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Työnaikaisen liikenteenohjauksen suunnittelu on aina hankekohtainen. Toimi-
van liikenteenohjauksen järjestäminen on kannattavaa niin tienkäyttäjän, ura-
koitsijan kuin työntekijöiden kannalta.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda urakoitsijan näkemys ja tehtävät turvallisen 
työnaikaisen liikenteenohjauksen järjestämiseen. Lisäksi työssä käydään läpi 
lainsäädäntöä sekä yleisiä ohjeita liikenteenohjauksen järjestämiseksi.  
 
Työssä esimerkkikohteena on käytetty Metsokankaantien liikennejärjestelyt ja 
kevyen liikenteen väylät –hanketta. Lähteenä työssä on käytetty liikenneviraston 
ohjeita, tieliikenne- ja työturvallisuuslakia, valtioneuvoston asetusta työturvalli-
suudesta, VRJ Pohjois-Suomi Oy:n laatimia suunnitelmia sekä omakohtaisia 
kokemuksia liikenteenjärjestelyiden toteuttamisesta kyseisessä hankkeessa.  
 
Metsokankaantien liikennejärjestelyt ja kevyen liikenteen väylät –hanke on val-
mistunut, viimeistä pinta-asfaltointia lukuun ottamatta. Suunnitellut ja toteutetut 
liikenteenohjausjärjestelyt toimivat pääosin hyvin. 
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ABSTRACT  
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A working temporary traffic management at the roadwork is important for the 
road users as well as for the contractor and the employees due its benefits for 
safety and traffic flow. Traffic management is always specific for each project. 
 
The main goal for the thesis was to bring out the contractors point of view, their 
job and responsibilities. Furthermore, this thesis will include legislation and 
guidelines for temporary traffic management.  
 
The example project for this work was the construction of new traffic 
management in Metsokankaantie and its walkways. Guidelines of Finnish 
Transport Agency, the legislation of road traffic and work safety, the regulation 
of work safety from the Council of State, the blueprints designed by VRJ 
Pohjois-Suomi Oy and the authors own experience from the project at hand 
were used as a reference in this thesis.  
 
The project is completed except for one minor asphalt work. All of the used traf-
fic managements were working as planned.  
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SANASTO 

ELY   elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Hämärän aikaan tehtävä työ  työ, jota tehdään illalla auringon laskun ja 

pimeän välisenä aikana tai aamulla pimeän 

ja auringon nousun välisenä aikana. (7, s. 

8) 

KVL keskimääräinen vuorokausiliikenne, ajo-

neuvoa/vrk 

Työkohde  työmaa-alueen sisällä oleva alue, jolla 

työtä tehdään. (7, s. 8) 

Työmaa-alue työmaa-alue kattaa kokonaan sen alueen, 

jolle liikennejärjestelyitä on tehty eli tietyö-

merkein rajattu alue. (7, s. 8) 
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1. JOHDANTO 

Työnaikaiset liikennejärjestelyt ovat tärkeä osa tietyömaan turvallisuudessa, niin 

työntekijöiden kuin tienkäyttäjien kannalta. Liikennejärjestelyt ja niiden toteutta-

minen ovat aina erilaisia, riippuen tehtävästä työstä, ympäröivästä liikenteestä 

ja ympäristöstä. Liikennejärjestelyjä tehdessä tulee ottaa huomioon monia asi-

oita, jolloin suunnittelun merkitys korostuu. Hyvin suunnitellut liikennejärjestelyt 

minimoivat turvallisuusriskejä, parantavat käyttömukavuutta ja alentavat kustan-

nuksia.  

Työn tavoitteena on tuoda esille urakoitsijan tehtävät työnaikaisten liikennejär-

jestelyiden järjestämiseksi, eritoten työnjohdon näkökulmasta. Työn esimerkki-

kohteena on Metsokankaantien liikennejärjestelyt ja kevyen liikenteen väylät – 

hanke. Lisäksi työssä käydään läpi yleiset säännökset liikennejärjestelyille sekä 

hankkeen turvallisuusvaatimukset, jotka tilaaja on asettanut.  

Työn aluksi perehdytään liikennejärjestelyiden yleisiin periaatteisiin sekä lakei-

hin. Sen jälkeen kerrotaan hankkeesta yleisesti sekä tilaajan turvallisuusvaati-

muksista. Lopuksi kerrotaan miten ja mitä suunnitelmia urakoitsija laati hank-

keeseen, sekä hankkeen lopputilanne. 

