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LVM:n hallinnonalan virastouudistus
§ Keskusvirastouudistus toteutunut 1.1.2019 alkaen.

§ Viestintävirasto, Trafi ja Liikenneviraston viranomaistoiminnot
yhdistyivät yhdeksi virastoksi, jonka nimi on Liikenne- ja
Viestintävirasto (TRAFICOM).

§ Jäljelle jäävästä Liikennevirastosta muodostettiin uusi Väylävirasto
(Väylä).

§ Lisäksi kaikkien liikennemuotojen liikenteenohjaustoiminnot
yhtiöitettiin uudeksi Traffic Management Finland Group –yhtiöksi
(TMFG).

§ Liikenneviraston liikennekeskukset siirtyivät TMFG:n tytäryhtiöksi,
jonka nimi on Intelligent Traffic Management Finland (ITM Finland).
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Väyläverkon suunnittelu,
kehittäminen ja
kunnossapito

--------
Operatiivinen vastuu

väylänpidon kansallisten
liikennejärjestelmätavoitteiden

toimeenpanosta

Väyläverkon suunnittelu,
kehittäminen ja
kunnossapito

--------
Operatiivinen vastuu

väylänpidon kansallisten
liikennejärjestelmätavoitteiden

toimeenpanosta

Traffic Management
Finland Group
(Yhteiset palvelut)

Väylävirasto

ITM Oy
(tieliikenteen ohjaus)

VTS Finland Oy
(meriliikenteen ohjaus)

Finrail Oy
(rautatieliikenteen ohjaus)

ANS Finland Oy
(lennonvarmistus)

Liikenteen ja viestinnän
sääntely-, lupa-,

rekisteri- ja
valvontaviranomainen

--------
Avustaa LVM:ää kansallisten

liikennejärjestelmä-
tavoitteiden

yhteensovittamisessa

Liikenteen ja viestinnän
sääntely-, lupa-,

rekisteri- ja
valvontaviranomainen

--------
Avustaa LVM:ää kansallisten

liikennejärjestelmä-
tavoitteiden

yhteensovittamisessa

Traficom

LVM:n hallinnonalan virastouudistus
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Ajankohtaista

§ Maantielain nimi on muuttunut 1.8.2018. Lain uusi nimi on ”Laki
liikennejärjestelmästä ja maanteistä”. Johtojen ja kaapeleiden
sijoittamisen osalta laissa ei muutoksia (42, 42a ja 42b § säilyivät
ennallaan).

§ Uusi Liikenneviraston määräys johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta
maantien tiealueelle on otettu käyttöön 1.11.2018.

§ Uusi Sähkö- ja telejohdot ja maantiet –ohje otettu käyttöön
1.11.2018.
- Nyt ohjeen sisältö on yhdenmukainen määräyksen kanssa.
- Ohjeeseen on lisätty laatikoihin tekstiä määräyksestä ja maantielaista.
- Vanhan tekstin järjestystä on jonkin verran muutettu, uutta tekstiä ohjeessa on
vähän (ohjeessa uudet tekstit sinisellä).
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Ajankohtaista
§ Liikenneviraston liikenteenohjausta

ja liikennejärjestelyitä koskevia
ohjeita on päivitetty 15.10.2018.

§ Liikenne tietyömaalla – Lyhytaikaiset
ja luvanvaraiset työt (LiVi ohje
4/2018).

§ Sulku- ja varoituslaitteet:
Laatuvaatimukset ja käyttö –
Toteuttamisvaiheen ohjaus (LiVi
ohje 2/2018).

§ Muutosten myötä ELY:n internet-
sivuilla olevat mallikuvat on
päivitetty.



Kaapeleiden sijoittaminen

Pirkanmaan ELY-keskus
5.4.2019
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Kaapelin sijoituspaikat jyrkkäluiskaisella tiellä
§ Jyrkkäluiskaisella tiellä ei sallita maakaapelin sijoittamista tien sisäluiskaan.
§ Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapeli on sijoitettava ojan ulkoluiskan päälle

(ensisijaisesti tiealueen rajan viereen), jos maisemallisesti arvokas tai muu
kasvillisuus, kallio tai vastaava este ei estä sijoittamista. (LiVi määräys 14§) (A)

§ Jos tiealueen reunassa on järeää, istutettua tai suojeltavaa kasvillisuutta, kaapelit
voidaan sijoittaa ojan ulkoluiskan päälle tai ojan ulkoluiskan yläreunaan vähintään 0,5
m etäisyydelle ojan pohjasta (B ja C).

