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Ajoneuvojen siirrot tilapäisten 
liikennejärjestelyjen 

yhteydessä
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Laki ajoneuvojen siirtämisestä 828/2008
6 §

Siirto tiealueella tehtävän työn tai järjestettävän tapahtuman perusteella
Jos pysäköidystä ajoneuvosta aiheutuu haittaa tiealueella tapahtuvalle 

kunnossa- tai puhtaanapidolle taikka korjaus- tai rakennustyölle, 
tienpitoviranomainen voi toimittaa ajoneuvon lähisiirron. Sama koskee 

tiealueella tienpitäjän luvalla järjestettävää tapahtumaa. Yksityisellä tiellä 
kunta toimittaa lähisiirron yksityisen tien tienpitäjän perustellusta pyynnöstä.
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• Ennakkoon tiedossa olevasta tiealueella tehtävästä työstä tai 
järjestettävästä tapahtumasta on ilmoitettava asianmukaisin alueelle 
sijoitetuin merkein tai ilmoituksin vähintään kahta vuorokautta = min 
48 h ennen suunniteltua siirtoa. Poikkeuksellisissa tilanteissa tai 
viranomaisen harkinnan perusteella siirtoon voidaan ryhtyä 
tiealueella tehtävästä työstä ennakkoon ilmoittamatta. 
(29.12.2011/1508)

• Jos ajoneuvolle ei voida liikenteen, tilan puutteen tai muiden 
vastaavien syiden vuoksi suorittaa lähisiirtoa, sille voidaan suorittaa 
varastosiirto.
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Informaatiotaulu 
siirtokehotuksesta

Katualueen varaus
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Informaatiotaulu siirtokehotuksesta

• Informaatiotauluun kirjataan Voimassaolo-kohtaan valkoiselle 
pohjalle mustalla tussilla voimassaoloaika esim. 3.5.2016 klo 8.00–
16.00 tai 1.10.2016–30.10.2016. 

• Teippejä ja pahvia ei tule käyttää. Taulussa olevia tietoja ei saa peittää 
ja tiedot tulee olla oikeita. Taulun taakse tulee merkitä taulun asettaja 
yhteystietoineen.
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Informaatiotaulu 
siirtokehotuksesta

Kunnossapitotyö
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Tieliikennelain 
uudistuksen 
yhteydessä on esitetty 
merkkiä 
I13 Siirtokehotus
Merkkiä käytettäisiin ajoneuvojen 
siirtämisestä annetun lain 
(828/2008) 6§:ssä määritetyissä 
tilanteissa. Merkissä voitaisiin 
kertoa siirtokehotuksen syy, 
voimassaoloaika, yhteystiedot ja 
muita tarvittavia tietoja. 

HOX! Lain voimaantulo voi 
aiheuttaa päivityksiä/muutoksia 
käytettäviin informaatiotauluihin 
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Siirtokehotuksen merkitsemiseen 
saa käyttää ainoastaan 
asianomaisen kunnan määrittämää 
virallista siirtokehotustaulua
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Informaatiotaulu siirtokehotuksesta

• Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön mukaan siirtokehotuksesta kertova 
informaatiotaulu ei ole pysäköintiä ohjaava liikennemerkki eikä se siten kiellä 
pysäköintiä vaikutusalueellaan. Sen tarkoituksena on ajoneuvojen siirtämisestä 
annetun lain mukaisesti ilmoittaa kadulla tehtävästä työstä ja siihen liittyvästä 
ajoneuvojen siirtokehotuksesta. Pysäköintiä koskevat rajoitukset ovat voimassa 
siirtokehotuksesta riippumatta.

• Siirtokehotuksesta kertova informaatiotaulu on voimassa asettamispaikastaan 
seuraavan yleisen tien tai kadun risteykseen taikka seuraavaan 
informaatiotauluun. Informaatiotaulun vaikutusalueen päättyminen voidaan 
risteysvälillä osoittaa erillisellä merkillä (uudella siirtokehotustaululla ja lisäkilvellä 
vaikutusalue päättyy).
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Informaatiotaulun 
pystytyspöytäkirja; 
(ensimmäinen yritys)
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Jotta siirrot voidaan toteuttaa 
suunnitellun mukaisesti, tulee 
informaatiotaulu asettaa 
asianmukaisesti ja siitä tulee 
laatia pystytyspöytäkirja. 
Pöytäkirjaan kirjataan 
asettamishetkellä taulun 
vaikutusalueella olevat 
ajoneuvot.
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Toteutus kadulla     

 Siirronvalvoja tuli aamulla 
kohteeseen, mutta siirtoihin ei 

voitu ryhtyä. Jouduttiin laatimaan 
uusi pystytyspöytäkirja ja 

odottamaan lain edellyttämä 48 h 
ennen kuin siirtoihin voitiin ryhtyä.