Metsokankaantien liikennejärjestelyt ja kevyen liikenteen väylät – hankkeen ti-

laajana toimi Oulun kaupunki – Ympäristö- ja yhdyskuntapalvelut ja pääurakoit-

sijana VRJ Pohjois-Suomi Oy. Muita hankkeeseen osallistuvia tahoja olivat Ou-

lun Energia, Sito Oy, Kesko Oy ja Ramboll Oy. 
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2. TYÖNAIKAISET LIIKENNEJÄRJESTELYT 

2.1 Yleisperiaatteet 

Katu- ja tiealueella tai sen välittömässä läheisyydessä työskenneltäessä on työt 

suunniteltava ja hoidettava niin, ettei niistä aiheudu vaaraa tai tarpeetonta hait-

taa tienkäyttäjille tai työntekijöille. Työmaakohdan, työmaatukikohdan, työsken-

telytilojen, kulkuteiden ja liikenteen suunnittelu liittyy kiinteästi työkohdesuunnit-

teluun (liite 4). Selkeä ja tehokas työkohteen merkitseminen sekä hyvin suunni-

tellut, toteutetut ja valvotut liikennejärjestelyt helpottavat työn toteuttamista. Sa-

malla lisäävät työkohteen työturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. (5, s. 140; 7. 

s. 10.) 

Tiehallinto on määrittänyt laatuvaatimukset yleiselle liikkumiselle tietyömaalla. 

Siinä tienkäyttäjille on luvattu seuraavia asioita: 

- Tietyömaat eivät saa haitata kohtuuttomasti tienkäyttäjän liikkumista. Tie-

hallinto edellyttää urakoitsijaa varmistamaan tienkäyttäjien ja työntekijöi-

den turvallisuuden sekä minimoimaan työskentelyn aiheuttamat haitat 

tienkäyttäjille.  

- Yksisuuntaisella tietyömaalla, odotusajan tulee olla korkeintaan 10 mi-

nuuttia. Erityisolosuhteissa odotusaika voi olla pidempi.  

- Helposti ruuhkautuvilla teillä työt keskeytetään ruuhka-aikoina. Ruuhka-

aikoja ovat viikonloppuruuhkat sekä arkisin aamu- ja iltapäiväruuhkat. 

- Tietyömaista tulee ilmoittaa riittävän ajoissa liikennemerkein ja informaa-

tiotauluilla. Kun tienkäyttäjien tai työmaan työntekijöiden turvallisuuden 

kannalta tietyömerkin tai nopeusrajoituksien käyttö on tarpeellista, tulee 

kyseisiä liikennemerkkejä käyttää. Merkkien tarpeetonta käyttöä tulee 

välttää. (6, s. 9.) 

Liikennevirasto vaatii työhön osallistuvilta henkilöiltä Tieturva–koulutuksen. Tie-

turva 1 –koulutus vaaditaan kaikilta tienpidon tehtävissä työskenteleviltä henki-
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löiltä. Tieturva 2 – koulutus vaaditaan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaa-

valta henkilöiltä sekä tienpitoon liittyvissä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen jär-

jestelyjen suunnittelutehtävässä työskenteleviltä. (7, s. 14.) 

Työmaan nopeusrajoituksien määrittämisen hoitaa tilaaja. Nopeusrajoituksille 

määritetään aina rajoitusarvo, pituus ja käyttöaika. Työmaan nopeusrajoitus 

asetetaan työmaan luonteen ja ympäröivän liikennemäärän mukaan. Työturval-

lisuus on tärkeintä, mutta liikennettä tulee haitata mahdollisimman vähän. No-

peusrajoituksen tarpeeton vaikutusmatka voi heikentää nopeusrajoituksen nou-

dattamista, jolloin se heikentää turvallisuutta. Työajan ulkopuolella, kuten viikon-

loppuisin, nopeusrajoitus voidaan nostaa entiselleen, jos liikennejärjestelyt sen 

sallivat. (6, s. 13.) 

 

2.2  Lait ja asetukset 

Valtioneuvoston asetukset, tieliikennelaki, tieliikenneasetukset ja työturvalli-

suuslaki määräävät liikennejärjestelyjä. Seuraavat lait ja asetukset määräävät 

suoranaisesti työskentelyä tiellä sekä niihin liittyviä liikennejärjestelyitä. 

Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) 11. §:n mukaan päätoteuttajan on esitet-

tävä urakoitsijalle rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat (liite 4). Raken-

nustyömaa-alueen käytön suunnittelussa liikenteenjärjestelyitä koskevissa asi-

oissa on kiinnitettävä erityistä huomiota työmaaliikenteeseen sekä sen ja ylei-

sen liikenteen liittymiskohtiin. (2.)  

Valtioneuvoston asetuksen (205/2009) 25. §:n mukaan liikennejärjestelyitä, ku-

ten ajoteitä, kulkuteitä ja muita liikennepaikkoja rakennustyömaalla toteutetta-

essa, on otettava huomioon 11. § tarkoitettu työmaasuunnitelma. Ajotiet on teh-

tävä kestämään liikenteestä ja nostureista aiheutuvat kuormitukset ja järjestet-

tävä siten, etteivät ne risteä työmaan muiden kulkuteiden kanssa tarpeetto-
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masti. Liikennerajoitukset osoitetaan liikennemerkein. Työskenneltäessä ylei-

sessä liikenteessä työkohteen haittaavuudesta huolehditaan liikenteenohjauk-

sella, liikennemerkeillä, turvalaitteilla ja valaistuksella. (2.) 

