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ESIPUHE 

Kaikilla on oikeus ja velvollisuus tehdä työtä turvallisesti. Edellytyksenä sille 
on, että tunnetaan oman työn vaarat ja tiedetään, miten niiltä suojaudutaan. 
On tunnettava myös koneisiin, laitteisiin ja työympäristöön liittyvät vaarat. 
Nolla tapaturmaa -ajattelutavan periaate on, että yhtään tapaturmaa ei hy-
väksytä. Tapaturmien tutkinta on osoittanut, että kaikki työtapaturmat olisi 
voitu estää. Nolla tapaturmaa -ajattelua sovelletaan myös tiellä työskente-
lyyn. 

Tieturva on koulutusohjelma, jolla Tiehallinto yleisten teiden pitäjänä ja ra-
kennuttajana varmistaa tiellä työskentelevien yleisen perehdytyksen ja tie-
tämyksen liikenteen aiheuttamiin vaaratekijöihin ja tiellä työskentelyn edelly-
tyksiin. 

Koulutusohjelmaan kuuluvat Tieturva 1 ja Tieturva 2 -kurssit. Tieturva 1 
-kurssi on tarkoitettu jokaiselle tiellä työskentelevälle. Tieturva 2 -kurssi on 
suunnattu erityisesti työnjohdolle ja työnaikaisista liikennejärjestelyistä vas-
taaville sekä Tiehallinnon suunnittelu ja valvontatehtävistä vastaaville. 

Tieturvakoulutuksen tavoitteena on lisätä sekä työnjohdon että erityisesti 
työntekijöiden tietämystä turvallisuusasioissa. Tavoitteena on myös yhden-
mukaistaa työnaikaisia liikenteen järjestelyjä ja käyttäytymistä tiellä tehtä-
vässä työssä. 

Yleinen liikenne aiheuttaa tiellä tehtävässä työssä työntekijöille merkittäviä 
vaaroja. Työskentely aiheuttaa puolestaan vaaratilanteita muille tienkäyttäjil-
le. Työturvallisuuslainsäädännössä liikennealueella tehtävä työ luokitellaan 
näistä syistä erityisesti määriteltyihin vaarallisiin töihin. Vaarallisissa töissä ja 
niitä johtamassa saa käyttää vain huolellisia ja päteviä henkilöitä. Liikenteen 
vaaroille alttiina työskentely ja toisaalta työskentelyn aiheuttama vaara liiken-
teelle vaatii liikenne ja työturvallisuudesta huolehtivilta ja vastuussa olevilta 
henkilöiltä olosuhteiden edellyttämiä taitoja. 

Näitä taitoja antamaan ja pätevyyksien varmistamiseksi on kehitetty Tietur-
va 2, joka on Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen vastuuhenkilöi-
den kurssi. 

Tämä julkaisu on Tieturva 2 -kurssin vastuuhenkilön aineisto, joka pitää halli-
ta Tieturva 2 -kurssin kokeessa. 

Tämän uudistetun painoksen tekstin ovat muokanneet tutkija Eeva Ranta-
nen VTT:stä ja liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tuhola Tiehallinnosta. 

Helsingissä, lokakuussa 2009. 

Tiehal Ii nto 
Asia ntu ntijapalvel ut 
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1 JOHDANTO 

Maanteillä tehtäviin töihin ja työn johtamiseen on määritelty pätevyysvaati -
mukset. Töiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja valvonnassa on otettava 
huomioon sekä työ ntek/öiden työturvallisuus että muiden tiellä ja työ kohteen 
läheisyydessä liikkuvien turvallisuus. Tien pitäjän vastuulla on tien pitäminen 
tyydyttävässä kunnossa. 

1.1 	Pätevyysvaatimukset tiellä tehtävässä työssä 

1.1.1 Tieturva-koulutus 

Maantiellä tehtävään työhön ja työn johtamiseen osallistuvalta henkilöltä 
edellytetään pätevyysvaatimuksia, jotka kyseinen henkilö täyttää Tieturva-
koulutuksen käytyään. 

Tieturva 1 -kurssilla koulutettavat perehdytetään tunnistamaan ja ottamaan 
huomioon lähinnä työntekijän omaan työturvallisuuteen liittyvät näkökohdat. 
Myös muun liikenteen turvallisuuden varmistaminen työskenneltäessä liiken-
teessä sekä liikenteen järjestelyjen rakentamisen aikana noudatettavat tur-
vallisuuskäytännöt ovat tärkeitä aiheita koulutuksessa. 

Tieturva 2 -kurssilla kurssilaiset ovat pääasiassa työnjohtoa ja suunnittelus-
sa, urakoiden valmistelussa sekä valvonnassa vastuullisissa tehtävissä toi-
mivia. Heidän on tunnettava laajasti työkohteiden liikennejärjestelyihin liitty-
viä periaatteita ja työturvallisuuslainsäädännön velvoitteita. 

