
Helsingin kaupunki Lausunto 1 (4)
Rakentamispalvelu (Stara)

17.3.2017
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 39602 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

Staran lausunto kaupunginhallitukselle tieliikennelain kokonaisuu-
distuksesta

HEL 2017-001879 T 03 00 00

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara lausuu Hallituksen esityk-
sestä eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi -ko-
konaisuudesta seuraavaa: 

Asian valmistelu on kattavaa ja huomioi aikaisempaa paremmin liiken-
teen kokonaisuuden. Yleisesti lakikokonaisuudessa toivotaan erityisen 
painokkaasti huomioitavan hitaasti liikkuvien tai paikallaan olevien ajo-
neuvojen ja erityisesti työkonekoneiden turvalliset sekä sujuvat toimin-
taedellytykset katu- tai piennaralueella suoritettavissa työtehtävissä. 
Tietä kunnostavan ajoneuvon ohittamisesta tai sen kohtaamisesta on 
säädetty jo nyt laissa, mutta ei vielä riittävästi toiminnallisen turvallisuu-
den kannalta kunnossapidon tai ajoneuvosiirtojen tehtävissä.

Uudessa laissa on huomioitava jalankulkualueille, pyöräilyalueilla, ka-
tualueilla ja välittömästi liikennealueen lähistöllä suoritettavien työtehtä-
vien digitalisoinnin, automatisoinnin ja robotisoinnin mahdollistaminen. 
Lainsäädännön tulee mahdollistaa hyötyliikenteen nopea automatisointi 
sekä korkeasti automatisoidusti tai täysin automaattisesti suoritettavat 
työt liikenteen seassa.  

Jotta kaikkien eritasoisten tienkäyttäjien asema ja esteettömyys voi-
daan turvata liikenneympäristössä, on laissa otettava vahvasti kantaa 
myös tie- ja katualueen ylläpidettävyyteen koneellisesti. Liikennealueen 
suunnittelussa on suuri riski, että kadun tai tien ylläpitotehtävien tilatar-
vetta ei huomioida suunnittelussa tai liikennealueen toteutuksessa. 
Tästä aiheutuu varsinkin talvella erityisesti lasten, vammaisten ja van-
husten liikkumisen turvallisuutta vakavasti heikentäviä ongelmia. Tilan-
puutteen aiheuttamia koneellisen ylläpitotyön ongelmia on tyypillisesti 
kaupunkialueen katutilan poikkileikkauksessa niin leveys kuin korkeus-
suunnissakin. Lakiin on kirjattava velvoite huomioida kadun koko poik-
kileikkauksen osalta ylläpidon tarvitsema tilaulottuma. Esteettömyyden 
varmistamiseksi on huomioitava katupinnan sekä siitä erotetun jalka-
käytävän rakenteellinen tasaisuus. Tämä parantaa talvikunnossapidon 
toimintaedellytyksiä. 

Laissa on huomioitava sähköisen liikenteen latauspisteiden merkintä 
yksinkertaisella ja yksiselitteisellä liikennemerkillä. Ajoneuvojen lataus-
pisteiden ennakko-opastaminen on sallittava liikennemerkein. 
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Moottorityökoneelle on sallittava hinattavan lisälaitteen tai perävaunun 
hinaaminen liikenteessä.

Liikennerikkomusten vastuun tulee aina olla kuljettajalla. 

Jakeluliikenteen määrän oletetaan jatkossa lisääntyvän. Laissa on sel-
keästi mahdollistettava ammattimainen jakelupysäköinti ja -pysäyttämi-
nen. Jakelupysäköintiä ja -pysäyttämistä ei saa kieltää. Lain on mah-
dollistettava toiminnallisesti sujuva ja turvallinen jakelu- ja huoltoliiken-
teen lastaaminen, purkaminen ja työskentely.

Lisäksi Stara lausuu yksityiskohtaisina huomioina seuraavaa:

1. SIIRTOKEHOTUSMERKKI I13

Muutos liikennemerkiksi esityksessä esitetyssä muodossa on ongel-
mallinen. YTLK:n lausunto olisi tältä osin sopiva Staran lausunnoksi 
myös (kohta Siirtokehotus, i13). Täsmennyksenä tulisi kuitenkin lisätä:

”Tienpitoon liittyvien töiden vuoksi asetettava siirtokeho-
tus on pohjaväriltään keltainen. Muiden syiden vuoksi 
asetettava siirtokehotus on pohjaväriltään valkoinen.”

Perusteluna edellä esitetylle jaottelulle on, että katualueiden varauksis-
sa käytettävissä merkeissä on osoittautunut olevan ongelmia merkitse-
mis- ja asettamiskäytännöissä. Nämä ovat aiheuttaneet ongelmia tien-
pitoon liittyvissä toiminnoissa. Siirtokehotuksien värierottelu tukisi ny-
kyistä käytäntöä ja parantaisi tienpitoon liittyvien merkkien havaittavuut-
ta.

