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Luvan tarkoitus

• Kaupungin omaisuuden arvon säilyttäminen

• Liikenteen turvallisuuden varmistaminen

• Liikenteen sujuvuuden varmistaminen



Katutyöilmoitus

• Työstä vastaavan on tehtävä ilmoitus kaupungille kadulla tai muulla yleisellä alueella 
suoritettavasta työstä (kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja 
puhtaanapitolaki 14a §

• Työstä vastaavalla tarkoitetaan sitä, jonka lukuun työtä tehdään. Ilmoituksen 
tekemisen voi antaa käyttämänsä urakoitsijan tehtäväksi (valtakirja), mikä ei 
kuitenkaan siirrä laissa tarkoitettuja vastuita

• Mikäli työ aiheuttaa haittaa ympäristölle (melua, pölyä, tärinää), on siitä tehtävä 
kirjallinen ilmoitus rakennus- ja ympäristö-lautakunnalle (ympäristösuojelulain 60 §)

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000086


Milloin lupaa tarvitaan

• Ilmoitettavia töitä ovat kaikki kadulla tai muulla yleisellä alueella tapahtuvat 

työt. Näitä ovat muun muassa: 

– kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, mikäli työmaaksi rajataan osa kadusta 

tai yleisestä alueesta

– kunnallistekniikan sijoittaminen yleisille alueille

– kiinteistöjen vesihuolto-, sähkö-, tele- ja kaukolämpöliitynnät

– kadulle pystytettävät rakennustelineet

– kadulta tapahtuvat nostot

– rakennusmateriaalien ja siirtolavojen säilyttäminen kadulla

– työmaatilojen säilyttäminen kadulla

Kattolumien pudottamisesta ja jääpuikkojen poistamisesta riittää ilmoitus 

palvelupiste Hannikaiseen (p. 014 266 0108)



Miten ilmoitus tehdään

• Ilmoitus tehdään Jyväskylän asiointipalvelussa

• Ilmoitus lähetetään sähköisen lupapalvelun kautta, jossa tarkistetaan lomakkeen 
täyttö ja tarvittavat liitteet

• Työmaalla on oltava nähtävillä myönnetty katutyölupa



Milloin haetaan

• Ilmoitus on jätettävä vähintään 21 vuorokautta ennen työn aloittamista. Työ 

voidaan aloittaa heti, kun lupa on myönnetty ja alkukatselmus pidetty (jos 

lupaehdoissa vaadittu). Jos ilmoitusta ei ole käsitelty 21 vuorokauden kuluessa sen 

jättämisestä, työ voidaan kuitenkin aloittaa määräajan kuluttua umpeen

• Töistä, jotka tehdään rikkoutuneen johdon, laitteen tai rakenteen aiheuttamien 

merkittävien vahinkojen estämiseksi, on tehtävä ilmoitus sähköpostilla (tai 

puhelimitse) viimeistään aloitusta seuraavana työpäivänä ja kirjallinen ilmoitus 

viikon kuluessa



Kuka hakee

• Työstä vastaava (tilaaja, rakennuttaja)

• Urakoitsija työstä vastaavan valtakirjalla

• Useamman rakennuttajan yhteisissä hankkeissa päätoteuttaja / rakennuttaja tekee 

ilmoituksen

• Liikenne- ja viheralueiden vastuualueen rakennuttamissa yhteishankkeissa 

ilmoituksen tekee hankkeen rakennuttaja



Mitä sisältää

• Ilmoituksesta tulee selvitä

– alue ja sen työnaikainen käyttö

– työn aloitus ajankohta ja arvioitu kesto

– työnaikaiset liikennejärjestelyt

– työmaasta vastaava henkilö ja hänen ammattipätevyytensä

– laitteiden ja rakenteiden sijoittaminen

• Ilmoitukseen tulee liittää

– suunnitelmakartta ja liikenteenohjaussuunnitelma

– sijoituspaikkalupapäätöksen numero tai kopio päätöksestä (ei tarvita 

tonttiliittymien rakentamista tai korjaustöitä koskeviin ilmoituksiin tai yhtä 

aikaa sijoittamislupahakemuksen kanssa jätettäviin ilmoituksiin)

– muut mahdolliset luvat tai työstä tehtävät ilmoitukset, esimerkiksi 

meluilmoitus



Töiden yhdistäminen

• Useita pieniä, samankaltaisia korjaustöitä (esim. kansistojen tai venttiilien 

vaihtoja) voidaan yhdistää samaan ilmoitukseen

• Työt on suoritettava yhtäjaksoisesti samassa kaupunginosassa. Maksu 

muodostuu alueen käyttömaksusta, jona käytetään alle 60 m2 sekä töiden 

kokonaiskestosta

• Lupaehtoja voidaan tarvittaessa täydentää työn suorittamisen aikana.