Työturvallisuuslain (738/2002) 10. §:n mukaan työnantajan on työn ja toiminnan 

luonne huomioon ottaen järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, 

työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat 

haitta- ja vaaratekijät. Jos niitä ei ole mahdollista poistaa, niiden merkitys työn-

tekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle on arvioitava. (3.) 

Asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta (328/1994) 50. §:n mukaan kun 

tiellä tai tienosalla tehdään työtä, joka saattaa vaarantaa liikennettä, on tie tai 

tienosa varustettava asianmukaisin liikennemerkein. Työntekijöiden on käytet-

tävä varusteita, jossa on selvästi erottuvia värejä. Jos työtä tehdään pimeässä 

tai hämärässä, tulee varusteiden olla heijastavaa materiaalia. (4.) 

 

2.3 Oulun kaupunki 

Oulun kaupungilta tulee hakea kaivulupaa (liite 1), kun yleiseen alueeseen koh-

distuu kaivamista. Kaivulupaa tulee hakea 21 vuorokautta ennen kaivuutöiden 

aloittamista. Kaivuluvan edellytyksenä on sijoituslupa. Tässä tapauksessa sijoi-

tusluvan oli hakenut tilaaja. Mahdollisista vahingoista, mitkä aiheutuvat kaivan-

nosta tai sen painumisesta, vastaa kaivuluvan saaja kahden vuoden ajan. (8.) 

Työmaalla tulee olla työmaataulu (liite 6), josta tulee käydä ilmi seuraavat asiat: 

- työn toteuttaja 

- työstä vastaavan yrityksen yhteystiedot 

- työn kesto (8). 

Liikenteelle haittaa aiheutuvasta työstä tulee ilmoittaa Oulun seudun liikenteen 

hallintakeskukseen, ilmoituksen voi tehdä sähköisesti lomakkeella (liite 2). (8.) 
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2.4 Liikenteenohjaussuunnitelma 

Liikenteenohjaussuunnitelma tulee tehdä ja hyväksyttää ennen liikennejärjeste-

lyiden aloittamista. Liikenteenohjaussuunnitelma hyväksytetään kunnan alueella 

ELY:n edustajalla ja kaupungin alueilla kaupungin edustajalla. Liikenteenoh-

jaussuunnitelman laatijalta vaaditaan Tieturva 2 – koulutusta. (7. s. 14.) 

Suunnitelmassa tulee olla työkohde kokonaisuudessaan karttapohjalla, johon 

tulee huomioida nopeusrajoitukset, liikenteen pysäytyksen tarve, suojalaitteet, 

liikenteen kanavointi niin tieväylillä, kevyen liikenteen väylillä ja silloilla. Lisäksi 

suunnitelma sisältää kirjallisen osuuden, jossa kerrotaan tarkemmin liikenteen-

ohjauksesta, sen aikataulusta, suojalaitteiden toimintaluokista sekä keskimää-

räisestä vuorokausiliikenteestä. (11.) 
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3 METSOKANKAANTIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA KEVYEN 

LIIKENTEEN VÄYLÄT -HANKE 

Metsokankaantien liikennejärjestelyt ja kevyen liikenteen väylät -hankkeessa oli 

tarkoituksena rakentaa Metsokankaantielle väylät J1, J2, J3, J4, L1, K1 sekä L2 

ja Kaakkurinojantielle väylät J5 sekä J6. Urakoitsijana hankkeessa toimi VRJ 

Pohjois-Suomi Oy ja rakennuttajana Oulun kaupunki Ympäristö- ja yhdyskunta-

palvelut. Toimin hankkeessa urakoitsijan työnjohtajana.  

3.1 Urakkamuoto 

Urakka oli yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka. Rakennuttaja toimitti ura-

koitsijalle tarjouspyyntöasiakirjat, joiden perusteella urakoitsija jätti tarjouksen. 

Työmäärät oli sidottu määrä- ja yksikköhintaluetteloon. Tällöin kokonaishinnan 

tuli perustua suunnitelmista ja muista urakka-asiakirjoista ilmeneviin määriin. 

Kokonaishintaan tuli sisällyttää kaikki työt, materiaalihankinnat sekä työn suorit-

tamiseen liittyvät väliaikaiset rakenteet ja laitteet. Mikäli määrät muuttuivat työn 

aikana, urakkahintaa muutettiin määrä- ja yksikköhintaluettelon perusteella. 

Tämä koski myös työmäärää vähentäviä muutoksia, jolloin rakennuttajaa hyvi-

tettiin yksikköhintojen mukaisesti.  

3.2 Sijainti 

Rakennettavat väylät sijaitsevat Kaakkurissa Metsokankaantien ja Kaakku-

rinojantien kiertoliittymän välittömässä läheisyydessä (liite 3). Kiertoliittymän 

eteläpuolella sijaitsee paljon liikekiinteistöjä sekä uutta asutusta, jotka lisäävät 

liikennemääriä alueella. Toteutettavien väylien tärkein tehtävä on palvella ja hel-

pottaa tien käyttäjien päivittäistä liikkumista.  

