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Kattolumet: lupa tilapäisiin 
liikennejärjestelyihin 
 
Kattolumien pudottamiseen tarvitaan lupa, kun 

• kevyen liikenteen väylän käyttäjät siirretään kiertoreitille ja suojatiet ovat yli 30 m päässä 

pudotusalueen aidoista. Suojateiden kohdalle on asennettava kevyen liikenteen opastemerkit. 

Opastamiseen käytetään virallisia kevyen liikenteen opastusmerkkejä.  

• ajoradan kaistoja joudutaan sulkemaan tai pysäköintiä rajoittavia merkkejä joudutaan 

muuttamaan tai lisäämään, esim. siirtokehotus-infotaulu. 

• ajoradalle, jalkakäytävälle tai pyörätielle tuodaan nostolaite, jonka avulla lumenpudotus 

suoritetaan.  

Luvasta peritään ilmoituksen käsittely- ja työn valvontamaksu 

Lupaa ei tarvita, kun 

• kevyen liikenteen väylä katkaistaan suoja-aidalla, mutta pudotustyö keskeytetään siksi ajaksi, 

että kevyen liikenteen väylän käyttäjät päästetään alueen lävitse. Työssä on käytettävä 

liikenteenohjaajaa aitojen luona. Lisäksi on varmistettava, etteivät kevyen liikenteen väylän 

käyttäjät siirry ajoradalle. Jos kevyen liikenteen väylän käyttö on vilkasta tai pudotusalueella on 

paljon esim. liikkeiden sisäänkäyntejä, on lumenpudotus tehtävä ilta- tai yötyönä.  

• kevyen liikenteen väylän käyttö ei ole vilkasta ja se voidaan ohjata kadun vastakkaisella 

puolella olevalle kevyen liikenteen väylälle. Tällöin liikenteenohjaajien on huolehdittava kevyen 

liikenteen ohjauksesta pudotusalueen vieressä olevien suojateiden kautta.  

Yleissääntönä voidaan mainita, että kevyen liikenteen väylillä pudotusalue eristetään 

tehokkaasti esim. aidoilla aivan pudotusalueen läheisyydessä. Lisäksi sulkuaitojen kohdalle 

tarvitaan liikenteenohjaajat varmistamaan ja opastamaan. Suositeltavaa olisi asentaa aitoihin 

infotaulu, jossa kerrotaan mitä ollaan tekemässä (esim. lumenpudotustyö).  

Mikäli kiertomatka on kohtuuttoman pitkä, keskeytetään pudotustyö siksi ajaksi, kun kevyen 

liikenteen väylien käyttäjät päästetään alueen lävitse. Jos kevyen liikenteen väylän käyttö on 

vilkasta, työ tehdään illalla tai yöllä. Erityisesti on huolehdittava, etteivät kevyen liikenteen 

väylän käyttäjät joudu ajoneuvoliikenteen sekaan. Mikäli tätä ei pystytä estämään, on työ 

keskeytettävä välittömästi ja liikennejärjestelyjä on parannettava.  

Luvan tilapäisiin liikennejärjestelyihin myöntää kaupunkiympäristön alueidenkäyttö ja –valvonta 

-yksikkö.  
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Lupaa haettaessa määritellään, millaisilla liikennejärjestelyillä työ voidaan tehdä turvallisesti ja 

liikennettä mahdollisimman vähän haittaavasti. Luvanhakija esittää hakemuksessa tarvittavat 

liikennejärjestelyt esim. erilliselle liitteelle tehdyllä karttapiirroksella. 

Luvan voi hakea ennakolta, jolloin ennen töiden varsinaista aloitusta riittää ilmoitus 

(soitto/sähköposti) Alueiden käyttöön (luvat@hel.fi). 

Työn aikana vastuu työn turvallisuudesta kuuluu työnsuorittajalle. 

mailto:luvat@hel.fi