Tieturva 2 -koulutusta edellytetään seuraavilta tiellä tehtäviin töihin osallistu-
vilta henkilöiltä: 
• 	maantiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvalli- 

suudesta vastaavalta henkilöltä 
• 	maantiellä tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liiken- 

teenjärjestelyjen suunnittelutehtävissä työskenteleviltä 
• 	Tiehallinnon aluevastaavilta 
• 	Tiehallinnoissa urakka-asiakirjojen valmistelijoilta ja myös ko. työtä 

tekeviltä hankintakonsulteilta 
• 	Tiehallinnon sopimuksissa tilaajan edustajana toimivilta Tiehallinnon 

henkilöiltä. 

Tieturva 2 -todistuksen ja kortin päivittämiseen osallistuvat eivät uusi Tietur-
va 1 -kurssia, mutta heidän on kuitenkin hallittava Tieturva 1 -oppikirjan asi-
at. 

1.1.2 Muut pätevyysvaatimukset työturvallisuudessa 

Muita tiellä työskentelevän henkilön pätevyysvaatimuksia on käsitelty tar-
kemmin Tieturva 1 kurssikirjassa. 
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Esimerkkejä muista pätevyyksistä: 
• Katuturva ® Tampereen kaupungin koulutusohjelma 

• Liikenteenohjaaja - Tiehallinnon erillinen koulutusaineisto 
• Radanpidon pätevyysvaatimukset, RHK (yleiset, Turva, Laituri, T-mies) 
• Työturvallisuuskortti - Työturvallisuuskeskuksen koulutusaineisto 
• Tulityökortti - vakuutusyhtiöiden vaatimus 
• Hätäensiapu (Tiehallinnon minimivaatimus hoitourakoinnissa) 
• Ensiapu (SPR:n) 
• Trukin ja henkilönostimen kuljettajan pätevyys ja lupa 

1.2 	Vastuu liikenne- ja työturvallisuudesta 

1.2.1 Liikenneturvallisuus 

Tienpitäjällä on lainsäädäntöön perustuva vastuu tien pitämisestä liikennettä 
tyydyttävässä kunnossa. Tienpitäjällä on liikenneturvallisuuden huomioon ot-
tamisessa ns. käännetty todistustaakka. Tämä tarkoittaa esimerkiksi vahin-
kotapauksissa tienpitäjän velvollisuutta osoittaa itse, ettei tienpitotehtävässä 
ole syyllistytty laiminlyötiin tai huolimattomuuteen. Nämä täyttävät oikeus-
käytännössä tuottamuksen tunnusmerkit, jolloin tienpitäjä on velvollinen 
maksamaan korvauksia vahinkoa kärsineelle osapuolelle. 

Työkohteessa velvoitteet siirretään monelta osin urakka-asiakirjoilla työn to-
teuttajalle. Tällöinkin tienpitäjällä säilyy valvontavelvoite. Urakan valvojan 
velvoitteena on aina tarkastaa työkohteen liikenteen järjestelysuunnitelmat. 
Tällöin tarkastetaan, että suunnitelmassa on otettu huomioon muun liiken-
teen turvallisuus- ja sujuvuusnäkökohdat. 

1.2.2 Työturvallisuus 

Tienpitäjän edustaja toimii Tiehallinnon kohteissa hyvin usein rakennuttajan 
roolissa. Säännökset velvoittavat rakennuttajaa huolehtimaan mm siitä, että 
rakennushankkeen suunnittelussa otetaan huomioon työnaikainen turvalli-
suus. Rakennuttajan on sisällytettävä työturvallisuusnäkökohdat mukaan 
suunnitteluun suunnittelua koskevassa toimeksiannossa. 

Tiellä tehtävässä työssä rakennuttaja esittää turvallisuusasiakirjassa ne tie-
dossaan olevat vaaratekijät, jotka eivät ole tavanomaisia tai muutoin yleisesti 
tiedossa olevia vaaroja työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Turvalli-
suusasiakirjan laatiminen perustuu riskienarviointiin, jonka Tiehallinto tekee 
rakennuttajana tiehankkeen suunnitteluvaiheessa. Muut rakennuttajan laati-
mat asiakirjat, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet toimivat turvallisuus- 
johtamisen välineinä, joilla rakennuttaja huolehtii osaltaan turvallisuuden 
varmistamisesta koko rakennushankkeen ajan. 

Hankkeen toteuttajaksi valittu päätoteuttajana toimiva urakoitsija laatu työ-
maan turvallisuuteen liittyvät yleissuunnitelmat ottaen huomioon rakennutta-
jan turvallisuusasiakirjan tiedot. Kaikki hankkeella toimivat muutkin urakoitsi-
jat ovat velvollisia noudattamaan turvallisuuteen liittyviä yleissuunnitelmia. 
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Työturvallisuuslain periaatteiden mukaan työsuojelusta huolehtiminen on 
työnantajan esimiestehtävien erottamaton osa. Kunkin urakoitsijan työnjoh 
don tehtäviin kuuluu omien työtehtävien osalta vaaratekijöiden arviointi ja 
niiden torjunta. Vaikka ensisijainen vastuu työsuojelusta on työnantajalla, on 
myös työntekijällä velvollisuuksia. 

Töiden suunnittelijan tehtävänä on ennakoida työkohteen vaaratekijöitä ja 
suunnitella työt niin, että vaarat on otettu huomioon työvaiheiden toteutuk-
sessa. 