Urakka sijoittui suurimmaksi osaksi rakennetulle alueelle, mutta on kuitenkin 

aika kaukana asuinrakennuksista. Alueella oli paljon työmaata ohittavaa ja ris-

teävää liikennettä. Pääosa urakasta voitiin suorittaa siten, että rakennettavilla 

väylillä ei ollut läpikulkevaa kevyttä- tai raskasta liikennettä.  
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3.3 Tilaajan turvallisuusvaatimukset 

Urakoitsija toimi kohteessa pääurakoitsijana ja lainsäädännön (VNA 205/2009) 

tarkoittamana päätoteuttajana ja vastasi päätoteuttajan velvollisuuksista raken-

nuskohteessa. Päätoteuttajan tulee laatia ja ylläpitää työmaalla turvallisuus-

suunnitelmaa, jossa ilmenivät keinot ja menetelmät turvallisuusasiakirjassa ja 

sen liitteissä esille tuotujen vaarojen ja haittojen poistamiseksi tai hallitse-

miseksi. (2.) 

Urakoitsijan tuli nimetä rakennuskohteelle pätevä vastuuhenkilö, joka huolehti 

turvallisuuden ja terveyden kannalta työmaan yleisjohdosta, toimintojen yhteen-

sovittamisesta sekä urakka-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Ura-

koitsijan oli lisäksi huolehdittava rakennustyömaan käyttöä siten, että tapatur-

man vaara, terveyden haitta ja palon vaara ovat työmaalla mahdollisimman vä-

häiset. Urakoitsijan tuli luovuttaa turvallisuussuunnitelma tilaajalle sekä raken-

nuttajakonsultille, joka toimi hankkeessa valvojana sekä tilaajan edustajana. (2.) 

 

Tilaaja määritti turvallisuusasiakirjassa turvallisuusvaatimuksia, jotka urakoitsi-

jan tuli täyttää. Näitä olivat: 

- Työmaalla työskenteli vähintään yksi ensiaputaitoinen henkilö alkavaa 25 

työntekijää kohti. 

- Tie- ja katualueilla työskenteleviltä vaadittiin Tieturva 1 pätevyys sekä 

työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavilta Tieturva 2.  

- Suositeltavaa oli, jos jokainen työmaalla työskentelevä oli suorittanut työ-

turvallisuuskoulutuksen. 

- Kaikki työmaalla työskentelevät henkilöt tuli perehdyttää työmaahan ja 

sen turvallisuusasioihin. 

- Urakoitsijan tuli tehdä ilmoitus Aluehallintovirastoon työsuojelun vastuu-

alueelle. 

- Työlait tuli olla työntekijöiden nähtävillä. 

- Vastaanottotarkastukset ja viikoittainen kuntotarkastus oli tehtävä työko-

neille, tarkastukset tuli tehdä ajallaan ja tarkasti. 
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- Urakoitsijan tuli suorittaa viikoittainen kunnossapitotarkastus, johon osal-

listui vähintään urakoitsijan työnjohdon ja työntekijöiden edustaja. Tilaa-

jan edustajalla oli oikeus osallistua tarkastuksiin. 

- Urakoitsijan tuli ylläpitää turvallisuusaineistoa, johon kuului tarkastukset, 

suunnitelmat, perehdytykset sekä muut työturvallisuuteen liittyvät raportit. 

- Turvallisuuteen liittyvät tapahtumat ja poikkeamat sekä muuttuvat liiken-

nejärjestelyt tuli kirjata työmaapäiväkirjaan. (13.) 

 

Lisäksi turvallisuusasiakirjassa oli määritelty vaaraa aiheuttavat rakennustyöt, 

menettelyohjeet, muut toiminnot, työterveys ja työhaitat sekä käyttöönotto. 

Tässä työssä käsitellään liikenneturvallisuuteen ja liikenteenohjaukseen liittyviä 

määräyksiä.  

 

Urakka-alueen läheisyydessä asuvien asukkaiden turvallisuus on otettava huo-

mioon työn aikana. Asukkaita on tiedotettava riittävän ajoissa muuttuvista liiken-

nejärjestelyistä ja väliaikaisten kulkureittien tulee olla turvallisia. Urakoitsija oli 

velvollinen huolehtimaan tiedottamisen pelastuslaitokselle ennen uusien liiken-

nejärjestelyiden käyttöönottoa. Työt tuli ajoittaa niin, että kadun sulkemista vaa-

tivat työvaiheet tehtiin muulloin kuin ruuhka-aikana. Urakka-alue tuli rajata ja 

merkitä työmaa-alueeksi aidoin, puomein ja kyltein ennen töiden aloittamista. 

Työmaalla täytyi olla työmaakyltti (liite 7), josta kävi ilmi urakoitsijan ja tilaajan 

yhteystiedot sekä työmaan arvioitu kesto. Urakoitsijan tuli huolehtia työkohteen 

siisteydestä ja järjestyksestä, ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla tai sen lähei-

syydessä liikkujille. Ajotiet tuli rakentaa niin, että auton suistuminen estyy ja jär-

jestettävä siten, ettei tarpeetonta risteämistä työmaan kanssa tulisi. (13.) 