Työstä vastaava urakoitsija/

vastaava työnjohtaja

• Varmista ennen työn käynnistämistä, että työlle on myönnetty katutyölupa

• Luvan antaja voi antaa kirjallisen huomautuksen vastaavalle työnjohtajalle, mikäli

– työ aloitetaan ilman voimassa olevaa katutyölupaa

– katutyölupaehtoja rikotaan (erityisesti liikenteenohjauksen puutteet)

• Luvan saajaa voidaan vaatia vaihtamaan vastaava työnjohtaja, mikäli hänen 

toiminnastaan johtuen on aiemmin jouduttu antamaan huomautuksia

• Luvan saajan on huolehdittava henkilöstön perehdytyksistä ja pätevyyksistä (katu-

/tieturvakoulutukset)



Töissä noudatettavat asiakirjat

• Sijoituspaikkalupapäätös

• Katutyölupapäätös

• Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä 

• Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla 2013, Suomen kuntatekniikan 

yhdistyksen julkaisut 

• Liikenneviraston ohjeita 2/2018 Sulku- ja varoituslaitteet (linkki)

• Liikenneviraston ohjeita 20/2013 Liikennemerkkien rakenne ja pystytys (linkki)

• Liikenneviraston ohjeita 3/2015 Liikenne työmaalla – Kunnossapitotyöt (linkki)

• Asfalttinormit 2017, PANK ry.

• InfraRYL

• Asfalttiurakan asiakirjat 2017

• Jyväskylän kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys (linkki)

• Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998.

https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2018-02_sulku_varoituslaitteet_web.pdf
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf3/lo_2013-20_liikennemerkkien_rakenne_web.pdf
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2015-03_kunnossapitotyot_web.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakentamisen-ohjeet-ja-lomakkeet/hankkeen-luonnossuunnittelu-3


Katselmukset

• Lupaehdoissa määritellään tarvittavat katselmukset ja ilmoitukset

• Töissä, joissa ei suoriteta kaivutöitä eikä tehdä merkittäviä liikennejärjestelyitä, ei

välttämättä edellytetä katselmuksien pyytämistä. Luvan saaja vastaa kuitenkin

työkohteen turvallisuudesta ja liikenteenohjauksen toteuttamisesta. Lisäksi

työstä vastaavan on pyydettävä katselmus, mikäli työalueella havaitaan vaurioita

ennen työsuoritusta tai sen aikana

• Katselmuksien pyytäminen luvan saajan vastuulla



Alkukatselmus

• Alkukatselmus järjestetään ennen töiden aloittamista. Työstä vastaava tilaa

alkukatselmuksen noin viikkoa ennen työn aloittamista luvan antajalta. 

Katselmuksessa työstä vastaavalla tulee olla mukana katutyöluvan 

hyväksymispäätös liitteineen

• Katselmuksessa todetaan asfaltti- ja kivipäällysteiden laatu ja kunto sekä 

liikenteenohjauslaitteiden, ajoratamerkintöjen ja katukalusteiden sijainti ja 

kunto. Katselmuksessa todetaan myös puiden ja pensaiden sekä muiden istutusten 

laatu, kunto ja sijainti sekä niiden suojaustarve. Myös tilapäisten 

liikennejärjestelyjen toteuttaminen ja niiden esteettömyys käydään läpi 

katselmuksessa



Alkukatselmus

• Työmaataulu, josta ilmenee rakennuttaja, työn tarkoitus, työstä vastaavan 

urakoitsijan yhteystiedot sekä kohteen arvioitu valmistumisajankohta. Lyhytaikaisilla, 