1.2.3 Tienpitäjän tehtävät 

Vastuu tien pitämisestä liikennettä tyydyttävässä kunnossa kuuluu tienpitä-
jälle. Tienpitäjä voi olla Tiehallinto, kunta, tiekunta tai tien omistaja. Tiehal-
linnon paikallisena tienpitoviranomaisena toimii tiepiiri. 

Tienpitäjän tehtäviä: 

• vastuu tien pitämisestä liikennettä tyydyttävässä kunnossa 

• päättää liikenteenohjauslaitteen asettamisesta 

• päättää tiekohtaisista ja paikallisista nopeusrajoituksista 

• päättää liikenteenohjauksesta tiellä tehtävän työn vuoksi 

• antaa määräys liikenteen ohjauksesta tiellä tai sen läheisyydessä 
tehtävän työn tai tutkimuksen vuoksi. 

Tiellä tehtävän työn sopimus- ja lupaehdoissa määritellään tapauskohtaisesti 
menettelyt työnaikaisen liikenteenohjauksen edellyttämistä toimenpiteistä. 



Tieturva2 	 13 
1BTIENPITÄJÄN VAATIMUKSET TIELLÄ TYÖSKENTELYLLE 

2 TIEN PITÄJÄN VAATIMUKSET TIELLÄ 
TYÖSKENTELYLLE 

Tien pitäjä asettaa lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia tiellä työskente-
lyyn. Tien pitäjä asettaa esimerkiksi vaatimuksia työmaan liikenteen järjeste-
lyille ja niiden suunnittelu/le, jotta lIIkennettä varoitettaisiin ja ohjattaisiin tur-
vallisesti työmaan kohdalla. Tien pitäjä valvoo urakoitsijoiden laatusuunnitel-
man toteutumista sekä sopimusten ja lupaehtojen mukaista toimintaa. Eten-
kin suurissa investointihankkeissa on tärkeää laatia viestintäsuunnitelma 
osaksi projektisuunnitelmaa. Viestintäsuunnitelmassa käsitellään hankkeen 
tiedottamiseen ja onnettomuustilanteiden hoitamiseen liittyviä asioita. 

2.1 	Tien pitäjän asettamat vaatimukset 

2.1.1 Rajoitukset ja ehdot tiellä työskentelyssä 

Tienpitäjä asettaa tieliikennelain yleisten säännösten ja urakka-asiakirjojen 
perusteella rajoituksia ja ehtoja tiellä tehtävän työn turvalliselle toteuttamisel-
le. Tienpitäjän tulee ottaa huomioon myös liikenteen sujuvuuteen liittyvät nä-
kökohdat. 

Tällaisia ovat esimerkiksi 
• rajoitukset työskentelyajankohdissa ja ruuhkautuvassa liikennesuun-

nassa 
• liikenteen ohjausta ja liikenteen välityskykyä koskevat vaatimukset 
• liikennevalojen käyttöä koskevat velvoitteet 
• korvaavan tievalaistuksen järjestäminen 
• kiertoteitä koskevat vaatimukset 
• rakennustyön yhteydessä toteutettava tehostettu talvihoito ja erityi-

sesti liukkaudentorjunta 
• kevyen liikenteen vaatimukset. 

Useat edellä esitetyistä vaatimuksista esitetään tilaajan laatimassa turvalli-
suusasiakirjassa, joka valmistellaan urakan suunnitteluvaiheessa ja joka lii-
tetään tarjouspyyntöasiakirjoihin. Tiehallinto on esittänyt työmaakohtaisten 
rajoitusten periaatteita tarkemmin Liikenne tietyömaalla sarjan ohjeessa 
Tienrakennustyömaat. U rakkakohtaisesti voidaan viitata em. ohjeeseen tai 
laatia vaatimus sen perusteella. 

Edellä esitetyt tienpitäjän vaatimukset käsitellään päätoteuttajaksi valitun 
urakoitsijan kanssa urakan sopimuskatselmuksessa. Katselmuksen tarkoi-
tuksena on varmistaa, että valittu urakoitsija on ymmärtänyt asetetut vaati-
muksetja ottanut ne huomioon omassa tarjouksessaan. 

2.1.2 Työvastuu 

Tienpitäjä vastaa tienpitotoiminnasta tai muusta tiealueella tehtävän toimin- 
nan yhteydessä syntyneistä vaikutuksista kolmatta osapuolta kohtaan. Tien- 
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pitoon liittyvissä urakkasopimuksissa urakoitsijalle siirretään sopimusperus-
teinen työvastuu sopimusvelvoitteiden täyttämisestä. 

Luvanvaraisessa tiellä tai tiealueella tapahtuvassa toiminnassa lupa- tai so-
pimusehdoissa siirretään samalla tavoin työvastuu luvan saaneelle. Tienpitä-
jä huolehtii viranomaisvastuustaan ja samalla rakennuttajan valvontavastuu-
ta valvomalla tienpitourakoitsijan tai luvan saaneen toimintaa ja edellyttämäl-
lä dokumentointia sopimusvelvoitteiden täyttämisestä liikenne- ja työturvalli-
suuteen liittyvistä asioista. 