 

Liikennejärjestelyjä suunniteltaessa ja tehtäessä, urakoitsijan tuli noudattaa 

Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisua ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katu-

alueella” sekä Liikenneviraston ohjeita ”Liikenne tietyömaalla”. Urakoitsijan tuli 

kiinnittää erityistä huomiota työalueen merkitsemiseen ja suojaamiseen, ja ulko-

puolisia varoitettiin liikkumisesta työalueella kieltomerkein. Hämärän tai pimeän 
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aikaan työskenneltäessä tuli käyttää heijastimia, heijastusliivejä tai niihin verrat-

tavia välineitä suojavaatteiden lisäksi. Liikenteenohjaus- ja sulkulaitteiden tuli 

olla määräysten mukaisia ja käytettävissä liikenteenohjauslaitteissa tuli olla ura-

koitsijan yhteystiedot. Lippusiimaa ei saanut käyttää kaivannon suojauksena. 

(13.) 
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4 CASE METSOKANKAANTIEN JÄRJESTELYT JA KEVYEN LII-

KENTEEN VÄYLÄT  

4.1 Liikenteenohjauksen suunnittelu 

Työmaaliikenne aiheutti keskitasoa suuremman riskin työmaalla, joten liiken-

teenohjauksen suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. 

Suunnitelmat tuli hyväksyttää valvojalla. Kuvassa 1 on urakoitsijan suunnitte-

lema liikenteenohjaus ELY:n valvomalla alueella tehtäviin töihin. Työskentely ta-

pahtui Oulunlahdentien ja Metsokankaantien risteyksessä. Oulunlahdentiellä 

nopeusrajoitus oli 60 km/h ja Metsokankaantiellä 40 km/h. Todettiin, että no-

peusrajoituksia ei tarvitse laskea, koska työmaa on ajoradan ulkopuolella. 

Tärkeää oli ilmoittaa edessä olevasta työmaasta tienkäyttäjiä riittävän ajoissa, 

jotta tienkäyttäjät osaavat varautua tietyömaahan. Huomioitavaa oli, että kulku 

työmaalle tapahtui useasta eri suunnasta ja liittymästä. Tällöin oli varmistettava, 

että jokaiselle tielle, josta oli pääsy työmaalle, tuli laittaa tietyömaamerkki tarvit-

tavin lisänuolin. Katsottiin, että Oulunlahdentielle ei tarvitse laittaa molemmin 

puoleisia liikennemerkkejä, koska sieltä kulku tapahtuu vain kääntyviltä kais-

toilta.  
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KUVA 1. Liikenteenohjaussuunnitelma ELY:n valvomalla tiealueella 

Työskentelystä Oulunlahdentiellä ei aiheutunut suurta vaivaa tienkäyttäjille, 

koska työskentely tapahtui pääosin ajoradan ulkopuolella. Työn kannalta ura-

koitsijalle oli eduksi, että risteyksessä oli liikennevalot. Liikennevalot hidastavat 

ajonopeuksia ja rytmittävät liikennettä niin, että työskentely ajoradan ulkopuo-

lella on vaivatonta ja suhteellisen turvallista. Tienkäyttäjistä osa kuuluu aina ris-
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kiryhmään, mutta tähän varauduttiin kaivuumaista tehdyillä suojavalleilla. Suoja-

valleilla pyrittiin estämään mahdolliset ulosajautumiset ajoradalta ja suojele-

maan työntekijöitä.  

Metsokankaantiellä nopeusrajoitus oli 40 km/h, eikä sitä tarvinnut laskea. No-

peusrajoituksen laskeminen olisi voinut johtaa liikenteen takkuamiseen, eikä se 

olisi palvellut tienkäyttäjiä. Liikenteenohjaussuunnitelmaa ja turvallisuussuunni-

telmaa laatiessa tulimme siihen tulokseen, että kaivuumaiden poisajo on pa-

rasta suorittaa ajoradan ulkopuolella tai ajoradan laidassa niin, ettei liikenne 

joudu pysähtymään. 

Alueella sijaitsi paljon liikekiinteistöjä, minkä vuoksi liikennemäärät pysyivät suh-

teellisen korkeana muulloinkin kuin ruuhka-aikana. Työ suoritettiin toukokuun ja 

elokuun välisenä aikana, joka saattoi olla myös osatekijänä korkeisiin liikenne-

määriin. Eritoten arkipyhät olivat liikennemääriltään suuria. Kuvassa 2 näkyy 

työaikainen liittymä kuorma-autoille, joka mahdollisti kaivuumaiden poisajon 

sekä rakennekerrosten ajon työmaalle ajoradan ulkopuolella.  
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KUVA 2. Työaikainen liittymä työmaa-ajoa varten 

