
Liikenteen ohjaus ja pysäköinti. 

 

Kuntorastien pysäköintipaikaksi soveltuu parhaiten yhtenäinen, riittävän 

kovapohjainen alue, johon ajoneuvot on helppo ohjata pienilläkin 

henkilöstöresursseilla. Mikäli mahdollista, pysäköintialueen tulisi olla 

tapahtumapaikan välittömässä yhteydessä. Tienvarsipysäköinti on 

turvallisuuden kannalta aina huonompi vaihtoehto kuin erillinen 

pysäköintialue ja isommissa tapahtumissa matka autolta tapahtumapaikalle 

saattaa muodostus melko pitkäksi. Lisäksi tienvarsipysäköinti aiheuttaa 

helposti haittaa muulle liikenteelle.  

Pysäköintialueen koko 
- henkilöautoja mahtuu tasaiselle, yhtenäiselle alueelle noin 300 

henkilöautoa hehtaarille (100m x 100 m) 

- yhden henkilöauton pysäköintitilatarve on noin 30 – 35 m2, mikä sisältää 

myös alueelle jätettävien ajoreittien alueet 

Tienvarsipysäköinnin tilantarvetta määritettäessä on huomioitava, 

että 
- yhden henkilöauton tarvitsema tienvarsipituus on noin 7 – 10 metriä 

- pysäköidyn ajoneuvon etäisyys risteyksestä tulee olla vähintään 5 metriä 

- pysäköidystä ajoneuvosta suojatien etureunaan tulee olla vähintään 5 

metriä 

- näkyvyyttä esimerkiksi kaarteen jälkeen tulee olla pysäköityyn autoon 

liikenneturvallisuuden kannalta riittävästi, etäisyys riippuu mm tieosuuden 

nopeusrajoituksesta 

- etuajo-oikeutetulla tiellä pysäköinti tulee tapahtua kokonaan tien 

reunaviivan ulkopuolelle. 

Ajoneuvojen sijoittelu pysäköintialueelle kannattaa suunnitella ennakkoon 

ja tarpeen mukaan merkitä etukäteen pysäköintiin ja ajoreiteiksi varatut 

alueet. 

 

 



Liikenteen ohjaus 

Liikenteen ohjaukseen kuntorasteilla tarvitaan pienissä tapahtumissa 

vähintään yksi henkilö ja isompien tapahtumien henkilöstötarve riippuu 

ajoneuvomäärästä ja pysäköintialueesta.  

Liikenteenohjaajien varustukseen kuuluu  
- turvaliivi 

- tarvittavat opastekyltit 

- kyltti, joka helpottaa liikenteenohjaamista 

- isoissa tapahtumissa voi myös radiopuhelimista olla hyötyä, etenkin jos 

pysäköintialue on sokkeloinen 

- ensisammutin tai ainakin tieto missä kuntorastikalustoon kuuluvaa 

sammutinta säilytetään.   

Kuntorastien pysäköinnistä ei yleensä oteta maksua. Mikäli alueen 

omistaja perii korvausta pysäköintialueen käytöstä, voi pysäköintimaksun 

kerätä autolla tulevilta. Tällöin on hyvä mainita asiasta jo ennakkoon 

tapahtuman mainoksissa.  

Liikenteenohjaajien tehtäviin kuuluu 
- ajoneuvojen ohjaaminen pysäköintipaikalla perille saakka 

- ajoneuvojen ohjaaminen pois pysäköintialueelta 

- tarvittaessa kuntosuunnistukseen tulevien neuvominen 

kartanmyyntipaikalle ja muille kohteille 

- pysäköintialueen yleisen turvallisuuden valvominen ja 

- tarvittaessa pysäköintimaksun kerääminen  

Liikenteenohjaajilla ei tarvitse olla järjestysmieskorttia, ellei 

poliisiviranomainen sellaista erikseen vaadi.  

Jos kuntorastien tapahtumapaikalle pääsee yleisillä kulkuneuvoilla, 

kannattaa tieto tästä laittaa tapahtuman tiedotteisiin.  

 