alle kuukauden kestävillä työmailla, riittää urakoitsijan nimi ja puhelinnumero

• Luvassa/liikenteenohjaussuunnitelmassa edellytetty aitaaminen on oltava 

suoritettuna

• Luvan antaja laatii katselmuksesta pöytäkirjan

• Luvan antaja voi antaa tapauskohtaisesti antaa luvan saajalle mahdollisuuden 

suorittaa alkukatselmus itse ja dokumentoida katselmus sähköiseen asiointiin

• Sähköisessä asioinnissa voi myös mm. ilmoittaa töiden aloittamisesta ja 

lopettamisesta



Vastaanottokatselmus

• Työaika päättyy, kun luvansaajan pyytämä vastaanottokatselmus on pidetty, 

katselmuksessa havaitut virheet ja puutteet on korjattu ja työalue on 

hyväksytysti vastaanotettu

• Ennen työn hyväksymistä jälkimittausten tulee olla tehty, työalueen on oltava 

liikennöitävässä kunnossa ja alueen tulee olla siistitty

• Luvan myöntäjä laatii katselmuksesta pöytäkirjan

• Vastaanottokatselmuksen pyytäminen on työstä vastaavan vastuulla



Osittainen vastaanottokatselmus ja 

ylimääräinen valvontakäynti
• Mikäli talven tai muun syyn takia työ joudutaan keskeyttämään, pidetään 

osittainen vastaanottokatselmus. Katselmuksessa todetaan, miltä osin alue 

on liikennöitävässä kunnossa. Liikennöitävät alueet on päällystettävä 

tilapäisellä päällysteellä luvan antajan ohjeiden mukaisesti

• Mikäli työmaalle joudutaan tekemään ylimääräinen valvontakäynti työmaan 

edustajan pyynnöstä, luvan saajan laiminlyönnistä johtuen tai työtä ei voida 

vastaanottaa pyydetyssä vastaanottokatselmuksessa, peritään käynnistä 

erillinen maksu

• Ylimääräinen maksu voidaan periä myös, mikäli kohteella ei ole voimassa 

olevaa katutyölupaa. Työ keskeytetään ja sitä saa jatkaa vasta, kun 

katutyölupa on myönnetty



Katutyöluvan maksujen perusteet

• Tarkastus- ja valvontamaksu luvassa määriteltyjen valvontakäyntien 
perusteella (ei käyntiä/ 1-2-3 käyntiä kohteessa)

• Alueen käyttömaksuun vaikuttaa aika, alueen laajuus ja alueen 
keskeisyys (maksuluokat I, II, ja III)

– Kaivantotöissä työalueen/ojan minimileveys on 2,5 metriä

– Sujutettaessa esim. kaapelia laitekaivoon min. työalue 10 m2/kaivo

• Maksuja ei peritä Liikenne- ja viheralueiden vastuualueen rakennuttamissa 
yhteishankkeissa

• Maksua ei peritä siltä ajalta, jonka alue on työmaana työstä vastaavasta 
riippumattomasta syystä

• Mikäli valtakirjan omaavalla urakoitsijalla on erääntyneitä 
katutyölupamaksuja voi luvan antaja edellyttää, että työstä vastaava vastaa 
valtakirjalla haetun katutyöluvan kustannuksista

https://www.jyvaskyla.fi/elinkeino-ja-tyollisyys/luvat/yleisten-alueiden-
luvat/katutyolupa/katutyoluvan-maksuperusteet

https://www.jyvaskyla.fi/elinkeino-ja-tyollisyys/luvat/yleisten-alueiden-luvat/katutyolupa/katutyoluvan-maksuperusteet


Työaika

• Luvan saaja pyytää vastaanottokatselmuksen (ks. lupaehdot), jonka perusteella 

määritellään laskutuksen perusteena oleva työn kokonaiskesto

• Työaika katsotaan päättyneeksi, kun lupaehdoissa vaadittu vastaanottokatselmus on 

pidetty tai päättymisilmoitus lähetetty, ja työalue on hyväksytysti vastaanotettu

• Mikäli päättymisilmoitus tai vastaanottokatselmus on tekemättä, luvan antaja arvioi 

työn keston

• Maksuluokkaan I kuuluvilla kaduilla ja muilla vilkkailla alueilla työt on pääsääntöisesti 

tehtävä hiljaisen liikenteen aikana. Työn suorittamista tulee välttää klo 7.00-9.00 ja 

15.30-17.00 välisenä aikana



Takuuaika

• Takuuaika liikennealueiden päällystetyillä osuuksilla on neljä (4) vuotta ja muilla 

alueilla kaksi (2) vuotta. Takuuaika alkaa, kun työmaa-alue on hyväksytysti 

vastaanotettu vastaanottokatselmuksessa

• Mikäli työhön liittyy vihertöitä, takuuajan päättymispäivämäärä on vuosittain 30.9.