Työvaiheet suunniteltiin suoritettavaksi niin, että ensin pyrittiin leikkaamaan ra-

kennekerrosten alapintaan asti ja asentamaan tarvittava salaojitus ja huleve-

siviemäröinti. Tämä tarkoitti sitä, että kaivuumaat oli läjitettävä väliaikaisesti si-

vuun ja ajettava sitten lopulliseen läjitykseen, kun rakennekerrokset ovat kanta-

valla murskeella ja kuorma-autot voivat ajaa siinä. Käytännössä tämä ei onnis-

tunut aivan kuten suunniteltu, koska kaivuumaiden läjitystila ei riittänyt. On-

gelma ratkaistiin sillä, että kaivuumaita ajettiin poissa tarvittaessa. Poisajo suori-

tettiin niin, että kuorma-autot ajoivat aivan ajoradan reunaan kun kuorma lastat-

tiin. Tällöin ajorata pieneni vain hieman ja tienkäyttäjille ei aiheutunut ylimää-

räistä haittaa. Varmistuaksemme turvallisuudesta aina kuormaa lastattaessa lii-

kenteenohjaaja seurasi liikennettä ja tarvittaessa ohjasi sitä. 
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Kuvassa 1 on urakoitsijan laatima liikenteenohjaussuunnitelma, joka on hyvin 

samanlainen kuin kuvassa 3. Tilaajan turvallisuusvaatimuksissa vaadittiin ELY:n 

sekä kaupungin katualueelle omat liikenteenohjaussuunnitelmat. Kuvan 1 suun-

nitelmasta huomioitavia asioita on, että liikennemerkkejä ei tarvitse laittaa mo-

lemmin puolin ajoväylää kun keskimääräinen vuorokausiliikenne on alle 3000 

ajoneuvoa vuorokaudessa. Muita tärkeitä huomioita olivat tietyömerkkien sijoit-

taminen jokaiseen tulosuuntaan, lisäksi liikennemerkkien tuli olla normaalikokoi-

sia.  
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KUVA 3. Liikenteenohjaussuunnitelma kaupungin katu- ja tiealueella 
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4.2 Liikenteenohjauksen järjestäminen 

Työt alkoivat aina liikenteenohjauksen järjestämisellä sekä varmistamisella, että 

kyseiset järjestelyt toimivat. Suunnitellut liikenteenohjaukset eivät välttämättä 

aina toimi halutulla tavalla, jolloin täytyy osata reagoida ja sopeutua liikentee-

seen muuttamalla liikennejärjestelyitä. Tällöin työnjohdon rooli korostuu ja on 

suotavaa, että aina uusien liikennejärjestelyiden käyttöönoton aikana työnjoh-

don tulee olla paikalla varmistamassa liikenteen sujuvuus. Hyvä tapa varmistaa 

toimivuus oli ajaa liikennejärjestelyjen läpi tienkäyttäjän roolissa. 

Kuvassa 4 on Metsokankaantien liikennejärjestelyt, kun työskenneltiin ajoradan 

ulkopuolella. Työvaiheena kuvassa on kevyen liikenteen väylän, bussipysäkin 

sekä ajoradan laajennuksen rakentaminen. Oikean puoleista kaistaa kavennet-

tiin hieman, jotta kuorma-autot pysyvät ajamaan työalueelle. Kun kuorma-auto 

ajoi työalueelle, liikenteenohjaaja varmisti liikenteen sujuvuuden pysäyttämällä 

liikenteen tarvittaessa. Pysäytyksiä ei tehty ruuhka-aikoina eivätkä pysäytykset 

kestäneet kuin muutaman minuutin. Työteknisistä syistä kuorma-autoja ei aina 

voinut ajaa työalueelle, jolloin tietä kavennettiin yksikaistaiseksi. Liikenneva-

loista täytyi päästä ajamaan suoraan, vasemmalle sekä oikealle, joten tie täytyi 

muuttaa kaksikaistaiseksi ennen liikennevaloja.  
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KUVA 4. Liikenteenohjaus työskenneltäessä ajoradan ulkopuolella 

Kaakkurinojantien suuntaista kevyen liikenteen väylää J5 (liite 3) rakennetta-

essa täytyi estää pääsy työalueelle. Nykyisen pyörätien ja K-Citymarketin park-

kipaikan välille oli muodostunut polku, joka oli aktiivisessa käytössä. Kuvissa 5 

ja 6 on esitetty urakoitsijan ratkaisu työkohteeseen pääsyn estämiseksi. Järjes-

telyistä huolimatta kevyen liikenteen väylän käyttäjät pyrkivät käyttämään tu-

tuksi tullutta polkua. Tämä oli haasteellista urakoitsijalle, koska resursseja opas-

tuksen järjestämiseksi ei ollut. Opastuksen järjestäminen olisi käytännössä vaa-

tinut ympärivuorokautisen liikenteenohjaajan opastamaan nykyisen pyörätien 

päähän sekä K-Citymarketin parkkipaikalle. Työskentelyaikana opastus järjes-

tettiin. Urakoitsija ei saanut järjestelyistä moitteita, eikä urakoitsijan tietoon tullut 

aiheutuneita vaaratilanteita saati loukkaantumisia.  
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KUVA 5. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen ja kulun esto työmaalle 
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KUVA 6. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen ja kulun esto työmaalle 

Kaakkurinojantien kevyen liikenteen väylää rakennettaessa oma haasteensa oli 

myös tilanpuute. Kaivuumaiden lastaus kuorma-autoon osoittautui haasteel-

liseksi. Lastausta yritettiin ensin ajoradan ulkopuolella työkohteessa, mutta 

kuorma-auto joutui ajamaan pitkän matkan pyörätietä päästäkseen työkohtee-

seen. Koettiin, että tästä aiheutui turhaa riskiä kevyen liikenteen väylän käyttä-

jille, lisäksi kuorma-auton renkaista irtosi huomattava määrä likaa väylälle. 

