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Ohjeita elokuva- ja tv-tuotantoihin liittyvissä tilapäisissä
liikennejärjestelyissä
Vastuuhenkilö



Liikennejärjestelyn vastuuhenkilö vastaa
liikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta
sekä liikennejärjestelyiden
päätöksenmukaisuudesta työkohteessa.

Liikenteenohjaajat
Liikenteenohjaajia voidaan käyttää, mikäli
kuvaukset edellyttävät liikenteen
pysäyttämistä tai jalankulkijoiden ohjaamista
ja opastamista. Liikenteenohjaajien käyttö voi
olla tarkoituksenmukaista, mikäli työ verraten
lyhytkestoista ja edellyttäisi muuten laajoja
liikennejärjestelyitä.

Suoritettavat liikennejärjestelyt
Kuvausten yhteydessä kyseeseen tulevat
usein pysäköintitilan varaaminen
kuvauskalustolle, liikenteen pysäyttäminen
lyhyeksi ajaksi tai tarve ohjata jalankulkijat
poikkeusreitille.
Liikennejärjestelypäätöksen kopio on aina
asetettava ajoneuvon kojelaudalle siten, että
se on ulkoapäin luettavissa. Kopioita saa ottaa
ainoastaan lupapäätöksessä mainitun
ajoneuvomäärän verran.

Jalankulkijoiden ohjaus ja opastus
Mikäli kuvausjärjestelyt vaikuttavat
jalankulkuliikenteeseen, jalankulkijat on aina
ohjattava turvallisesti kuvauspaikan ohi.
Erityisesti tulee kiinnittää huomiota
näkövammaisten ja liikuntarajoitteisten
turvallisuuteen. Jotta tilapäiset kulkureitit
olisivat kaikkien käytettävissä, tulee
kiertoreitin valinnassa kiinnittää huomiota
siihen, ettei se sisällä portaita tai jyrkkiä
luiskia.
 Jalankulkureittien minimileveys 1,5 m/2,0
m ja yhdistetty pyörä- ja jalkakäytävä 2,5
m on merkitty
liikennejärjestelypäätökseen.
 Jalankulkijat saa opastaa tien yli
ainoastaan suojatien kohdalta.
 Johdot yms. on suojattava siten, etteivät
ne aiheuta kompastumisvaaraa ja
suojusten yli on päästävä pyörätuolilla ja
lastenvaunuilla.
 Jalankulkijoita ei saa ohjata ajoradalle,
mikäli sille ei ole erikseen
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ajoneuvoliikenteestä raskassuojilla
erotettua reittiä.
Lippusiimaa ei saa käyttää eri
liikennemuotojen erottamiseen toisistaan.

Käytettäessä liikenteenohjaajia on
huomioitava liikenteenohjaajia koskevat
pätevyysvaatimukset sekä heidän
varusteitaan koskevat vaatimukset.
Liikenteenohjaajan on annettava
suostumuksensa tehtävässä toimimiseen.
Liikenteenohjaajaksi määrättyyn henkilöön
sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta
koskevia säännöksiä. Liikenteenohjaajia tulee
olla riittävä määrä ja heidän tulee olla
perehdytettyjä työhön. Lisäksi hänen tulee olla
terveydeltään normaali ja täysi-ikäinen.
Liikenteenohjaajat varustetaan III-luokan
turvaliiveillä ja pienoisliikennemerkillä 311
(Ajoneuvolla ajo kielletty). Liikenteenohjaaja ei
saa pysäyttää liikennettä muuten kuin
käyttämällä merkkiä 311.

Ajoneuvojen käyttö puistoissa ja
viheralueilla
Moottoriajoneuvojen käyttö ja pysäköinti
puistoissa sekä viheralueilla on kielletty.
Moottoriajoneuvon pysäköinti puistoon ja
muualle viheralueelle on pysäköintivirhe
(luvaton maastopysäköinti), joka johtaa
pysäköintivirhemaksun määräämiseen.
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oikeita. Taulun takana tulee olla taulun
asettajan nimi ja yhteystiedot.

Siirtokehotustaulun asettaminen
Siirtokehotustaululla varataan tilaa
ajoneuvoille. Siirtokehotustaulut tulee asettaa
vähintään 48 tuntia ennen tilavarauksen alkua.
Jos paikalle on jo aiemmin asetettu
siirtokehotus-infotaulu, se pitää ottaa
huomioon uusissa järjestelyissä.
Siirtokehotuksen voimassaoloajan
umpeuduttua tulee merkki poistaa välittömästi
ja tehdä uusi siirtopöytäkirja paikalla olevista
ajoneuvoista sekä toimittaa se alkuperäisen
infotaulun pystyttäneelle taholle.
Siirtokehotustaulun asettamisessa sovelletaan
useimmin tyyppikuvia C1, C2, C3 tai C4.
Käytettävä tyyppikuva riippuu alueen
pysyvistä liikennejärjestelyistä sekä
varattavan alueen sijainnista risteyksiin
nähden. Merkkejä asennettaessa asentaja
kirjaa paikalle pysäköidyt ajoneuvot ja
toimittaa ilmoituksen siirtokehotuksen
asettamisesta ajoneuvojensiirtoyksikköön,
asysiirrot@hel.fi.

Ajoneuvojen siirrot
Ajoneuvon siirtäminen edellyttää aina
tienpitoviranomaisen siirtopäätöstä. Siirtojen
tilaaminen ja suorittaminen omatoimisesti
ilman siirtopäätöstä on ehdottomasti kielletty.
Siirtotilaus tehdään kirjallisena sähköpostilla
osoitteeseen stara.ajoneuvosiirrot@hel.fi.
Tilauksessa on oltava alueidenkäytöstä saatu
katuluvan päätös tai sen numero ja lisäksi
selvitys (kartta tai tarkka sanallinen kuvaus)
alueesta, jolta ajoneuvot siirretään pois ja
mainittava aika, johon mennessä ajoneuvot on
oltava alueelta pois. Lisäksi tilauksessa on
ilmoitettava laskutusosoite ja mahdollinen
työviite. Tilaukseen lisätään pystytyspöytäkirja
valokuvineen.

Henkilöautot
Henkilöautojen pysäköinnistä ei voida tehdä
tilapäistä liikennejärjestelypäätöstä.
Henkilöstön tulee käyttää omien
henkilöautojen pysäköintiin alueella olevia
pysäköintipaikkoja. Mikäli henkilöautoja
tarvitaan kuvauksen rekvisiitaksi, tulee niistä
ilmoittaa hakemuksen yhteydessä.

Muut luvat ja ilmoitukset

Siirtokehotus poistaa aina paikkoja asukas- ja
asiakaspysäköinnistä. Tämän haitan
vähentämiseksi olisi siirtokehotukseen hyvä
merkitä päivämäärien lisäksi aluevarauksen
tarpeen kellonajat. Siirtokehotuksena
käytetään virallista siirtokehotustaulua.

Yli 12,0 metrin pituisen ajoneuvon käyttö
kantakaupungissa edellyttää luvan raskaan
liikenteen erityisluvan. Katujen katkaisusta on
tehtävä aina ilmoitus pelastuslaitokselle.
Työskentely kiskoalueella tai raitiovaunujen
ajojohtojen läheisyydessä edellyttää
yhteydenottoa HKL:een.

Teippejä ja pahvia ei hyväksytä. Taulussa
olevia tietoja ei saa peittää ja tiedot tulee olla
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