• Luvan antaja suorittaa kohteen takuutarkastukset ennen takuuajan päättymistä. 

Mikäli työkohteessa on vaurioita, niistä ilmoitetaan luvan saajalle, jonka on 

suoritettava korjaukset määräaikaan mennessä

• Mikäli luvan saaja laiminlyö takuuvelvollisuutensa, voi luvan antaja teettää 

korjaustyön ja laskuttaa siitä aiheutuneet kulut



Kaivutöissä noudatettavat määräykset 

ja ohjeet



Kaivutöissä noudatettavat määräykset 

ja ohjeet

• Luvan saajan on selvitettävä kaapeleiden ja muiden maanalaisten laitteiden ja 
rakenteiden sijainti (esim. sähkö- ja telekaapelit, kaukolämpö, vesi- ja viemärijohdot, 
sulanapitojärjestelmät, liikenteenohjausjärjestelmät, kiinteistöjen rakenteet ja 
mahdolliset varausputket)

• Mikäli on olemassa mahdollisuus, että työalueen ulkopuolella tapahtuu työstä johtuvia 
vaurioita/muutoksia, on suoritettava olemassa olevien rakenteiden tarkemittaukset 
luvan antajan hyväksymällä tavalla

• Maanalaisten rakenteiden osalta tulee noudattaa laitteiden omistajien ohjeita ja 
määräyksiä

• Kaivumassojen varastointi työalueelle on pääsääntöisesti kielletty



Rakenteet oja-alueilla

• Rakenteet oja-alueilla on sijoitettava niin, ettei niistä aiheudu haittaa ojan 
kunnossapidolle (min. peittosyvyys 0,7m), luiskien muoto ei saa muuttua/turvota ja 
kuivatuksen toimivuus on varmistettava



Kaivannon suojaus

• Työalue on eristettävä suoja-aidoilla, sulkupuomeilla ja -pylväillä Tilapäiset 

liikennejärjestelyt katualueella -ohjeen mukaisesti. Kaivantojen suoja-aidat (verkko-

tai levyaita) tulee varustaa heijastavalla materiaalilla ja niiden vähimmäiskorkeus on 

110 cm. Sulkuköyttä ja muovinauhoja voidaan käyttää ainoastaan liikenteen 

optiseen ohjaukseen, ei kaivannon suojaukseen!

• Työstä vastaava on vastuussa siitä, että kaivannon suojaukset ovat kunnossa 

kaikkina aikoina, myös työajan ulkopuolella 



Kaivannon tekeminen 

rakentamattomalle tai 

pohjaamattomalle kadulle

• Rakentamattomilla kaduilla on kaivusyvyyksissä huomioitava kadun lopullinen 

(katusuunnitelman mukainen) korkeustaso pohjaussyvyys ja siirtymäkiilat

• Kaivannon pohjaussyvyys määritellään routamitoituksen perusteella siten, että 

routivia maa-aineksia ei tarvitse vaihtaa kadun saneerauksen yhteydessä. Luvan 

saaja vastaa edellä mainittujen töiden suorittamisesta kustannuksellaan 



Kaivannon täyttö ja tiivistys

• Kaivanto niin leveäksi, että se voidaan koneellisesti tiivistää rakenteen molemmilta 

puolilta

• Uusien tai siirrettyjen johtojen sijainnin kartoitus on tehtävä ennen kaivannon 

peittämistä

• Kaivannon täyttö kadun rakennekerroksia sekoittamatta, täyttö ja tiivistys InfraRyl

mukaisesti, kerrosten paksuus olemassa olevien kerrosten mukaan

• Jakavassa ja suodatinkerroksessa voi käyttää kaivettuja kadun rakennekerroksia, 

elleivät ne ole sekoittuneet

• Kantava kerros on tehtävä aina uudesta materiaalista

• Kiviainesten seulontatulokset ja rakenteiden kantavuusmittaustulokset pyydettäessä