Ongelma ratkaistiin liikenteenohjauksella. Kuorma-auto oli lastauksen ajan 

Kaakkurinojantien ajoväylällä ja liikenteenohjaaja pysäytti takana olevan liiken-

teen lastauksen ajaksi. Tästä aiheutui pientä haittaa liikenteelle, mutta Kaakku-

rinojantien liikennemäärät olivat vähäisiä ja työvaiheet kestivät vain kaksi päi-

vää. Liikennemäärien vähäisyydestä huolimatta pysäytyksiä ei tehty ruuhka-ai-

koina. 



 

27 

  

4.3 Liikenneportaalin nosto 

Työteknisesti haastava työvaihe oli liikenneportaalin nosto. Tätä varten työsken-

neltiin hämärän aikana kaksi kertaa urakan aikana. Hämärän aikana työsken-

neltiin, jolloin liikenne olisi mahdollisimman vähäistä. Ensimmäisellä kerralla 

tehtiin valmistelevia työvaiheita, joita olivat liikenneportaalin jalkojen asennus, 

täyttö ja tiivistys. Muut valmistelevat työvaiheet, työturvallisuus- ja ympäristö-

asiat sekä työnsuoritusmenetelmät näkyvät tarkasti liitteessä 6. Kuvasta 7 nä-

kyy valmistelevien työvaiheiden tekoa. Työ aloitettiin kello yhdeksän illalla, kun 

K-Citymarket suljettiin ja työ saatiin valmiiksi noin kello kaksitoista yöllä. Työ 

suoritettiin alkuillasta, koska liikennettä ei tarvinnut pysäyttää kuin hetkittäin. 

 

KUVA 7. Työskentelyä ajoväylällä, valmistavien työvaiheiden tekoa ja liiken-

teenohjauksen järjestämistä liikenneportaalin nostoa varten 
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Toinen hämärän aikana tehtävä työvaihe oli liikenneportaalin nosto. Liikenne-

portaalin nostoa varten tilaaja vaati kaksi suunnitelmaa, liikenteenohjaussuunni-

telman sekä työsuunnitelman (liite 6). Kuvasta 8 näkyy urakoitsijan liikenteenoh-

jaussuunnitelma portaalin nostoa varten. Lähtökohtana oli, että työ suoritetaan 

niin myöhäisenä ajankohtana, että liikennettä on mahdollisimman vähän. Toi-

nen lähtökohta oli, että liikenne pysäytetään noston ajaksi kokonaan. 

Kun liikenneportaali saatiin nostettua paikoilleen, kiinnitettiin se pylväisiin nivel-

puominostimelta. Kun portaalin asento oli tarkistettu ja saatu kiinnitettyä se oi-

keaan asentoon, nivelpuominostin sekä autonosturi siirrettiin pois ajoväylältä, ja 

liikenne palautettiin normaaliksi. Tärkeää oli pysäyttää liikenne riittävän kaukana 

työkohteesta, jotta tienkäyttäjät ehtivät reagoida tilanteeseen. Käytännössä 

tämä toteutettiin niin, että liikenne pysäytettiin liikenneympyrän luokse ja liiken-

teenohjaaja neuvoi tienkäyttäjille vaihtoehtoisen reitin Oulunlahdentielle. Työ 

aloitettiin noin kello kaksitoista yöllä ja saatiin valmiiksi noin kello kolme aamu-

yöllä. Liikenne Metsokankaantieltä Oulunlahdentielle oli suljettuna noin kolme-

kymmentä minuuttia noston aikana.  

Työskenneltäessä kaupungin katualueella muulloin kuin 6–22 välisenä aikana 

tulee työskentelystä ilmoittaa Oulun ympäristötoimelle. Urakoitsija teki ilmoituk-

sen puhelimitse ja sähköpostilla, kumpanakin kertana noin vuorokautta ennen 

työskentelyn aloittamista.  
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KUVA 8. Liikenteenohjaussuunnitelma liikenneportaalin nostoa varten 
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4.4 Lopputilanne 

Metsokankaantien liikennejärjestelyt ja kevyen liikenteen väylät -hankkeen ta-

voite oli palvella ja helpottaa tien käyttäjien päivittäistä liikkumista. Alueella si-

jaitsi paljon liikekeskuksia ja asutusta, mikä on johtanut liikennemäärien kas-

vuun, ja vanhat liikennejärjestelyt eivät palvelleet tienkäyttäjiä halutulla tavalla. 