2.1.3 Tienpitäjän valvonta 

Tiehallinnon hanketta valvoo tilaajan nimeämä vastuuhenkilö, joka toimii 
samalla rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorina (ks. Rakennuttajan turval-
lisuuskoordinaattori kappale 5.3). Valvonnan olennainen osa on urakoitsijan 
laatusuunnitelman toteutumisen seuranta. Urakoitsijan tarkennettuun laatu- 
suunnitelmaan tulee kuulua ympäristö- ja työturvallisuuteen liittyvä osa. Tur-
vallisuustoiminnan valvonnan apuvälineenä urakoitsijalta edellytetään turval-
lisuuteen liittyvien tarkastusten ja suunnitelmien dokumentointia. Tämä liittyy 
Tiehallinnon edellyttämään laaturaportointiin sekä suunnitelmista että toteu-
tuksesta, mikä yhä useammin hoidetaan sähköisesti, jolloin dokumentit ovat 
tilaajan tarkastettavissa. Turvallisuustoiminnan periaatteita käsitellään jäI-
jempänä yksityiskohtaisemmin. 

2.1.4 Sopimusten ja luvanvaraisten töiden valvonta 

Tienpitäjän edustajat valvovat sopimuksen tai luvan perusteella tehtäviä töitä 
muun toiminnan ohella. Usein töiden aloittamiseen liittyy maastokatselmus, 
jossa todetaan luvan kohteena olevan alueen tila ennen töiden aloittamista. 

Liikennejärjestelyissä tai muissa yleisen liikenteen turvallisuuteen liittyvissä 
laiminlyönneissä tiepiiri pidättää oikeuden korjata puutteet luvansaajan kus-
tannuksella, ellei luvansaaja korjaa puutteita tiepiirin edustajan määräämän 
ajan kuluessa. 

Vakavissa liikenne- ja työturvallisuutta vaarantavissa tapauksissa tai käsitel-
täessä tierakennetta luvasta poikkeavasti tiepiirin edustajalla on oikeus kes-
keyttää työt, kunnes puutteet on korjattu tai luvanvastaiset toimet korjattu. 

2.1.5 Lupaehdot 

Tiehallinto esittää lupaehdoissa luvansaajan velvoitteet sekä liikennejärjeste-
lyjen ja ilmoitusmenettelyjen yksityiskohdat. 

Lupaan sisällytetään vaaditut ehdot, esimerkiksi: 
• 	Työtä ei saa aloittaa ennen kuin tiepiirin edustaja on hyväksynyt lii- 

kenteenohjaussuunnitelman. 
• 	Työn, johon ei liity kaivutyötä tierakenteeseen, aloittamisesta ja sen 

valmistumisesta on ilmoitettava liikennekeskukseen (p. 0200 2100 tai 
muu erikseen ilmoitettu numero), ellei lupaehdoissa muuta mainita. 
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• 	Tierakenteeseen liittyvissä kaivutöissä pidetään alkukatselmus ennen 
työn aloittamista samoin kuin työn valmistuttua loppukatselmus, ellei 
työ liity faajempaan urakkaan. 

• 	Jos työhön liittyy liikenteenohjausta pysäytysmerkillä, liikenteen ah- 
jaajina toimivat henkilöt on opastettava tehtävään ja ilmoitettava hei-
dän nimensä tienpitäjän edustajalle sekä haettava heille tienpitäjän 
hyväksyminen (Tieliikenneasetus 2 § 3). 

• 	Työn edellyttämät pätevyysvaatimukset. 
• 	Mandolliset muut ohjeet, joita on noudatettava. 
• 	Dokumentointia koskevat vaatimukset. 

Kiireellisessä tapauksessa, esimerkiksi vesi- ja viemäri- tai muun verkoston 
välitöntä korjaustarvetta vaativan työn alkaessa, tekijän tulee tehdä ilmoitus 
Tiehallinnon liikennekeskukseen (tienkäyttäjän linja puh. 0200 2100 , nume-
ro palvelee 24 h/vrk). Lupakäsittelyyn ryhdytään jälkeenpäin, jos korjaustyön 
katsotaan sitä pitkittyessään vaativan. Korjausryhmän tulee kuitenkin aina 
varmistaa muun liikenteen varoittamisessa tarvittavien liikenteenohjauslait-
teiden saamisesta paikalle. 

Tienpitäjän kanssa solmittu urakkasopimus on samalla myös lupa tiellä teh-
täviin töihin asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. 

Tiealueen ulkopuolella tapahtuviin räjäytystöihin liittyy usein tarve tien sul-
kemiseen räjäytystyön ajaksi, mikä edellyttää luvan hakemista liikenteen ly-
hytaikaista pysäyttämistä varten Tiehallinnon lupakäytäntöjen mukaisesti. 
Tämän lisäksi räjäytystyön johtajan on tehtävä räjäytystyöstä ilmoitus poliisil-
le vähintään seitsemän vuorokautta ennen räjäytystyön aloittamista (Räjäh-
deasetus 473/1993 76 §) sekä toimitettava räjäytys- ja louhintatyömaan 
poistumis- ja pelastautumissuunnitelma tiedoksi paikalliselle pelastusviran-
omaiselle (VNp räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 410/1986 7 §). 

