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Tilapäisten liikennejärjestelyjen tarkastuslista 
 

Tarkastanut: 

Tarkastuspäivämäärä: 

Työn tarkoitus: 

Työkohde: 

 

Tarkastuslista on tarkoitettu avustamaan päätöksensaajaa/työnsuorittajaa tilapäisiin liikennejärjestelyihin liittyvissä tarkastuksissa. 

Lista jää työmaalle, sitä ei palauteta valvontayksikköön. 

Tietyömerkit 
Työmaa on merkitty jokaisesta suunnasta. 
Työmaa on merkitty merkit risteävillä kaduilla 
lisäkilvellä 812 (työkohteen sijaitessa risteyksen 

välittömässä läheisyydessä). 

Siirtokehotusmerkit 
Merkkejä asetettaessa paikalla olleet ajoneuvot 
on kirjattu ja pystytyspöytäkirja lähetetty 
sähköpostitse asysiirrot@hel.fi. 
Merkeissä on voimassaoloaikaa osoittava lisäkilpi 
(lyhytaikaiset työt). 
Siirtokehotuksen päättymismerkit on asetettu. 

Työmaa-alueen merkitseminen ja 

rajaaminen 
Ajoradalla ja kevyen liikenteen väylillä sijaitsevat 
aidat on varustettu heijastimilla tai merkitty 
sulkupylväillä. 
Aidat ovat riittävän korkeat. 
Aidat ovat riittävän tukevat. 
Aidan raoista ei ole putoamis-/takertumisvaaraa. 
Aitojen jalustat ja tukirakenteet eivät aiheuta 
kompastumis-/törmäysvaaraa. 
Rakennustelineiden katuun nähden poikittaiset 
tuet ovat riittävän korkealla. 
Liikenneväylillä sijaitsevat rakenteet on merkitty 

heijastimilla tai huomiolaudoilla 

Jalankulkureitit ja pyörätiet 
Leveys jalkakäytävällä on joka kohdassa 
vähintään 1,5 m tai kuten LJ-päätöksessä 
määrätty. 
Yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leveys on 
vähintään 3,0 m. 
Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä on merkitty 
merkillä 423. 
Reitti on esteetön / esteetön reitti on merkitty ao. 
merkeillä (luiskat, portaat yms.). 
Reitti on erotettu työkohteesta verkko- tai 
levyaidalla. 
Reitti on erotettu ajoneuvoliikenteestä vähintään 
verkko- tai levyaidalla.

Kaivantosillat 
Sillat ovat riittävän tukevia väylän 

käyttötarkoitukseen nähden. 

Sillat on varustettu riittävän korkeilla ja tukevilla 

kaiteilla. 

Siltojen väleissä ei rakoja. 

Sillat on ankkuroitu tukevasti. 

Sillan luiska on tienpinnan tasossa. 

Sillan leveys on vähintään 3,0 m ajoradalla, ellei 

päätöksessä määrätty leveämpää siltaa. 

Sillan leveys on vähintään 1,25 m kevyen liikenteen 

väylällä, ellei päätöksessä määrätty leveämpää 

siltaa. 

Liikennemerkit 
Merkit ovat puhtaita ja ehjiä. 

Merkin heijastavuus on vaatimusten mukainen. 

Merkit on suunnattu oikein. 

Merkit on pystytetty tukevasti. 

Merkkien jalustat eivät aiheuta kompastumis-

/törmäysvaaraa. 

Liikenteenjakajat ja pakolliset ajosuunnat osoittavat 

oikeaan suuntaan. 

Käännettävissä liikenteenjakajissa/pakollisissa ajo- 

suunnissa merkki on lukittu, jottei se pääse 

kääntymään. 

Muut 
Työmaa on varustettu työmaataululla. 

Liikenteenohjauslaitteissa ja aitausvälineissä on 

työnsuorittajan yhteystiedot. 

Kadun katkaisu on ilmoitettu pelastuslaitokselle. 

Vastuuhenkilö on tietoinen järjestelyä koskevista 

valvontavelvoitteistaan. 

Työmaan kunnossa- ja puhtaanapito on järjestetty. 

Liikenteenohjaajilla on III-luokan turvaliivi. 

Liikenteenohjaajat on perehdytetty tehtävään.

Työmaaturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille työmaan osapuolille. Rakentaja ja rakennuttaja ovat 

yhteisvastuullisia työmaajärjestelyjen turvallisuudesta. HUOM! Lippusiima ei ole aitaamisväline ja sen 

käyttö on sallittu ainoastaan ajoradalla optiseen ohjaukseen. 