Kuvassa 9 on Metsokankaantien viereen rakennettu uusi kevyen liikenteen 

väylä J2 (liite 3). Kyseinen kevyen liikenteen väylä on osa isompaa kokonai-

suutta ja kaupunki rakennutti sen urakan yhteydessä. ELY-keskuksen olisi tar-

koitus jatkaa pyörätietä Valtatie 4:n alitse Perävainiolle.  

 

KUVA 9. Uusi kevyenliikenteen väylä valmistunut Metsokankaantien vierelle 
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Metsokankaantien ajoväylälle uusittiin päällyste, rakennettiin kaksi linja-auto-

pysäkkiä sekä muutettiin liikennejärjestelyitä ja liikennevaloja. Rakennettu uusi 

K1-väylä mahdollistaa Metsokankaantieltä kääntymisen oikealle Oulunlahden-

tielle ilman liikennevaloja, mikä edistää liikenteen sujuvuutta. Kuvasta 10 näky-

vät uusittu liikenneportaali sekä uudistetut liikennejärjestelyt.  

 

KUVA 10. Metsokankaantien uusitut liikennejärjestelyt 

Kuvassa 11 on noppakivirantu, jolla varmistetaan esteetön pääsy liikennevalo-

jen painonapille. Tämä oli tilaajan toive ja tarjotun urakan ulkopuolisia töitä, 

jotka urakoitsija suoritti lisätöinä. On tärkeää, että kevyen liikenteen väylät pal-

velevat tasapuolisesti kaikkia sen käyttäjiä.  
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KUVA 11. Esteetön pääsy liikennevalojen painonapille 
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5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esille urakoitsijan tehtävät turvallisen ja su-

juvan työnaikaisen liikenteenohjauksen järjestämiseksi. Asioita käsitellään pää-

osin urakoitsijan näkökulmasta, mutta työssä tuodaan esille myös yleisiä ohjeita 

ja lainsäädäntöä liikenteenohjauksen järjestämiseksi sekä Metsokankaantien lii-

kennejärjestelyt ja kevyen liikenteen väylät -hankkeen tilaajan turvallisuusvaati-

muksia. 

Urakoitsijan suunnittelemat ja järjestämät liikenteenohjaukset onnistuivat hyvin, 

sillä liikenne oli sujuvaa läpi urakan eikä väliaikaisista liikennejärjestelyistä ai-

heutunut kohtuutonta haittaa tienkäyttäjille. Työmaan liikennejärjestelyiden on-

nistumiseen vaikuttivat useat yksityiskohdat, kuten panostaminen huolelliseen 

suunnitteluun lainsäädännön ja ohjeiden mukaisesti. Yleiset ohjeet sekä lain-

säädäntö antavat hyvän pohjan suunnittelulle, mutta täytyy muistaa, että jokai-

nen liikennejärjestely on hankekohtainen. Suunnitelmien toteutuksen jälkeen on 

tärkeää, että liikennettä ja sen sujuvuutta tarkkaillaan. Jos ongelmakohtia ilme-

nee, on järjestelyjä korjattava toimivimmiksi. 

Työaikaisen liikenteenohjauksen järjestämisellä on oma hintansa. Työteknisesti 

olisi tehokasta edetä suoraviivaisesti, mutta yleensä se ei ole mahdollista. Työt 

on järjestettävä liikenteen ehdoilla ja tämä johtaa siihen, että työvaiheita on teh-

tävä jaksoissa. Tämä on tärkeä ottaa huomioon jo urakan laskentavaiheessa.  

Huolellinen suunnittelu ei aina ole tae siitä, että asiat toimisivat käytännössä. 

Tätä ilmiötä kutsutaan rakennustyön kitkaksi. Työnjohdon on oltava tietoinen 

työmaalla tapahtuvista ongelmista ja otettava aktiivinen rooli asian ratkaise-

miseksi. Näistä esimerkkinä Metsokankaantien liikennejärjestelyt ja kevyen lii-

kenteen väylät –hankkeessa ilmenneitä liikenteenjärjestelyiden ongelmia olivat 

maiden poisajo läjitykseen sekä kevyen liikenteen väylän sulkeminen.  

Opinnäytetyössä huomioitavaa on, että esitetyt arviot ja kannanotot liikenteen 

sujuvuuden ja toimivuuden kannalta on ainoastaan urakoitsijan, tilaajan sekä 
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valvojan näkemyksiä. Tienkäyttäjiltä ei tässä urakassa kerätty palautetta. Poh-

dittavaksi jää, miten ja kuinka paljon palautetta tulisi kerätä ja kuinka sitä voitai-

siin hyödyntää nykyisten ohjeiden ja lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi tulee 

miettiä, kuka palautteen kerää ja analysoi.  
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Ilmoitus liikennettä haittaavasta työstä (10.)   Liite 2 
 

 
  



 

 

  

Yleiskartta urakka-alueesta (13.)   Liite 3 

 

J1 – J6 ovat uusia kevyen liikenteen väyliä, L1 sekä L2 uusia bussipysäkkejä ja 
K1 uusi ajoväylä.   
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