2.2 	Tienpitäjän vaatimukset työmaan liikenteen järjestelyille ja 
niiden suunnittelulle 

2.2.1 Turvallisuus ja sujuvuus 

Liikenteen järjestelyt ovat merkittävä osa tiellä tehtävän työn edellytyksiä. 
Järjestelyiden tärkein tehtävä on liikenteen varoittaminen ja ohjaaminen tur-
vallisesti työmaan kohdalla. Tienpitäjän on kuitenkin aina otettava huomioon 
myös liikenteen sujuvuuteen liittyvät näkökohdat. Tiellä tehtävä työ ei saa 
tarpeettomasti haitata liikennettä esimerkiksi virheellisellä työn ajoittamisella 
tai niin, ettei ole otettu huomioon liikenteen vaatimaa liikennetilaa. 

Liikenteen järjestelyihin vaikuttaa itse työkohteessa tehtävä työ: rakennus-
vaihe, työmenetelmä, työmaan vaatima materiaaliliikenne, varastointi, huolto 
jne., joiden huomioon ottaminen on yhtä välttämätöntä kuin yleisen liiken-
teen sujuminen. 
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2.2.2 Pääsyn takaaminen 

Periaatteena on, että maantien 	keeinen koKonar Iein viilj leHi 

totietä ei ole sallittua 15 minuuttia pidemmäksi ajaksi ellei sulkemisesta ole 
muuta sovittu urakka-asiakirjoissa. Edellä olevasta voidaan poiketa tietyin 
edellytyksin alemmalla tieverkolla tai vähäliikenteisillä teillä. Vaihtoehtoisia 
reittejä harkittaessa, on oltava yhteydessä paikalliseen pelastuslaitokseen. 

Alemmalla tieverkolla tien sulkeminen ilman kiertotiejärjestelyjä on sallittu 
korkeintaan yhden tunnin ajaksi. Tällöinkin sulkeminen on suunniteltava niin, 
että tiedossa oleva aikataulun mukaan kulkeva liikenne ei häiriinny. Näitä 
ovat esimerkiksi linja-auto-, maidon kuljetus-, myymäläauto- ja kirjastoauto- 
liikenne. Sulkemisen ajankohta ja arvioitu kesto on aina ilmoitettava etukä-
teen riittävän ajoissa liikennekeskukselle. 

Vähäliikenteisellä tiellä (KVL <200 ajon/vrk) on mandollista sulkea tie koko-
naan ilman viitoitettua kiertoyhteyttä. Tällöin tieyhteyden on oltava muiden 
teiden kautta olemassa ja se tulee esittää tiedotustaululla, jossa esitetään 
myös liikennekatkon kestoaika. Tieyhteyden katkaisemisesta on kerrottava 
tien vaikutuspiirin asukkaille hyvissä ajoin esimerkiksi jakamalla tiedote heille 
postilaatikoihin. Urakoitsijan on ilmoitettava työstä täsmälliset tiedot liikenne- 
keskukselle urakka-asiakirjoissa sovitun mukaisesti onnen työn aloittamista, 
yleensä kaksi viikkoa ennen työn aloittamista. Liikennekeskukselle tehdään 
ilmoitus välittömästi työn valmistuttua. 

Taajamissa ja katuverkossa pääsy liikkeisiin, tuotanto-, palvelu- ym. laitok-
siin on varmistettava. Myös julkisen liikenteen pysäkkien ja kevyen liikenteen 
näkökohdat on otettava huomioon. Erityisryhmien, kuten liikuntaesteisten ja 
näkövammaisten mandollisuudet selviytyä työkohteiden vaikutusalueella on 
otettava huomioon. 

2.2.3 Työturvallisuus 

Työturvallisuuden vaatimukset on otettava aina huomioon. Työturvallisuutta 
koskevat vaatimukset selvitetään esimerkiksi riskienarvioinnin menetelmin ja 
suunnittelun lähtötietojen avulla. Työturvallisuusvaatimuksia esitetään ra 
kennuttajan laatimissa asiakirjoissa, turvallisuusasiakirjassa ja menettelyoh-
jeissa. Tiehallinnon hankkeissa rakennuttajan menettelyohjeina toimivat Tie- 
hallinnon tekniset ohjeet. 

2.2.4 Yhdenmukaisuus 

Koko maan kattava työkohteiden selkeä ja yhdenmukainen merkitseminen 
on liikenteen järjestelyille asetettu tavoite. Tienkäyttäjän totuttaminen tiettyi-
hin työkohteesta toiseen samanlaisina toistuviin periaatteisiin vähentää yllät-
tävien tilanteiden syntymistä sekä epäröintiä nopeita päätöksiä vaativissa ti-
lanteissa. Samalla toteutuu liikennepsykologian ihmisen käyttäytymisen kä-
sitteisiin liittyva sisasen maiNe" oeriaaie. 
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2.3 Tiedottaminen ja onnettomuustilanteet 

