
 

 

Ohje väliaikaisista liikennejärjestelyistä 

Mikäli työmaan tai tapahtumanjärjestäjällä on tarve tilapäisiin liikennejärjestelyihin toimenpiteiden onnis-

tumiseksi sekä yleisen järjestyksen ja liikenneturvallisuuden säilyttämiseksi, seuraavia ohjeita on nouda-

tettava: 

1. Siirtokehotus-liikennemerkin/ -merkkien tulee olla paikallaan viimeistään 48 tuntia ennen siirto-

kehotus-merkkien voimaan astumista. Siirtokehotus-lisäkilvessä on mainittava, milloin väliaikai-

set liikennejärjestelyt astuvat voimaan (päivämäärä ja kellonaika). On huomioitava, että siirtoke-

hotuksen voimaan astumisesta itse tapahtuman tai työn alkamiseen on varattava riittävästi aikaa, 

jotta mahdolliset väärin pysäköidyt ajoneuvot ehditään siirtämään. Liikennemerkkejä ja maksuau-

tomaatteja ei saa peittää ennen siirtokehotuksen-liikennemerkin voimaanastumista, sillä pysäköin-

tiä koskevat säännöt ja maksut ovat voimassa siihen asti normaalisti. 

2. Työmaa-alueen muut merkit on peitettävä tai poistettava silloin, kun siirtokehotus-liikennemerkki 

astuu voimaan. Tapauskohtaisesti on kuitenkin harkittava, milloin muiden merkkien peittämi-

nen/poistaminen on tarkoituksenmukaista, jotta alue saataisiin tyhjäksi. Turun kaupungin Kiinteis-

töliikelaitoksen ajoneuvosiirtoyksikkö neuvoo tarvittaessa, p. 040 196 0365 tai p. 050 556 6572. 

Ajoneuvosiirtoyksikön kanssa on myös syytä keskustella viimeistään kaksi viikkoa ennen siirto-

kehotuksen voimaanastumisesta päättämistä, jotta mahdollisiin siirtoihin on varmasti kyseisenä 

ajankohtana resursseja. Tämä on tärkeää erityisesti, kun alue on laaja ja ajoneuvoja paljon. 

3. Väliaikaiseen liikennejärjestelyyn tarvittavia liikennemerkkejä saa soittamalla numeroon p. 

050 527 8139. 

4. Väliaikaisten liikennemerkkien/ -järjestelyjen asettamisen yhteydessä on täytettävä pöytäkirja lii-

kennemerkin/ informaatiotaulun asettamisesta ja asettamishetkellä paikalla olevista ajoneuvoista 

suhteen. Paikalla olevat ajoneuvot on myös valokuvattava ja muuten dokumentoitava huolellisesti 

niin, että niiden sijainti (liikennemerkkien asettamishetkellä) voidaan myös jälkikäteen luotetta-

vasti todeta. 

5. Pöytäkirja on toimitettava Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen ajoneuvosiirtoyksikölle valo-

kuvineen. Puutteellisesti täytetyn pöytäkirjan tai muutoin huonon dokumentoinnin vuoksi aiheu-

tuvat siirtokustannukset tulevat järjestelyistä vastaavan tahon maksettaviksi. 

6. Tyhjennettävän katuosuuden alkuun on asetettava siirtokehotus-lisäkilpi. Alueen päättyminen on 

myös selkeästi ilmaistava, ellei alue pääty risteykseen tai kadun päätyyn. Paikalle voidaan asettaa 

myös pysäköinti tai pysäyttäminen kielletty -liikennemerkki, mutta näitä merkkejä ei tule asettaa 

juurikaan ennen siirtokehotus-merkkien voimaan astumista, jotta pysäköintiä ei tarpeettomasti es-

tetä. 

7. Mahdolliset ajoneuvojen siirtotarpeet ilmoitetaan Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen ajo-

neuvosiirtoyksikölle, p. 040 196 0365 tai p. 050 556 6572. 

8. Tapahtuman päätyttyä tai työmaan valmistuttua vastuuhenkilön/urakoitsijan on viipymättä palau-

tettava liikennejärjestelyt ennalleen. 

 


