
Ohjeet väliaikaisten siirtokehotusmerkkien/ -järjestelyjen asettamiselle Turussa 

 
 

1. Tilapäisiin liikennejärjestelyihin on aina haettava kirjallinen lupa Turun kaupunkiympäristötoimialalta, 
Puolalankatu 5, 20100 Turku. Kirjaamon sähköpostiosoite on kaupunkiymparistotoimiala@turku.fi 
 

2. Siirtokehotusmerkkien tulee olla paikallaan viimeistään 48 tuntia ennen siirtokehotuksen voimaantuloa. 
Merkissä on mainittava, milloin ne astuvat voimaan (päivämäärä ja kellonaika). On huomioitava, että 
siirtokehotuksen voimaan astumisesta itse tapahtuman tai työn alkamiseen on varattava riittävästi aikaa, 
jotta mahdolliset väärin pysäköidyt ajoneuvot ehditään siirtämään. Liikennemerkkejä ja 
maksuautomaatteja ei saa peittää ennen siirtokehotusmerkin voimaanastumista, sillä pysäköintiä 
koskevat säännöt ja maksut ovat voimassa siihen asti normaalisti. 
 

3. Voimassaoloalueen muut merkit on hyvä peittää kun siirtokehotusmerkki astuu voimaan. 
Tapauskohtaisesti on kuitenkin harkittava, milloin muiden merkkien peittäminen on tarkoituksenmukaista, 
jotta alue saataisiin tyhjäksi. Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimialan ajoneuvosiirtoyksikkö neuvoo 
tarvittaessa, p. 050 556 6572 tai p. 040 196 0365. Ajoneuvosiirtoyksikön kanssa on myös ajoissa 
keskusteltava aikatauluista sekä merkkien sijoituksesta/suunnitelmasta vähintään 2 viikkoa 
ennen siirtokehotusmerkin voimaan astumista, jotta mahdollisiin siirtoihin on varmasti kyseisenä 
ajankohtana resursseja. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun kyseessä on laaja alue, ja ajoneuvoja on 
paljon. 
 

4. Siirtokehotusmerkkejä ja betoniporsaita saa lainata Turun kaupunkiympäristötoimialan varastolta. 
Varasto on avoinna klo 7-15, tarvikkeiden lainaamisesta tulee kuitenkin ottaa yhteyttä hyvissä ajoin 
soittamalla numeroon p. 050 5566 572 tai 050 4003 264. Varasto sijaitsee osoitteessa Kuparikatu 11. 
Huomiothan, että merkit ja betoniporsaat ovat painavia, joten niiden siirtämiseen ja paikalleen 
sijoittamiseen on tarvittava kalusto itse lainaajalla. 
 

5. Väliaikaisten siirtokehotusmerkkien asettamisen yhteydessä on täytettävä pöytäkirja liikennemerkin/ 
informaatiotaulun asettamisesta ja asettamishetkellä paikalla olevista ajoneuvoista. Paikalla olevat sekä 
ajoneuvot että siirtokehotusmerkit on myös valokuvattava (valokuvissa oltava kellonaika sekä 
päivämäärä) ja muuten dokumentoitava huolellisesti niin, että niiden sijainti liikennemerkkien 
asettamishetkellä voidaan myös jälkikäteen luotettavasti todeta. Ajoneuvojen siirtoyksikkö opastaa 
tarvittaessa, myös merkkien oikein sijoittamisessa.  
 

6. Pöytäkirja on toimitettava Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimialan ajoneuvosiirtoyksikölle, 
osoitteeseen ajoneuvosiirrot@turku.fi, valokuvineen pikimmiten, kuitenkin viimeistään vuorokautta 
ennen mahdollisia siirtoja. Puutteellisesti täytetyn pöytäkirjan tai muutoin huonon dokumentoinnin vuoksi 
mahdolliset ajoneuvojen siirrot voivat jäädä suorittamatta tai siirroista aiheutuvat kustannukset tulevat 
järjestelyistä vastaavan tahon maksettaviksi. Siirtokehotuskylttien pystyttämisen jälkeen pysäköityjen 
ajoneuvojen siirtokustannukset veloitetaan ajoneuvon omistajilta mutta ajoneuvot, jotka ovat samalla 
paikalla merkkien pystyttämis- ja siirtohetkellä kustannukset veloitetaan järjestelyistä vastaavalta taholta. 
 

7. Tyhjennettävän katuosuuden alkuun on asetettava siirtokehotusmerkki. Alueen päättyminen on myös 
selkeästi ilmaistava. Siirtokehotusmerkkejä tulee olla riittävä määrä alueen laajuudesta riippuen. 
Merkkien sijoitus ja määrä suunnitellaan aluekohtaisesti etukäteen. 
 

8. Mahdolliset ajoneuvojen siirtotarpeet ilmoitetaan Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimialan 
ajoneuvosiirtoyksikölle, p. 050 556 6572 tai p. 040 196 0365. Huomioithan, että etenkin ilta- ja 
viikonloppuaikaan tapahtuviin siirtoihin pitää varautua hyvissä ajoin henkilöstöjärjestelyin. 
 

9. Tapahtuman päätyttyä vastuuhenkilön on viipymättä palautettava liikennejärjestelyt ennalleen ja 

palautettava lainatut tarvikkeet Kuparikadun varastolle. 
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