2.3.1 Hankeviestintä 

Suurissa investointihankkeissa laaditaan viestintäsuunnitelma, joka on osa 
projektisuunnitelmaa. Suunnitelma käsittää lukuisia muitakin asioita kuin tien 
käyttäjien informoinnin työn vaikutuksista. Suunnitelma käsittää mm. menet-
telyt palautteen käsittelylle ja raportoinnille. Viestintäsuunnitelmalle on omi-
naista varautua ennakkoon tuleviin tapahtumiin aikatauluttamalla tiedossa 
olevat viestintään ja tiedottamiseen vaikuttavat toimenpiteet. Viestintäsuun-
nitelmassa varaudutaan toimimaan ennalta myös odottamattomassa tapah-
tumassa. Viestintävastuu on tienpitäjän edustajalla. Urakkasopimuksessa 
kuvataan yksityiskohtaisesti urakoitsijalle ja tilaajalle kuuluvat tehtävät työ- 
kohteen asioiden tiedottamisessa. 

Viestinnän kohderyhmät 

Viestinnän kohderyhmiä ovat tienkäyttäjien lisäksi erilaiset hankkeen vaiku-
tuspiiriin liittyvät sidosryhmät, jotka tavoitetaan pääasiassa Tiehallinnon tie-
töitä koskevien verkkosivujen kautta. 

tienkäyttäjäryhmiä: 
- pitkämatkainen raskas liikenne 
- 	vaarallisia aineita kuljettavat yritykset 
- joukkoliikenne 
- 	muu linjaliikenne 
- 	erikoiskuljetuksia hoitavat yritykset 
- työmatkaliikenne 
- 	matkailuliikenne 
- 	kevyt liikenne 

• sidosryhmiä: 
- asukkaat 
- 	liikeyritykset 
- maanomistajat 

• viranomaiset 
- 	maanteillä Tiehallinnon liikennekeskus 
- 	erikoiskuljetuslupien käsittelijät 
- hätäkeskus/pelastuslaitos 
- 	poliisi. 

2.3.2 Tiedonkulku 

Viestinnän välineet 

Tärkein viestinnän väline tiehankkeissa on Tiehallinnon tietöistä ylläpidettä- 
vät verkkosivut. Verkkosivuilla ylläpidetään kartta-aineistoa, jonka avulla tie- 
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työkohteita voidaan hakea alueittain. Lisäksi erikoiskuljetusten reittien suun-
nittelua varten tietyökohteista on saatavissa tiedot ulottuma- ja painorajoi-
tuksista sekä kohteista, joissa päällystystekniikassa käytetään avotulella 
kuumentamista 

Erilaisia viestintätarpeita varten hanke tarvitsee merkityksestään ja vaikutuk-
sestaan riippuen esitteitä ja karttoja, joita voidaan jakaa esimerkiksi tiedotus- 
tilaisuuksissa tai liittää lehdistötiedotteisiin. 

Kirjallinen tiedote on viestinnän tärkein väline niissä tilanteissa, joissa rajoite-
taan paikallisten asukkaiden sekä yritysten kulkuyhteyksiä. Tiedote voi olla 
lehdistötiedote tai asukkaille suoraan postin kautta jaettu tiedote. Useimmis-
sa tapauksissa joukkoviestimet itse, kuten sanoma- ja paikallislehdet sekä 
alue- ja paikallisradiot, katsovat omaan palveluunsa kuuluvan liikennetiedo-
tusten välittämisen yleisölle. 

Tietyötiedottami nen 
Tietöistä tiedottamisella parannetaan tienkäyttäjän mandollisuutta valmistau-
tua viivytykseen tai vaihtoehtoisen reitin valintaan. Tiedottaminen palvelee 
samalla tiellä työskentelevien turvallisuutta liikennemäärän pienenemisenä, 
koska tutkimusten mukaan tietyötiedottamisella on vaikutusta tienkäyttäj ien 
reitinvalintaan. 

Urakoitsijat ilmoittavat työkohteidensa työvaihetiedot Tiehallinnon liikenne- 
keskukselle urakka-asiakirjan ehtojen mukaisesti. Tiedottamisen palvelutaso 
edellyttää ehdotonta tietojen ajan tasalla pitämistä. 

Tietyötiedot päivitetään joka torstai. Vilkkailla pääteillä tehtävien tietöiden 
tiedot päivitetään joka arkiaamu. 

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 

Tienkäyttäjän linjan numero on sama kaikkialla Suomessa ja siihen vasta-
taan lähimmästä tai valtakunnallisesti päivystävästä liikennekeskuksesta 
24 h vuoden jokaisena päivänä. Tienkäyttäjän linja on tiestön kunnon puut-
teiden ja liikenteDn r1En 1 t ::scn t ot , tr IknVn 

Tiedotustaulut 
Työnaikaisiin liikenteen järjestelyihin voi kuulua myös tiedotustaulujen käyt-
tö. Maankäyttö-ja rakennusasetuksen (895/1999)65 §:n perusteella kunnan 
rakennusjärjestykseen voi kuulua vaatimus työmaan tiedotustaulun käytöstä. 
Taulussa esitetään tiedot rakennuttajasta, työstä ja urakoitsijasta. 