§ Jos sijoittaminen edellä kuvatuille alueille ei onnistu, sallitaan sijoittaminen ojan
pohjalle vain, jos kaikki määräyksessä ja ohjeessa mainitut ehdot täyttyvät (D).

§ Kallioisessa ja suuria maakiviä sisältävässä maastossa ojan ulkoluiskan päälle
sijoittaminen (A ja B) on paras vaihtoehto, koska ojan takana on yleensä paksumpi
maakerros kuin ojan pohjassa.

Pirkanmaan ELY-keskus, Pepe Vahlberg
24.3.2014
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Kivetön maa Kallioinen/kivinen maa

A B
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20+0,4 kV kaapelit
sijoitetaan ojan
ulkoluiskan päälle

Ulkoluiskassa kallio,
jonka kohdalla 0,4 m
maata päällä. Kierretään
maanalainen kallio ojan
pohjan kautta.

Onko kuvassa oleva kaapelireitti OK?



15.3.2019
Pirkanmaan ELY-keskus
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EI OLE, koska lyhyitä poikkeamia kaapelireitissä on
erittäin vaikeata huomata jälkeenpäin. Lisäksi tällä tavalla

vaikeutetaan tulevien kaapeleiden asennusta.

20+0,4 kV kaapelit
sijoitetaan ojan
ulkoluiskan päälle

Ulkoluiskassa kallio, jonka
kohdalla 0,4 m maata
päällä. Kierretään
maanalainen kallio ojan
pohjan kautta.

20+0,4 kV kaapelit
sijoitetaan ojan
ulkoluiskan päälle
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OIKEA TAPA = kaapelit eivät mutkittele, vaan ne
sijoitetaan koko matkalla samaan paikkaan

poikkileikkauksessa ja suojataan tarpeellisilta kohdilta
20+0,4 kV kaapelit
sijoitetaan ojan
ulkoluiskan päälle

Maanalainen kallio,
maakerroksen paksuus
noin 0,4 m. Suojataan
kaapelit kallion kohdalla
määräyksen mukaisesti
B-luokan muoviputkella



Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisella tiellä

Pirkanmaan ELY-keskus, Pepe Vahlberg
24.3.2014
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Mikäli kiviä on ojan ulkopuolella, on niitä
yleensä myös ojan pohjalla
→ Kaapelin sijoittamista ojan pohjalle tai
ulkoluiskan alareunaan ei sallita



Jyrkkäluiskaiset tiet, miksi
kaapeleita ei sisäluiskaan!
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Työskentely tiealueella
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Työkoneiden sijoittaminen ja työn toteuttaminen

Esimerkkejä

Liikenneviraston määräys 21§: Johtojen asentaminen on toteutettava tien
(ajokaistan ja pientareen) ulkopuolelta, jos tehtävän työn luonne sekä
käytettävissä oleva tila ja maanpinnan muoto sallii eikä työskentely näiden
ulkopuolelta merkittävästi viivytä työn toteuttamista.



Onko kuvassa kaikki liikennejärjestelyt kunnossa?
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Esimerkkejä



Onko kevyelle liikenteelle järjestetty asianmukainen
ajoradasta erotettu kiertomahdollisuus työmaan ohitse?
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Esimerkkejä



Onko kaivanto suojattu asianmukaisesti?
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Esimerkkejä



Onko työmaan kalusto oikeassa paikassa?
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Esimerkkejä



Katselmukset

Pirkanmaan ELY-keskus
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Aloituskatselmus
§ Luvan saajan edustajan on aina otettava yhteyttä lupapäätöksessä

mainittuun ELY-keskuksen edustajaan ennen työn aloittamista.

§ Aloituskatselmus pidetään juuri ennen työn aloittamista.

§ Työn toteuttaja toimii katselmuksen koollekutsujana.

§ Aloituskatselmuksen ajankohta on sovittava hyvissä ajoin ennen työn
aloittamista (1-2 viikkoa ennen työn aloittamista).
§ Tienpitäjän edustaja voi hyväksyä aloituskatselmuksessa perustellusta

syystä vähäisiä muutoksia luvassa esitettyyn johdon ja siihen liittyvien
rakenteiden sijoittamiseen ennen kyseisen kohdan toteutusta
(lupamääräys 4).

