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Liikenteenohjaussuunnitelma
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Kaupungin periaatekuvat:

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

SKTY: Tilapäiset liikennejärjestelyt 
katu ja yleisillä alueilla

Liikenneviraston ohjeita 2/2018: 
Sulku- ja varoituslaitteet

Liikenneviraston ohjeita 20/2013 
Liikennemerkkien rakenne ja pystytys

Liikenneviraston ohjeita 3/2015 
Liikenne työmaalla- Kunnossapitotyöt

Jyväskylässä toimii myös yrityksiä, 
joiden kautta voi tilata työmaan 
liikennejärjestelyt (Ramudden, 
Ramirent, Trafino…)



Liikennejärjestelyistä 
tiedottaminen

• Liikennejärjestelyistä 
tiedottaminen kuuluu luvan 
saajalle, tiedote laitetaan 
kaupungille tarkistettavaksi

• Haastavissa 
liikennejärjestelyissä, jossa 
joudutaan ohjaamaan 
liikennettä kiertotien 
kautta, muuttamaan 
joukkoliikennereittejä yms. 
tiedote laaditaan yhdessä 
kaupungin kanssa

• Jokaisella työmaalla pitää 
olla työmaataulu, josta käy 
ilmi työmaan yhteystiedot



Linja‐
autoliikenteen
huomioiminen

• Linja‐autoreittien ja pysäkkien
muutoksista neuvotellaan aina
Liikenne‐ ja viheralueiden
kanssa.

• Työmaat eivät saa aiheuttaa
muutoksia linja‐autojen
aikatauluihin. Linja‐autoja ei
mielellään ohjata kiertoteille ja 
kiertotiet tulee pysyä lyhyinä.

• Poistetuille pysäkeille viedään
aina tiedotteet. Tarvittaessa on 
asetettava korvaava tilapäinen
pysäkki

• Muutoksista tiedotetaan aina
matkustajia
joukkoliikenneosaston kautta.

• Hätätöissä on tarvittaessa
oltava yhteydessä Jyväskylän
liikenteen päivystäjään



Kadun katkaiseminen

• Ilmoitus päivystävälle 
palomestarille ja 
poliisille

• Tiedotettava alueen 
asukkaita 

• Kiertotie opastettava
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Pyöräilijöiden ja 
jalankulkijoiden
huomioiminen

• Sulkupisteisiin pitää laittaa kartta
kevyen liikenteen kiertoteistä

• Kiertoreitit jalankulkijoille ja 
pyöräilijöille on pidettävä lyhyinä

• Kevyen liikenteen väylille on 
asetettava omat tietyömerkit ja 
asfalttireunat loivennettava

• Pyöräilijöitä ei voi ohjata
jalkakäytävälle!
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Pyöräilyreittien 
jatkuvuus

• Jos pyöräily ohjataan
ajoradalla, se pitää opastaa
selkeästi

• Jos pyöräily ohjataan
tilapäisesti jalkakäytävälle, on 
se merkittävä liikennemerkeillä

• Yksisuuntaiset pyörätiet on 
muutettava tilapäisesti
kaksisuuntaiseksi

8.3.2019



Kevyen liikenteen ohjaaminen 
ajoradalle
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Liikennevalo-ohjaus työmailla

• Muutokset liikennevalo-
ohjaukseen kaupungin 
liikenteenohjausinsinööri 
Martti Variksen kautta

• Liikennevaloristeyksistä ei 
pysty yleensä sulkemaan 
kaistaa ilman, että se 
vaikuttaisi liikennevalo-
ohjaukseen

• Liikennevalo-opastimien 
näkyvyyttä ei saa peittää

• Hätätöissä liikennevalo-
ohjauksen saa pois päältä 
valvomon kautta
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Tilapäinen liikennevalo-ohjaus

• Liikennevalo-ohjaus soveltuu 
pitkäkestoisiin työmaihin 
vuorottaisen yksisuuntaisen 
liikenteen ohjaamiseen.

• Liikennevalo-ohjatun alueen 
välille ei saa jäädä liittymiä 
eikä suojateitä.

• Ilkivalta ja liikennevalojen 
kunnossapitoon kiinnitettävä 
huomiota
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Kuva: Ramudden



Siirtokehotus
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• Siirtokehotuskyltit on vietävä 
viimeistään 2 päivää ennen 
pysäköintipaikkojen poistamista

• Pysäköintimerkit kannattaa peittää, 
kun siirtokehotus on voimassa

• Pysäköintialueen sulkemisessa 
kannattaa käyttää myös puomia 
yms. Joka kiinnittää autoilijan 
huomion poikkeusjärjestelyihin.

• Jyväskylässä käytettäviä 
siirtokehotuskylttejä voi tiedustella 
Altek Aluetekniikalta
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Muistettavaa!
• Muutoksista on aina ilmoitettava 

kaupungille
• Jokaisesta on eri vaiheesta oltava 

oma liikenteenohjaussuunnitelma
• Tarvittaessa liikennejärjestelyjen 

sujuminen on varmistettava 
liikenteenohjaajilla

• Vastuu liikennejärjestelyjen 
turvallisuudesta on luvan saajalla

• Jos työmaan liikennejärjestelyt on 
huonosti toteutettu, työmaa 
keskeytetään

• Tarvittaessa kaupunki voi teettää 
liikennejärjestelyt kuntoon luvan 
saajan kustannuksella
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