Maantiellä käytetään tiedotustauluja kertomassa tienkäyttäjälle mitä teh-
dään, missä tehdään ja milloin kohde valmistuu. Tiehallinnon tauluja käyte-
tään vain investointihankkeissa, jotka ovat kustannuksiltaan huomattavia ja 
kestoltaan pitkäaikaisia. 

Urakkasopimukseen voi kuulua myös tilaajan asettama ehto liikennettä hait-
taavasta työstä tiedottavan taulun käytöstä. Tienkäyttäjä voi siten valmistau 
tua mandollisiin jonoihin, pysähdyksiin tai muihin viivytyksiin. Jos korvaavi 
yhteys on käytettävissä, tavoitteena on myös ohjata liikennettä muille reiteiII 
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ja näin vähentää työmaan kautta kulkevaa liikennettä. Tällaisessa tapauk-
sessa taulussa voidaan ilmoittaa työn aloittamis- ja päättymisajankohdat. 

Taulua käytetään etenkin kaikilla pääteillä tehtävillä päällystystyömailla. Se 
pystytetään sopivaan paikkaan tieosuuden kumpaankin päähän. Tarvittaes-
sa taulu toistetaan vilkasliikenteisten liittymien jälkeen. 

Kiertotiesuositustaulut 

Yleisellä tiellä on eräissä tapauksissa hyödyllistä käyttää tiedotustaulua taa-
jaman ulosmenotien alussa, jos edessäpäin on liikenteelle merkittävää hait-
taa aiheuttava työmaa. Tällöin esimerkiksi asuntovaunulla tai -autolla mat-
kaava voi valita toisen reitin. 

Vähäliikenteisellä tiellä, jossa liikenne on pääasiassa paikallista, tiedotustau-
ulla voidaan esittää kiertoreitti sanallisesti. 

Jos tietyömaan kautta ajaminen on hidasta ja työmaalle haitallista, mutta 
työmaa on mandollista kiertää vaihtoehtoista reittiä, suositellaan karttamuo-
toisen kiertosuositustaulun käyttöä. Suositus voidaan osoittaa pelkästään 
tietylle ajoneuvoryhmälle. 

2.3.3 Toiminta onnettomuustilanteissa 

Liikenneonnettomuuden tai työtapaturman ensiapuohjeet ja liikenneturvalli-
suuden edellyttämät menettelyt on käsitelty Tieturva 1 -koulutuksessa. Täs-
sä Tieturva 2 -jaksossa käsitellään onnettomuustapausten aiheuttamien ta-
loudellisten menetysten johdosta tehtävää tutkintaa. 

Korvausvaatjmuksia erilaisista asioista 
Tien- tai kadunpitäjä vastaa tien puutteista johtaviin kanteisiin. Työkohteessa 
sattuneissa onnettomuuksissa puutteet voivat johtua myös liikenteen järjes-
telyissä käytetyistä menettelyistä. Kanteet koskevat useimmiten taloudellis-
ten menetysten korvaamista. Mukana on kuitenkin onnettomuustapauksia, 
joissa työntekijä tai työnjohtoon kuuluva on poliisin tutkinnassa kuultavana. 

Korvausvaateet koskevat useimmiten väitettyjä kunnossapidon laiminlyönte-
jä, kuten puutteellista liukkaudentorjuntaa, kuoppien merkitsemättä jättämis-
tä tai yliaurausta. Korvausvaateet voivat koskea myös vahinkoja, joita aihe-
uttavat esimerkiksi lentelevät kivet, törmääminen kunnossapitokoneeseen tai 
puutteet tiemerkinnöissä. Syylliseksi epäilty -kuulustelut liittyvät työkohteiden 
liikenteen järjestelyissä esitettyihin puutteisiin tai työkoneille sattuneisiin lii-
kennevahinkoihin. 

Korvausvaatimusten hylkääminen johtaa hyvin usein oikeudenkäynteihin. 

Tienpitäjällä todistustaakka 
Oikeudenkäynnin kannalta on olennaista, että tienpitäjä joutuu itse näyttä-
mään, että tie on ollut tapahtumahetkellä liikennettä tyydyttävässä kunnossa. 
Työkohteiden osalta on näytettävä. että liikenteen järjestelyt ovat vastanneet 
tehtyjä suunnitelmia ja että ne täyttävät tienpitäjän näkemysten mukaan ky-
seisessä kohteessa vaaditut tarpeet. Mikään yleinen perustelu vastapuolen 
huolimattomuudesta, kuten sopimattoman tilannenopeuden käyttäminen tai 
turvaetäisyyden laiminlyönti edellä ajavaan, ei tavallisesti riitä oikeudessa. 
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Tienpitäja joutuu perustelemaan tarkoin toimintansa. Tehdyistä toimenpiteis-
tä tarvitaan esimerkiksi päiväkirjamerkintöjä ja kirjauksia kellonaikoineen 
vastaanotetuista ilmoituksista. 

