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Tilapäiset liikennejärjestelyt – miksi tärkeää?

❑ Työn liikenteelle aiheuttaman haitan minimointi

❑ Vahinkojen sekä ympäristövaikutusten minimointi

❑ Työturvallisuus
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Tärkeimmät periaatteet tilapäisissä 
liikennejärjestelyissä

• Ei kohtuutonta haittaa liikenteelle (vältettävä töitä ruuhka-aikoina)

• Huomioitava kaikki liikennemuodot

• Ohjauslaitteiden sijoittelu ja havaittavuus

• Liikennejärjestelyjen toimivuus myös pimeällä ja erilaisissa 
keliolosuhteissa

• Järjestelyt ajan tasalla muutostilanteissa

• Järjestelyt purettava välittömästi työn loputtua

• Työmaa-alue tarvittaessa aidattava, kaivannot suojattava

• SELKEYS: Ensimmäistä kertaa paikalle saapuvalla 
keskivertoautoilijalla tulee olla mahdollisuus "selviytyä" 
tilanteesta 
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Olosuhteiden huomioon ottaminen
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Yhteydenotot poliisille

❑ Valvontapyyntöjä urakoitsijoilta

❑ Virka-apupyyntöjä kunnalta 

❑ Ilmoituksia kansalaisilta

➢ jos järjestelyillä vaarannetaan liikennettä, poliisi voi 
keskeyttää työt välittömästi
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Liikenneonnettomuudet

❑ Liikenneonnettomuuden yhteydessä poliisi selvittää:

• onko tapahtunut rikos

• asianosaiset (AO, RE, TOD)

• olosuhteet

• rikoksella aiheutettu vahinko ja saavutettu hyöty

• asianomistajan vaatimukset

• tilapäiset liikennejärjestelyt (suunnitelmat -> käytäntö)
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Pysäköinti

❑ Jos ajoneuvo on pysäköity pelastuslain vastaisesti 
pelastustielle, voi poliisi tai kunnan pysäköinninvalvoja 
toimittaa ajoneuvon lähi- tai varastosiirron viipymättä

❑ Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua, eikä sitä saa 
pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman 
maanomistajan tai -haltijan lupaa (Maastoliikennelaki)

❑ Valvontaa voidaan suorittaa myös yksityisellä alueella 
maanomistajan tai maa-aluetta hallinnoivan tahon pyynnöstä
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Liikenteen ohjaajat (TLL 65)

❑ Poliisilla on tienpitäjää kuultuaan (kiireellisessä tapauksessa 
tienpitäjää kuulematta) mahdollisuus tehdä päätös 
tilapäisestä tien sulkemisesta (esim. urheilukilpailut, 
kansanjuhlat, näyttelyt). Poliisi tekee tarvittaessa päätöksen 
tilapäisten liikenneohjaajien määräämisestä tiettyä tehtävää 
varten tai määräajaksi

❑ Liikenteen ohjaajan on oltava täysi-ikäinen, annettava 
suostumuksensa ja omattava tehtävän edellyttämä 
asiantuntemus (joissakin tapauksissa viranomaisen 
hyväksymä koulutus)
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Olennaista

➢ Tehdään viranomaisilmoitukset ajoissa --- aikaa käsitellä 
ilmoitus ja käydä tarvittavaa vuoropuhelua

➢ Tehdään ilmoitus ohjeiden vaatimalla tavalla

➢ Huolehditaan, että järjestelyt työmaalla vastaavat 
suunnitelmaa (itsetarkoitus ei ole papereiden täyttäminen 
vaan suunnitelmien jalkauttaminen)

➢ Suunnitelmia ja järjestelyjä muutetaan tarvittaessa työn 
edellyttämällä tavalla --- vastuu järjestelyistä on luvan 
saajalla --- vastuuta ei voi ulkoistaa muutoin kuin 
sopimusteitse

➢ Turvalliset järjestelyt ovat johdonmukaisia, selkeitä, 
havaittavia

9.4.20219



Miten poliisin tavoittaa

▪ Kiireellisiä ja akuutteja toimenpiteitä vaativissa tilanteissa 

soita 112
▪ Kiireettömissä tilanteissa palvelee poliisin neuvontapalvelu

- puhelin: 0295 419 800 (arkisin klo 08.00 – 16.15)

- sähköposti: neuvontapalvelu(at)poliisi.fi.

▪ www.poliisi.fi/yhteystiedot
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http://www.poliisi.fi/yhteystiedot


Kiitos

Jukka Grönlund
Ylikonstaapeli
Helsingin poliisilaitos
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