2. REUNAPAALU I12

Reunapaalun väriksi tulisi harkita keltaista. Reunapaalu muodostaa tär-
keän optisen ohjauksen välineen alemman tieverkon teillä, jotka ovat 
usein kapeita ja reunapaalu on usein myös sijoitettu siten, että se jää 
osin aurauslumen peittämäksi tai likaantuu herkästi. Paalun näkyvyyttä 
olisi mahdollista parantaa keltaisella värillä.
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3. RISTEYSRUUDUKKO

Esityksessä risteysruudukko on väriltään keltainen. Esitetään ruudukon 
väriksi jatkossakin valkoista nykykäytännön mukaan. Perustelut:

 Käytännössä kaikki ruudukot ovat nykyisin valkoisia ja sijaitsevat 
käytännössä alueilla, jotka pidetään lumettomina läpi vuoden. Kel-
tainen väri ei tuo siten havaittavuuteen merkittävää etua.

 Keltaisten merkintöjen tekeminen laadukkaasti on vaikeaa. Ristikot 
sijaitsevat tyypillisesti kohdissa, jossa on vilkas liikenne. Tällöin ai-
noa hyvin käyttöä kestävä tapa on tehdä ne massamerkintänä. Kel-
taisen massan käyttö tuo kuitenkin suuria haasteita, koska sen tar-
ve on jatkossa erittäin vähäinen pituussuuntaisten keltaisten mer-
kintöjen pääsääntöisesti poistuessa. Keltaisen massamerkinnän te-
keminen edellyttää käytännössä kahta erillistä merkintäpataa, kel-
taiselle ja valkoiselle värille omansa, jotta värit pysyvät merkintävai-
heessa halutunlaisina ja puhtaina. Kokemuksesta tiedetään yhdellä 
padalla tehtävän keltaisen ja valkoisen johtavan helposti tulokseen, 
jossa valkoisen sävy on käytännössä kellertävä pitkään keltaisen 
massan käytön jälkeen seuraavissa massaerissä.

 Tämä kahden padan vaatimus rajaa heti sitä, missä määrin kunnat 
ja urakoitsijat pystyvät tekemään töitä suurten laitekulujen vuoksi. 
Tämä puolestaan edelleen rajaa sitä, kuinka nopeasti merkintöjä 
pystytään uusimaan tai korjaamaan.

 On tärkeää huomata ero muiden keltaisten merkintöjen (M4, M5) ja 
risteysruudukon (M18) välillä on työtekninen ero, pysäyttämisrajoi-
tus (M4) ja keltainen reunamerkintä (M5) joutuvat paljon pienem-
mälle kulutukselle, ovat laajuudeltaan pienempiä ja ne voidaan teh-
dä sijaintinsa vuoksi käytännössä aina maalaamalla, jolloin vaihto 
eri värien välillä ei ole samanlainen ongelma kuin massamerkinnöis-
sä.
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4. AJONEUVON JOUTOKÄYTÖN KIELLOT

Lakiesityksen 55 § Moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeettoman jouto-
käynnin kielto, koskee ajoneuvojen joutokäyttöä. Joutokäyntirajoitus on 
osoittautunut ongelmalliseksi tarkkaan rajatuissa ajoneuvojensiirtoon 
liittyvissä tehtävissä, eli siirronvalvojan tehtävissä. Siirronvalvojat ovat 
saaneet tienpidon tehtävää suorittaessaan pysäköintivirhemaksuja jou-
tokäyntisäännöksen perusteella.

Siirronvalvonta on osa tienpitoa ja siihen käytetään pääsääntöisesti 
henkilöautoa, jota käytetään hyvin samantapaisesti kuin pysäköinnin-
valvontaan käytettävää ajoneuvoa. Autoa joudutaan siirtokehotuskoh-
teissa siirtämään lyhyitä matkoja, osa kohteista saadaan kirjattua au-
tosta, osassa käydään kävellen kirjaamassa. Joutokäyntirajoitus ai-
heuttaa tällaisessa työssä tietyissä sääolosuhteissa isoja ongelmia niin 
liikenneturvallisuuden (ikkunoiden huurtuminen jne.) kuin työturvallisuu-
den osalta autosta sisään ja ulos kuljettaessa ja siksi olisi perusteltua 
antaa siirronvalvontaan käytettävälle ajoneuvolle poikkeus tyhjäkäynti-
säännöksistä olosuhteiden sitä edellyttäessä.

Poikkeus koskee hyvin rajattua ajoneuvojoukkoa koko maassa, kysee-
seen tullee enintään muutama kymmenen autoa koko Suomessa. Näi-
nollen vaikutukset ympäristölle ovat minimaaliset, mutta kadunpidon 
sujuvuudelle ja taloudellisuudelle suuret.

Sanamuoto voisi olla tällöin esimerkiksi:

[…]kiireellisessä tehtävässä olevan hälytysajoneuvojen, 
liikenteenvalvojan tai siirronvalvojan virkatehtävässä 
käyttämän ajoneuvon sekä katsastuksen osana toimitet-
tavaan pakokaasumittaukseen odottavaa ajoneuvoa.
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