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Poliisilaitoksen tai kunnanhallituksen päätökseen perustuva maantieverkon
osien tilapäinen sulkeminen erilaisten tieverkolle sijoittuvien tapahtumien,
nopeuskilpailujen, yleisötilaisuuksien tai muiden niihin rinnastettavien
tilaisuuksien (jäljempänä näitä kutsutaan yhteisnimellä tapahtuma) tarpeisiin.
Sulkemisesta päättävä viranomainen päättää missä laajuudessa ja kuinka
sitovana tätä liitettä noudatetaan:

• Suositus tilapäisesti suljettua
tieosuutta ohittavan kiertotien
tilapäisestä viitoittamisesta
vähäliikenteisellä maantieverkolla
Henkilöautojen ja moottoripyörien nopeuskilpailuja saa järjestää vain suljetulla tiellä.
Sulkemiseen tarvitaan lupa, jonka antaa asemakaavan mukaiselle tielle
kunnanhallitus ja muulle tielle poliisilaitos. Sulkemista haetaan vapaamuotoisella
hakemuksella edellä mainitulta lupaviranomaiselta. Suljettavaksi aiotut tieosuudet ja
sulkuaikoineen on esitettävä hakemuksessa yksityiskohtaisesti. Lupaviranomainen
pyytää henkilöautojen ja moottoripyörien nopeuskilpailun vuoksi suljettaviksi
anottujen maantieosuuksien osalta lausunnon tienpitoviranomaiselta.
Poliisilaitoksella on tienpitäjää kuultuaan oikeus tien tilapäiseen sulkemiseen
esimerkiksi erilaisten urheilukilpailujen, kansanjuhlien, näyttelyiden, puolustusvoimien
harjoitusten, paraatien tai näytösten vuoksi. Kiireellisessä tapauksessa
päätösvaltaisena viranomaisena toimiva poliisilaitos voi sulkea tien tilapäisesti
tienpitäjää kuulematta.

Näiden edellä mainittujen tapahtumien vuoksi tehtävän sulkemisen ja tilapäisen
sulkemisen osalta noudatetaan maantien tai sen osan sulkemisessa
lupaviranomaisen tai päätösvaltaisen viranomaisen tapauskohtaisesti osoittamassa
laajuudessa
säädöksiin
ja
todellisiin
olosuhteisiin
soveltamalla
tätä
tienpitoviranomaisen
laatimaa kiertotien tilapäistä viitoittamista koskevaa
suositusta.
Tätä suositusta voidaan
yksityistieverkolla.
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Kiertotien tilapäinen viitoittaminen korvaamaan tapahtuman
vuoksi lyhytaikaisesti suljettua tieosuutta
•

•
•

•

Tapahtuman järjestäjä (jäljempänä järjestäjä) laatii kiertotien tilapäisen
viitoittamisen viitoitussuunnitelman noudattaen tieliikenteen ohjaamista
koskevia säädöksiä sekä muotoilemalla tässä liitteessä annettuja
malliratkaisuja todellisiin olosuhteisiin sopiviksi.
Viitoitussuunnitelman esittämispohjana käytetään tiekarttaa.
Liikenteellisesti merkityksellistä lyhytaikaisesti suljettua tieosuutta
korvaavan kiertotien reitti on lähtökohtaisesti suunniteltava siten, että
sen käyttö aiheuttaa enintään 10 minuutin viiveen henkilöautolla
liikkuvalle tienkäyttäjälle. Mikäli viive on tätä suurempi, on
tiensulkemisen lupaviranomaisen tai tien tilapäisestä sulkemisesta
päättävän viranomaisen harkittava tiedottamista tieosuuden
lyhytaikaisen sulkemisen aiheuttamista liikennevaikutuksista.
Tienpitoviranomaisen pätevyyssuositus suunnittelijan osalta on:
– viitoitussuunnittelun ammatillinen osaaminen ja hyvä alan ohjeiden
tuntemus (osaamiseen perehtynyt konsultti, virkamies tai
vastaavat taidot omaava kohteen vaativuus huomioiden)
– muilta osin sama kuin liiteohjeessa ”Suositus lyhytaikaisesta tien
sulkemisesta ja liikenteenohjaajien käytöstä vähäliikenteisellä
maantieverkolla” mainittu suunnittelijaa koskeva suositus

Kiertotieviitoituksen alku- ja loppukohtien sekä kääntymiskohtien
suunnittelu
Kaksi esimerkkikuvaa: kiertotieviitoituksen suunnittelu ja toteutus:
normaaliviitoitus (kuva1) ja kiertotieviitoitus (kuva2).
– esimerkki koskee 80 km/h yleisrajoitusteitä
– tavoitteena on viitoituksen jatkuvuuden varmistaminen kiertotiellä
– kiertotieviitoitus on kaksisuuntainen, jos suljettava tiejakso on
normaalitilanteessa kaksisuuntainen
– kiertotieviitoituksen kohderyhmänä on erityisesti se yleinen tieliikenne, joka ei
osallistu tapahtumaan, vaan haluaa ohittaa sen sujuvasti

Kiertotieviitoituksen suunnittelu ja toteutus, kuva 1: normaaliviitoitus

Kiertotieviitoituksen suunnittelu ja toteutus, kuva 2: kiertotieviitoitus
Huom! Esimerkit
tiensulkuilmoitusten
suunnitteluun ja
toteutukseen ovat
liitteessä ”Suositus
lyhytaikaisesta tien
sulkemisesta ja
liikenteenohjaajien
käytöstä
vähäliikenteisellä
maantieverkolla”.

Tapahtuman tilapäisen kiertotieviitoituksen
pystytysmenetelmää koskeva maantieverkon
tienpitoviranomaisen ohje
• Lupa tilapäisen kiertotieviitoituksen pystyttämiseen maantien
tiealueelle sisältyy viranomaisen tiensulkemista koskevaan
päätökseen.
• Kiertotieviitoitusta varten normaaliviitoituksen opastusmerkeistä tulee
peittää punaisilla rasteilla ne viitoituskohteet, jotka ovat tilapäisesti poissa
käytöstä. Peittäminen tehdään punaisella 10 cm leveällä
liikennemerkkikalvoa vastaavalla heijastavalla tarranauhalla, jonka
täytyy olla irrotettavissa siten, ettei opastusmerkin pysyvän heijastinkalvon
pinta vaurioidu. Opastusmerkkeihin lisättävissä olevat tilapäiset
kiertotieviitoitukset voidaan tarvittaessa kiinnittää normaaliviitoituksen
opastusmerkkien runkoputkiin, kunhan kiinnittimet eivät vaurioita tai jätä
pysyviä jälkiä kiinteisiin rakenteisiin.
• Tilapäinen kiertotieviitoitus tulee toteuttaa tieliikennelainsäädännön ja
Liikenneviraston ohjeistuksen mukaisena.

Tilapäisen kiertotieviitan alareunan vähimmäiskorkeus
tien pinnasta on 1,5 m
Tilapäisen kiertotieviitan vähimmäisetäisyys tien
reunasta tieltä poispäin luiskan suuntaan on 1,0 m
Tilapäisen kiertotieviitan enimmäisetäisyys tien reunasta
tieltä poispäin luiskan suuntaan on enintään noin 6 m
Niiltä osin kuin kiertotieviitoitus vaatii omia tilapäisiä
pystytysrakenteita, tilapäisiä liikenteenohjaajia tai
kertaluonteisia työntekijöitä, noudatetaan ohjeliitettä
”Suositus lyhytaikaisesta tien sulkemisesta ja
liikenteenohjaajien käytöstä vähäliikenteisellä
maantieverkolla”.