20

Katselmukset
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Välikatselmus
§ Välikatselmus pidetään asennustyön aikana seuraavissa tapauksissa:

1) Kun siirrytään liikenteen luonteen tai olosuhteiden kannalta selvästi erilaisiin olosuhteisiin kuin
mitä aloituskatselmuksessa on käsitelty → Asennustyön urakoitsija pyytää katselmusta.

2) Kun ilmenee odottamattomia esteitä luvan mukaisen suunnitelman toteuttamiselle →
Asennustyön urakoitsija pyytää katselmusta.

3) Kun sijainnista, liikennejärjestelyistä tai muista ratkaisuista on tullut toimenpiteitä
edellyttävää palautetta.

§ Vähäiset muutokset sovitaan ELY-keskuksen edustajan kanssa. Isoista
muutoksista lähetetään Pirkanmaan ELY:lle kokonaan uusi lupahakemus.

§ Mikäli kaapelit sijoitetaan lupapäätöksen vastaisesti, eikä ELY-keskuksen
edustajaan oteta yhteyttä → Kyseessä luvattoman kaapelin asennus,
jonka osalta ensisijainen vaihtoehto on luvattoman kaapelin
poistaminen.
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Katselmukset
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Loppukatselmus
§ Loppukatselmus on pidettävä heti, kun työ on valmis ja työn jäljet sekä

luiskat siistitty.
§ Asennustyön urakoitsija toimii koollekutsujana.

§ Loppukatselmuksessa arvioidaan työmaa-alueen siisteys ja se, että tien
rakenteet ja varusteet on palautettu ennalleen.

§ ELY-keskuksen edustaja ei voi loppukatselmuksessa hyväksyä jo
asennetun johdon tai kaapelin toteutunutta asennussyvyyttä tai
suojarakennetta, koska ne eivät ole katselmuksessa todennettavissa.

§ Johdon tai rakenteen omistaja on vastuussa, jos johto tai rakenne on
sijoitettu lupaviranomaiselle annetun suunnitelman vastaisesti, eikä lupa-
viranomainen ole toteutunutta muutosta nimenomaisesti kirjallisesti
hyväksynyt.

22

Katselmukset



liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
• yleiset kyselyt ja tiedustelut
• esim. kyselyt lupien käsittelyajoista, paikallisen tienpitoviranomaisen tai silta-

asiantuntijan yhteystiedot …
• Chat-palvelu käytössä ma-pe klo 12-16
• asiakaspalvelukeskus puh. 0295 020 600

johdot@ely-keskus.fi
• jo lähetettyyn hakemukseen liitettävät lisäselvitykset

Ajankohtaista tietoa: www.ely-keskus.fi/johdotjakaapelit

Pirkanmaan ELY-keskus 4.4.2019 23

Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus
4.4.2019

5.4.2019



Uusi sähköinen asiointijärjestelmä

Pirkanmaan ELY-keskus
5.4.2019



Kirjautuminen palveluun

§ Kirjautuminen vahvalla
tunnistuksella:
Pankkitunnuksilla, mobiili-
varmenteella tai varmenne-
kortilla.
§ Käytössä on Suomi.fi -tunnistus.
§ Tarvittaessa hakija pyytää asiointi-

valtuudet yritykseltä, jonka puolesta
on lupia hakemassa.
§ Käyttöönotto keväällä 2019
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Asioinnin etusivu
§ Haetut luvat sekä keskeneräiset hakemukset tallentuvat

asiointiin
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Yhteystiedot
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§ Yhteystiedot tallentuvat
asiointipalveluun, jotta niitä voi
käyttää tuleviin hakemuksiin.
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Kaapelointireitti

§ Reitin voi lisätä
suoraan kartalle.
§ Asiointi hakee reitti-

pisteille tieosoitteet.
§ Virheilmoitus, jos

reitti ei ole maantiellä
(kadut, yksityistiet).
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Esiselvitykset

§ Esiselvityslista
sähköisessä
muodossa.
§ Seuraavissa

versioissa tarkoitus
hakea osa tiedoista
automaattisesti
reitin perusteella.
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Liikenteenohjaus-
suunnitelmat
§ Liikenteenohjauskuvien

valinta.
§ Valmiit kuvat tai oma

liikenteenohjaus-
suunnitelma.
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Luvan lähetys
§ Asiointi tarkistaa että kaikki vaaditut tiedot on täytetty.
§ Hakemuksen automaattinen tallennus.
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