Pöytäkirja 
Liikennemerkin/Informaa-
tiotaulun asettamisesta
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Liikennemerkit ja muut 
siirtokehotukset
• Informaatiotaulun vaikutusalueelle jääviä pysyviä liikennemerkkejä ei peitetä. 
• Mikäli siirtokehotus asetetaan toisen siirtokehotuksen vaikutusalueelle, tulee 

tämä ottaa huomioon uudessa järjestelyssä. Siirtokehotuksen voimassaolon 
päätyttyä tulee oma merkki poistaa mahdollisimman pian ja tehdä alkuperäisestä 
informaatiotaulusta uusi pystytyspöytäkirja, johon kirjataan taulun 
vaikutusalueella olevat ajoneuvot ja toimitetaan pöytäkirja alkuperäisen 
informaatiotaulun pystyttäneelle taholle ja kunnan viranomaiselle (Helsingissä 
asysiirrot@hel.fi)

PKS Katutyöt 2019 15

16
PKS Katutyöt 2019

15

16



9

PKS Katutyöt 2019 17

Ajoneuvojen siirtäminen

• Siirtokehotus-informaatiotaulu tulee asettaa paikalleen hyvissä ajoin, mutta kuitenkin viimeistään 
48 tuntia ennen sen voimaantuloa. Informaatiotaulu katsotaan asetetuksi, kun pystytyspöytäkirja 
on laadittu. Työtä tai tapahtumaa suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon, että ajoneuvojen 
siirtoihin ei voida ryhtyä ennen kuin on kulunut 48 tuntia informaatiotaulun asettamisesta.

• Tilapäinen liikennejärjestely tehdään kadunpitäjän päätöksellä ja siirronvalvoja valvoo ajoneuvon 
lähisiirron. Ennen siirtojen aloittamista siirronvalvoja tarkistaa, että informaatiotaulut ovat 
asianmukaisesti paikoillaan ja selvästi havaittavissa ja että tilapäinen liikennejärjestely -päätös
vastaa toteuttamishetken tilannetta.

• Siirtoihin ei voida ryhtyä omavaltaisesti, vaikka siirtokehotus olisi voimassa. Siirronvalvojan on 
oltava paikalla, kun siirrot suoritetaan. Siirron valvoja valvoo ajoneuvon siirron.
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Siirtokustannusten korvaaminen

• Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle 
ajoneuvon siirrosta aiheutuneet kustannukset, mikäli ajoneuvo on pysäköity 
paikalle informaatiotaulun asettamisen jälkeen. Mikäli ajoneuvo pysäköity 
paikalle ennen informaatiotaulun asettamista, vastaa työstä vastaava siirrosta 
aiheutuneista kustannuksista.

• Työstä vastaava vastaa tilapäisestä liikennejärjestelystä aiheutuneista kuluista. 
Kuluja voi syntyä esimerkiksi siitä, kun siirtoihin ryhdytään virka-ajan ulkopuolella 
tai siirtokustannuksia ei voida periä ajoneuvon omistajalta tai haltijalta, kun 
ajoneuvon omistaja tai haltija ei ole tiedossa.

• Turhan siirtokäynnin kustannuksista vastaa työstä vastaava.
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Informaatiotaulujen asettaminen
Informaatiotaulu voidaan asettaa vain tilapäisen liikennejärjestely -
päätöksen mukaisesti
• Helsinki

• Kun ilmoitus yleisellä alueella tehtävästä työstä tehdään, samalla haetaan 
tilapäistä liikennejärjestely -päätöstä

• Espoo
• Tilapäinen liikennejärjestely -päätös haetaan eLupa-palvelun sähköisen 

asioinnin kautta

• Vantaa
• Lupaa siirtokehotuskylttien asettamiselle haetaan kadunpidosta sähköisesti 

www.lupapiste.fi palvelun kautta
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