Päällystystyöt

• Reunat on leikattava suoraksi vähintään 0,5 m kaivannon kantavan reunan yli (huom. 

ryöstöt)

• Kaikki saumat suoraan väylän suuntaisesti tai kohtisuoraan kulkusuuntaan nähden

• Työnaikaiset kulkusuunnassa olevat saumat on viistettävä

• Päällyste palautetaan hyväksytyn katusuunnitelman mukaiseksi tai työtä edeltävään 

tilanteeseen

• Kevytväylät ja suojatiekorokkeet aina koko leveydeltään

• Ajoradoilla päällysteeseen vain yksi pituussuuntainen sauma, joka sijoittuu ajoradan 

keskikohdalle

• Kaivannon viereen jäävät alle 10 m2 erilliset saarekkeet päällystettävä

• Kapein päällystettävän alueen leveys on 1 m



Muut katurakenteet

• Teräsverkkorakenteiden korjaustapa on hyväksytettävä luvan antajalla, luvan saaja 

vastaa korjauksen dokumentoinnista

• Kiveykset ja reunatuet on korjattava laadultaan (väri, muoto, materiaali, kuvio) 

samoilla tuotteilla kuin alkuperäiset ja samaan korkeusasemaan. 

Katkenneiden/puuttuvien reunakivien tilalle laitetaan tarvittaessa uudet

• Kansistot 40 tn, kelluva, korkeusasema min. 5 mm päällystepinnasta/oikolaudan 

tasosta alaspäin (taulukko)

• Vaurioituneet kaiteet, liikennemerkit jne. on korjattava. Voimassa olevien merkkien 

havaittavuutta ei saa estää

• Ajoratamerkinnät korjattava, tilaus hyväksytyltä urakoitsijalta (yhteystiedot saa myös 

luvan antajalta)



Vihertyöt, nurmialueet

• Lupakohtaisissa ehdoissa tai alkukatselmuksessa voidaan edellyttää työmaakohtaista 

viheralueiden suojaussuunnitelmaa

• Luvan antaja voi keskeyttää työmaan, jos viheralueiden suojaus tai hoito eivät 

täytä lupaehtoja

• Leikattavilla nurmikoilla tulee välttää liikkumista, ei saa käyttää varastoalueena (ellei 

luvan antajan kanssa sovita)

• Korjaukset paikkakylvönä, nurmikonsiementä kylvetään 2-3 kg/aari. Kasvualusta 

tehdään olemassa olevan mukaiseksi. Kylvön jälkeen kevyt haraus ja jyräys, 

tarvittaessa kastelu ja lannoitus

• Pinnat ja luiskien profiilit muotoillaan alkuperäisen ja ympäröivän alueen mukaisesti, 

valmis pinta on tasainen ja koneella hoidettavissa



Pensaat ja puut

• Pensaat on suojattava, väliaikaisesti poistettava ja uudelleen istutettava tai kokonaan 

uusittava. Vaurioituneet ja kuolleet versot on leikattava, pahoin vaurioitunut pensas 

uusitaan

• Puut on suojattava, kaataminen tai siirto ilman eri lupaa on kielletty! Kaivutöitä ei saa 

tehdä 2,5 m lähempänä puun runkoa, myös oksat ja juuristo on huomioitava ja 

suojattava

• Luvan saaja on velvollinen ilmoittamaan syntyneistä vaurioista välittömästi luvan 

antajalle

• Luvan antaja korjaa syntyneet vauriot ja uusii tarvittaessa vaurioituneet puut luvan 

saajan kustannuksella



Tilapäiset liikennejärjestelyt



Pääperiaatteet

Tieliikenneasetus 49§

1. Työmaa ei saa aiheuttaa liikenteelle kohtuutonta haittaa. Työkohteesta pitää 

tehdä yhdellä kertaa niin monia töitä kuin mahdollista, jotta töiden aiheuttama 

häiriö liikenteelle on mahdollisimman lyhytaikainen

2. Vilkkailla väylillä on vältettävä töiden tekemistä ruuhka-aikana (1.-luokan väylillä 

klo 7-9 ja 15-17). Ainakin ruuhkasuunnan liikenteen sujuminen on turvattava

3. Kaikki liikennemuodot on otettava huomioon. Erityisesti on huomioitava 

joukkoliikenne,  jalankulku ja pyöräily

4. Myös liikuntaesteisten on pystyttävä käyttämään jalankulkuväyliä. Erityistä 

huomiota on kiinnitettävä näkövammaisten kulun turvaamiseen

5. Työnaikaisten väylien pinnan tasaisuuteen ja liukkauden torjuntaan on 

kiinnitettävä huomiota myös jalankulku- ja pyöräteillä

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820182?search[type]=pika&search[pika]=tieliikenneasetus


