetään massankuljetusperävaunu, se varustetaan pimeällä ja 
hämärällä omalla virtalähteellä toimivalla varoitusvilkulla (tietyövilkulla), ellei 
perävaunussa ole akkuvarustusta takavaloille. 

7.2 Peruutushälytin 

Kaikissa massan ajoon käytettävissä kuorma-autoissa käytetään jaksoittais-
ta ääntä antavaa peruutushälytintä. Sama koskee tiehöylää ja yli seitsemän 
tonnia painavaa jyrää. Poikkeuksena on työkone, jossa on samanlaiset hal-
lintalaitteet eteen- ja taaksepäin ajamista varten. 

7.3 Asfaltinlevittimen varoitusmerkintä 

Asfaltinlevittimessä käytetään kuvassa esitettyä varoitusmerkintää. Puna- 
keltaisen merkinnän tulee olla samanlainen tien kumpaankin suuntaan. Mer- 
kintään kuuluva varoitusvalaisin on toiminnassa, kun työskennellään yleisen 
liikenteen käytössä olevalla tiellä. Varoitusmerkinnän sijoitus säädetään si-
ten, että se suojaa levittimen vieressä työskenteleviä, mutta jättää noin 3 
metrin levyisen tilan liikenteelle. Varoitusmerkinnän alareunan tulee olla vä-
hintään 2,0 metrin korkeudella. Merkinnän yhteydessä voidaan käyttää 30 
km/h nopeusrajoitusmerkkiä, jonka kääntöpuolella on vastakkaisen suunnan 
nopeusrajoituksen päättymistä osoittava merkki. 

7.4 Tarkastukset 

Ajoneuvojen varoituslaitteiden laatu ja kunto tarkastetaan ajoneuvon vas-
taanottotarkastuksen yhteydessä. Varoituslaitteiden kuntoa seurataan päivit-
täin ja raportoidaan viikoittaisissa kunnossapitotarkastuksissa. 
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8 TIEDOTTAMINEN 

8.1 Yleistä 

Töiden ajankohdasta ja työkohteesta ilmoitetaan ennakkoon liikennekeskuk-
seen. Liikennekeskus tallentaa tiedot LK-tiedon tietokantaan. LK-tiedosta 
lähetetään liikennetiedotteita mm. valtakunnallisille ja paikallisille radioille. 
Tiedotteessa voidaan esittää yleisölle kerrottavaksi työn erityispiirteitä työ- 
kohteen kohtaamisessa ja ohittamisessa. 

8.2 Urakoitsijan ilmoitukset liikennekeskukselle 

. 	 Urakoitsija ilmoittaa liikennekeskukselle päivittäin työvaihetiedot klo 15 men- 
nessä seuraavan päivän valta- ja kantateiden työkohteista sekä tilaajan erik-
seen sopimuskatselmuksessa nimeämien vilkkaiden teiden työkohteista ja 
niihin liittyvät liikenteeseen vaikuttavat haitat ja muut näkökohdat. Lisäksi il-
moitetaan viikoittain torstain kuluessa seuraavan viikon työt. Ilmoitus anne-
taan sähköisesti lomakkeella "Ilmoitus liikennettä haittaavasta työstä liiken-
nekeskukseen". 

Urakoitsijan työkohdeilmoitusten tarkemmat periaatteet esitetään muissa 
urakka-asiakirjoissa (ks. SKU Yhteydenpito liikennekeskukseen) ja niistä so-
vitaan yksityiskohtaisesti sopimuskatselmuksessa. 

8.3 Tiedotustaulu 

Jotta tienkäyttäjät osaisivat hyvissä ajoin varautua päällystämisestä aiheutu- 
viin pysäytyksiin, käytetään vilkkailla pääteillä kuvassa esitettyjä tiedotus- 
tauluja. Ne pystytetään noin 2 - 5 km:n päähän ennen päällystettävän tie- 

• 

	

	 osuuden alkua. Taulun tekstissä on otettava huomioon kunnan kielisuhteet. 
Taulujen käytöstä sovitaan työkohteittain urakka-asiakirjoissa. 

8.4 Radio 

Liikennekeskus antaa päivittäisiä päällystystöitä koskevia tiedotteita maa-
kunta- ja paikallisradioille. Tiedottamisessa käytetään yleisesti tunnettuja tien 
ja paikannimiä. 

Tiedottamisessa tulisi korostaa varovaisen ja huomaavaisen ajotavan merki-
tystä työkohteissa. 
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