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Ohje liikennettä haittaavan työn tiedottamisesta
Tämän ohjeen avulla pyritään yhdenmukaistamaan ja
tehostamaan tiedottamiskäytäntöä tilanteissa, joissa kadulla tai
kevyen liikenteen väylällä työskentelystä aiheutuu liikenteelle
haittaa. Vähäisistä taikka hyvin lyhytkestoisista poikkeavista
järjestelyistä ei tiedoteta. Tiedottamista edellyttävät tilanteet on
eritelty tarkemmin jäljempänä.
Tiedottamisella pyritään turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen sekä
työskentelyyn työmaa-alueella ja sen läheisyydessä. Lisäksi
varmistetaan yhteistyö eri viranomaisten välillä. Liikkujan
näkökulmasta liikenteelliset häiriöt ovat hyväksytympiä, mikäli ne
ovat ennalta tiedossa.
Liikennetiedotteet tavoittavat liikenteen radiokanavien, internet- ja
mobiilisovellusten, pääteillä ja -kaduilla TMC-navigaattoreiden ja
tarvittaessa lehdistön välityksellä.
Milloin tiedotetaan
1. Liikenneväylällä tehtävät verkosto- ja ylläpitotyöt
Merkittävä osa katuverkolla tehtävistä verkostotöistä on ennalta
suunnittelemattomia vian tms. vuoksi tehtäviä töitä, joista aiheutuu
muuttuneita järjestelyitä tienkäyttäjille. Ylläpitotöistä osa on
yllättäviä ja osa ennalta suunniteltuja. Alla on määritelty tilanteet
joissa tiedottaminen on tarpeen.
Kaistan/kevyen liikenteen väylän kaventaminen, sulkeminen tai
kiertotie
o Kadun sulkemisesta tulee aina ilmoittaa
o Kesto pääkatuverkolla vähintään 4 h
o Kesto muulla katuverkolla vähintään 24 h
o Merkittävä liikennehaitta työmatkaliikenteen aikana
pääkatujen ja pääteiden risteyksissä
o Tapauskohtaisesti voidaan tiedottaa myös alle 4 h
häiriöistä, mikäli kohde sijaintinsa tms. syyn vuoksi
aiheuttaa tienkäyttäjille merkittävää haittaa.
2. Ennakkoon suunnitellut kadunrakennustyöt
Kadunrakennustöiden alkaminen ja eteneminen noudattavat
ennalta suunniteltua aikataulua. Työstä liikenteelle aiheutuvat
haitat pyritään minimoimaan työn jokaisessa vaiheessa.
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Rakennuttaja ja urakoitsija vastaavat tiedottamisesta
urakkaohjelman ja vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Lisäksi
sama tiedote toimitetaan liikennepäivystäjälle.
Äkillisistä muutoksista, joilla on vaikutusta liikenteeseen, voidaan
tiedottaa liikennepäivystäjän kautta.
Tiedottamisen työnjaosta voidaan sopia tapauskohtaisesti.
3. Muu liikenneväylän käyttö
Liikenneväylää voidaan käyttää tilapäisesti myös muuhun, kuin
liikennöintiin. Esimerkiksi kevyen liikenteen väylää voidaan joutua
kaventamaan tai sulkemaan talonrakennustyömaan kohdalta.
Yleisötapahtumat voivat katkaista liikenneväylän tilapäisesti.
Huomattavaa on, että liikenneväylän poikkeavaan käyttöön
tarvitaan erillinen lupa.
Kaivutyöt
Tilapäisesti muuttunut liikenneväylän käyttötarkoitus
Mitä tiedotetaan
Liikennetiedottamista varten tarvitaan riittävän tarkat tiedot
häiriöstä, jotta se osataan esittää kartalla oikeilla tiedoilla, oikea
aikaisesti ja oikeaan paikkaan. Jokaisesta häiriöstä tarvitaan
vähintäänkin kaksi ilmoitusta: aloitus- ja päättymisilmoitukset.
Mihin tiedotetaan
Liikennetiedottamisesta vastaava liikennepäivystäjä työskentelee
arkisin Oulun seudun liikenteen hallintakeskuksessa noin klo 9-17.
Samoissa tiloissa työskentelevät myös Liikenneviraston
Tieliikenneliikennekeskuksen päivystäjät sekä Liikkuvan Poliisin
edustaja.
Ilmoitukset lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse liitteen
lomakkeella osoitteeseen liikenteenhallinta@ouka.fi.
Äkillisissä tilanteissa voidaan soittaa numeroon 044 7032 100.
o Puhelimessa on virka-ajan ulkopuolella käytössä
vastaaja, johon voi jättää ääniviestinä tiedot.
HUOM!

Ilmoitukset hätäkeskukseen ja sidosryhmille tulee tehdä erikseen.
Liitteen lomaketta voidaan haluttaessa hyödyntää myös muussa
tiedottamisessa.
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