Pääperiaatteet

6. Liikenteen ohjaus on hoidettava niin, että ohjauslaitteet ovat selvästi ennalta 

havaittavissa ja ne antavat yksiselitteiset toimintaohjeet. Käytettävien 

liikenteenohjauslaitteiden on oltava Liikenneviraston asettamien vaatimusten 

mukaisia

7. Liikennejärjestelyjen on toimittava myös pimeällä ja eri keliolosuhteissa

8. Järjestelyt on jatkuvasti pidettävä kunnossa ja ajan tasalla

9. Järjestelyt on purettava ja tilanne palautettava ennalleen  välittömästi työn loputtua. 

Jos liikennemerkit tuodaan valmiiksi paikoilleen esim. vuorokautta ennen työn 

aloittamista, on ne pidettävä peitettynä ja otettava esiin vasta siinä vaiheessa kun työt 

alkavat (ei koske työmaan vuoksi asetettua pysäköintikieltoa). Voimassa olevien 

merkkien havaittavuutta ei saa estää eikä luvatta poistaa, tarvittaessa voidaan siirtää 

suunnitelman mukaisesti



Pääperiaatteet

10. Työmaa-alue pitää tarvittaessa aidata joko verkkoaidalla tai umpiaidalla ottaen 

huomioon liikenteen vaatimat näkemäalueet

11. Työmaa ei saa luoda epäsiistiä vaikutelmaa ympäristöön levittäytymällä sille 

sovittujen rajojen ulkopuolelle. Rakentaja on velvollinen puhdistamaan 

toiminnastaan (esim. maanajo) likaantuneet kadut koko likaamallaan matkalla

12. Kaivannot pitää suojata sijainnin ja syvyyden mukaan joko raskaalla tai kevyellä 

suojauksella



Liikenteenohjaussuunnitelma

• Katu- tai yleisellä alueella työskenneltäessä pitää katutyöilmoitukseen liittää 

työkohteen tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma. Jos työ toteutetaan useassa eri 

vaiheessa, on jokaisesta työvaiheesta oltava oma suunnitelmansa

• Suunnitelmasta on ilmettävä kaikki tarvittavat liikenteen-ohjauslaitteet ja niiden 

sijainnit, kavennettujen väylien käyttöön jäävä leveys sekä kaivantojen syvyys ja 

suojaus

• Jos työmaalle ajo vaatii opastamista, se on esitettävä 

liikenteenohjaussuunnitelmassa

• Suunnittelijalla oltava tarvittava pätevyys (esim. tieturva II)



Liikenteenohjaussuunnitelma

• Työn aikana on noudatettava hyväksyttyä suunnitelmaa, nimetty vastuuhenkilö valvoo 

ja huolehtii järjestelyistä

• Luvan antajan liikennejärjestelyistä antamia ohjeita on noudatettava. Mikäli työmaan 

tekemillä liikennejärjestelyillä tai laiminlyönneillä aiheutetaan vaaraa turvallisuudelle, 

työmaa keskeytetään

• Yksinkertaisissa perustapauksissa voidaan toimia jonkin oheisen kuvan mukaisesti:

https://www.jyvaskyla.fi/elinkeino-ja-tyollisyys/luvat/yleisten-alueiden-

luvat/katutyolupa/katutyohon-liittyvat

https://www.jyvaskyla.fi/elinkeino-ja-tyollisyys/luvat/yleisten-alueiden-luvat/katutyolupa/katutyohon-liittyvat


