Tilapäisten
liikennejärjestelyiden
periaatesuunnitelma
Uusi työnaikainen
liikennemerkki

Nykyinen säilytettävä
liikennemerkki

Nykyinen peitettävä tai
poistettava liikennemerkki
Työmaa-aita
Työmaaportti
Kevyen liikenteen reitti

Työmaan aikainen kevyen
liikenteen reitti (kivituhka)

Kevyen liikenteen reitti (uusi)

Minimileveys 3,0m.
Reitti linjataan niin, että puusto
ei vahingoitu.

Kevyen liikenteen reitti
(katkaistaan)

Työn päätytty reitin rakenteet
puretaan ja alue ennallistetaan
nurmeksi.

Polkupyöräparkki
Kevyt työmaa-aita
681-2
682
nuoli

Kevyt työmaa-aita
681-2
682
nuoli

511.

Kevyen liikenteen opaskartta

Tilapäisten liikennejärjestelyiden
periaatesuunnitelma: Yleistä

Työmaaportti

232.
142.
312.
"Ei koske työmaan
ajoneuvoja"
"Gäller ej
arbetsfordon"

Saranaportti.

Tilapäisten liikennejärjestelyiden
suunnittelussa ja toteutuksessa sovelletaan
"Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejärjestelyt
pääkaupunkiseudulla " -ohjetta (01.04.2014)
ja "Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja
yleisillä alueilla " (1/2013).

Vain työmaa-ajo,
muutoin pidetään
suljettuna.
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511.
423.
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KELLARIN
SPL

681-2
682
nuoli

Työmaan aikainen kevyen
liikenteen reitti (kivituhka)
Minimi leveys 3,0m.
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Työmaan päätyttyä polun
rakenteet puretaan ja alueelle
kylvetään luonnonnurmi.

Kevyen liikenteen opastus toteutetaan
työmaan alkuvaiheessa tehostetusti, jonka
jälkeen viranomaisten kanssa sovitaan
pitkäkestoisen opastuksen ja opaskarttojen
tarpeesta.
"Tehostemerkkien " numero on esitetty
sulkujen sisällä.

Työmaaportti
Liukuportti.

Lisäkilpi 1)
"Huoltoajo ja ajo merkityille
paikoille sallittu"

Kevyen liikenteen katkaisukohdissa tulee
säilyttää tilantenteen mukainen
musta-keltainen opasmerkki tai kieltomerkki.

Vain työmaa-ajo,
muutoin pidetään
suljettuna.

Lisäkilpi 2)
Tapiolan koulu ja luokio
Pysäköintipaikat Kaupinkallion
pysäköintitalossa

142.
312.
"Ei koske työmaan
ajoneuvoja"
"Gäller ej
arbetsfordon"

423.

Lisäkilpi 2) Poistetaan tai
peitetään.

OLEMASSA
OLEVA SUOJATIE
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Kevyt työmaa-aita
681-2
682
nuoli

(681-2)
(682)
(nuoli)

Mikäli työmaan aikana huomataan tarve lisätä
kevyen liikenteen viittoja, ne tulee toteuttaa
musta-keltaisella värityksellä.

681-2
682
nuoli
(jkpp -reitti ei näy
pohjakartassa)

MÄNTY KAADETAAN JOS
JUURISTO VAHINGOITTUU
TYÖN AIKANA

142.
(151.)

Kevyen liikenteen viittojen ( 645.) suunnat
tulee tarkistaa ja tarvittaessa kääntää
kiertoteiden suuntaisiksi.

Kevyt työmaa-aita
682
nuoli

a.

Kevyen liikenteen viitat (645.)
Kevyen liikenteen opas viitat ja niihin
tehtävät muutokset on esitetty tarkemmin
erillisessä suunnitelmassa LS-02.
Tässä periaatesuunnitelmassa on esitetty
ainoastaan kokonaan uudet kevyen liikenteen
viitat.

b.

Kevyen liikenteen viittojen osoittamat
suunnat tarkistetaan ja tarvittaessa
käännetään tilapäisten reittien suuntaisiksi.

(151.)

b.

Työmaaportti
Liukuportti.
-Työmaa-ajo
-Kulttuurikeskuksen
huoltoajo.
-Pelastustie

3

Kevyt työmaa-aita
322.

2
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Kevyen liikenteen väylän
katkaisu, polkupyöräparkki

645.

645.

Työmaan aikainen kevyen
liikenteen reitti (kivituhka)

Kevyen liikenteen väylä
katkaistaa työmaa-aidalla.

163.
"Työmaaliittymä"
"Arbetsplatsväg"

421.

a.

Minimi leveys 3,0m.
Tehdään nykyisen heikompi
tasoisen reitin pohjalle.

Kulttuurikeskuksen
polkupyörien pysäköintipaikat
säilytetään käytössä.

Entisöinnistä tai reitin
jättämisestä työn päätyttyä
sovitaan erikseen.

P-Kaupinkallio
Pysäköintihallin opasmerkki
saatetaan joutua siirtämään
työmaaliittymän johdosta.
Asiasta sovitaan erikseen
Tapiolan Paikoitus Oy:n
edustajan kanssa.

231.

Kevyt työmaa-aita
682
nuoli
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421.
kaksipuolinen

312.
"Ei koske:
-Työmaa-ajoa
-Huoltoajoa"
"Gäller ej:
-Arbetsfordon
-Servicekörning"

b.

a.
142.
163-1.
"Työmaaliittymä"
"Arbetsplatsväg"

(682)
(nuoli)

645.

645.

a

a

(681-2)
(682)
(nuoli)

b
683.
lisäkilpi

a.
682 2kpl
nuoli

645.
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a
b

Merkki
Hankkeen nimi

a.

b.

Muutos

Pvm

Suunn.

Tapiolan koulu

Piirustuksen sisältö

Tilapäisen liikenteenohjauksen periaatesuunnitelma
645.

Ramboll
PL25, Säterinkatu 6
02601 ESPOO
puh. 020 755 611
fax. 020 755 6201

645.

Pvm

29.08.2014
Tierekisteritunnus

Suunn.

Iivari Lappalainen

Pvm

Proj.pääll.

Iivari Lappalainen
Mittakaava

1:1000 A1

Piirustusnro

LS-01

Tark.