Ajoradan kaventaminen lyhyellä 

matkalla, kaksisuuntainen liikenne

• Ajoradasta on erotettu tila 

jalankulkijoille

• Ajoradan on oltava 

kaksisuuntaiselle liikenteelle 

vähintään 5,5 m



Ajoradan kaventaminen lyhyellä 

matkalla ja kevyen liikenteen väylän 

sulkeminen

• Yksiajoratainen kokoojakatu

• Ajosuunnat vuorottelevat

• Ajoradan leveys vähintään 

4.0 m silloin, kun liikenne 

vuorottelee

• Jalankulkijat ja pyöräilijät 

opastetaan suojateiden 

kohdalta kadun toisen 

puolen kevyen liikenteen 

väylälle



Rakennustyö risteävällä kadulla, kaksi 

ajokaistaa samaan suuntaan

• Vapaan ajokaistan 

leveyden tulee olla 

vähintään 3,5 m



Esteettömyys tilapäisissä 

liikennejärjestelyissä 

Kulkuväylät ja pinnat 

• Leveys vähintään 1,5 m, pitkällä 

matkalla 1,8 m 

• Vapaa korkeus 2,2 m 

• Pituuskaltevuus korkeintaan 5-8 %

• Sivukaltevuus 2 % 

• Pinta tasainen ja kova



Esteettömyys tilapäisissä 

liikennejärjestelyissä 

Luiska

• Leveys vähintään 1,2 m, kuitenkin 

saman levyinen kulkuväylän kanssa

• Pituuskaltevuus korkeintaan 5-8 %

• Sivukaltevuus 2 % 

• Suojareunus tai kaide 

• Kynnys max 20mm 

• Karhea pintamateriaali, ei saa olla 

liukas sateella, eikä pakkasella



Esteettömyys tilapäisissä 

liikennejärjestelyissä 

Luiska



Esteettömyys tilapäisissä 

liikennejärjestelyissä 

Suojaus 

• Tehtävä huolellisesti ja turvallisesti

• Aukoton suojaus

• Suoja-aidat tulee varustaa 

heijastavalla materiaalilla

• Suoja-aitojen vähimmäiskorkeus on 

110cm

• Luvan saaja on vastuussa, että 

suojaukset ovat kunnossa kaikkina 

aikoina 



Esteettömyys tilapäisissä 

liikennejärjestelyissä 
Suojaus



Esteettömyys tilapäisissä 

liikennejärjestelyissä 

Opasteet  

• Eivät saa aiheuttaa näkemäestettä tai 

törmäysvaaraa

• Ennestään olevien liikennemerkkien 

havaittavuutta ei saa estää eikä 

luvatta poistaa

• Opasteet tulee olla selkeitä 

• Riittävä kontrasti



Kunnossa- ja puhtaanapito

• Mikäli työ estää yleisen alueen koneellisen talvikunnossa- ja puhtaanapidon, on 

työstä vastaavan huolehdittava siitä kustannuksellaan. Luvan saaja vastaa myös 

kaivantojen ja aitojen vierustoille kerääntyvän lumen kuljettamisesta pois

• Työmaa-alue ympäristöineen on pidettävä puhtaana työn aikana

• Myös kiinteistöjen liikennöinti, erityisesti pelastustiet, postin jakelu ja jätehuolto 

huomioitava



Pysäköinti

• Ajoneuvojen pysäköinti työalueen sisäpuolella ilman lupaa on kielletty

• Katutyöluvassa määritellään työn suorittamiseen liittyvät välttämättömät ajoneuvot, 

joiden pitäminen alueella on sallittu

• Kuorman purkaminen ja lastaaminen on sallittu tieliikennelakia noudattaen

• Kävelykadulla tehtävät työt/ajoneuvoilla liikennöinti on pyrittävä tekemään 

huoltoajoaikana eli klo 5-10 välillä



Tiedottaminen

• Luvan saajan tulee tiedottaa yleistä liikennettä merkittävästi haittaavista 

liikennejärjestelyistä. Tiedote toimitetaan sähköpostilla kristiina.pentikainen(at)jkl.fi ja 

kopiona luvan valmistelijalle, edeltävänä päivänä klo 12 mennessä

• Mikäli liikenne joudutaan katkaisemaan, ilmoitus hätäkeskukselle ja poliisille sekä 

tiedotus viestimille kahta vuorokautta ennen katkaisua

• Työkohteen vaikutusalueella tiedottaminen

• Työmaataulu

mailto:kristiina.pentikainen@jkl.fi