Onnettomu uspaikkatutkinta 
Sattuneet onnettomuudet on pyrittävä dokumentoimaan tarkasti itse, vaikka 
poliisi tekee niistä omat piirroksensa. Näissä voi olla puutteita, joilla on rat 
kaiseva merkitys puolustuksen kannalta. Liikennemerkkien sijainti voi olla 
silmämääräistä, tien leveys tai kaivannon sijainti on puutteellisesti ilmoitettu 
jne. Tarvitaan valokuvia, tarkkoja mittauksia ja joskus jopa jälkeenpäin tar-
kistettavissa olevia kartoituksia, jotka on sidottu pysyviin rakenteisiin (sähkö- 
linjaan, rakennuksiin jne.). Liikennemerkkien sijainti ja kunto ym. (esim. lumi-
suus ennen puhdistamista) on dokumentoitava. Tärkeää olisi saada mitattua 
ja kuvattua myös tielle jääneet jäljet. Jälkien turmelemista on mandollisuuk-
sien mukaan vältettävä, ennen kuin ne on mitattu ja kuvattu. Jos itse suorite-
tuissa tutkimuksissa havaitaan eroavuuksia poliisin suorittamaan paikkatul-
kintaan, on pyrittävä saamaan poliisi paikan päälle toteamaan havaitut vir-
heellisyydet tai puutteet. Kaikkein parhaat edellytykset paikkatutkinnan on-
nistumiselle saadaan, jos tutkinta alun perin tehdään yhdessä poliisin kans-
sa. 

Puolustuksen kannalta on ongelmallista, jos välittörnin kunnostustöihin ryh-
dytään (sortumien korjaaminen jne.) ennen paikkatutkintaa. Parempi olisi 
eristää kohde sulkulaitteilla, kunnes kaikki tarpeellinen tutkinta ja dokumen-
tointi on tehty. Asiakirjoja on säilytettävä vielä kohteen valmistumisen jäl-
keen. Oikeuskäsittelyssä on ollut tapauksia, jotka ovat sattuneet vuosia ai-
kaisemmin. Erityisen tärkeää oma (tai poliisin kanssa tehty) yksityiskohtai-
nen paikkatutkinta on kuolemaan johtaneissa tai suuriin taloudellisiin mene-
tyksiin johtaneissa onnettomuuksissa. Esimerkkejä sattuneista onnetto-
muuksista: korvaus lunastuskuntoon menneestä ajoneuvonosturista sen 
kaaduttua tilapäisellä kiertotiellä pientareen sortuman takia, öljyrekan 
ojaanajo yliaurauksen johdosta ym. 

Vahinkojen ennalta ehkäisy 
Ennalta ehkäisy on edellisissä esimerkeissä mainittujen vahinkojen torjun-
nassa kaikkein tärkeintä. Tilapäiset kiertotiet on varmistettava niin, ettei pet-
tävälle reunalle jouduta kaatamatta sulkulaitteita tai tilapäisiä kaiteita. Sa-
moin sattuneet yliaurauskohdat on välittömästi varmistettava uusin auraus 
viitoin tai, ellei niitä saada jäätyneeseen maahan heti pystyyn, sulkulaittein. 
Sulkulaitteita on varattava mukaan aurauskalustoon. 
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3 LIIKENTEEN OHJAUSTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 

Liikenteen ohjausta säädetään tieliikennettä koskeva/Ja lainsäädännöllä. 
Lainsäädännössä on määräyksiä ja ve/voitteita ohjauslaitteille ja niiden aset-
tamiselle, liikenteen tila päiselle ohjaukselle ja ohjaajille sekä tietyön merkit-
semiselle. 

Tässä kappaleessa on tästä eteenpäin kunkin lainkohdan jälkeen esitetty 
suorat lainsäädännön lainaukset kiirsivoidulla tekstillä. 

TLL (Tieliikennelaki) 4 § Liikenteen ohjaus 

Tienkävttäjän on ensisUaisesti noudatettava poliisimiehen ja muun liikenteen ohjaa-
jan antamaa merkkiä tai ohjetta. 

Liikenteen ohjauslaitteella annettua ohjetta on noudatettava, vaikka se edellyttäisi 
poikkeamista liikennesäännöstä. Jos liikennettä ohjataan liikennevaloin, valo-
o/astetIa on noudatetrava muulla ohjaus laitteella annetusta ohjeesta huolimatta. 

Liikennesääntöjen ja määräysten noudattamisjärjestys: 

1. Liikenteen ohjaajan antama merkki tai ohje 
2. Liikennevalot 
3. Liikenteen ohjauslaitteella annettu ohje 
4. Liikennesääntö 

TLL 49 § Liikenteen ohjaajat 

Liikenteen ohjaqjana toimii poliisimies. Tiellä suoritettavien puolustusvoimien har-
joitusten aikana liikennettä ohjaa sotilaspoliisi tai tähän tehtävään määrätty soti -
lashenkilö. Rajavartiomiehen osallistumisesta liikenteen ohjaukveen säädetään ra-
javartiolaissa (578/2005). 
Poliisi voi oikeuttaa työsuojelutarkastajan ohjaamaan liikennettä poliisin ja työsuo-
jelu viranomaisten yhdessä tiellä suorittamassa mnoottoriajoneuvon kuljeil ajan ajo- 
ja lepoaikqjen valvonnassa. 
Liikenteen tun'allisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi liikenteen ohjaajina toimi-
't'at myös henkilöt, jotka: 
1) Ratahallintokeskus määrää ohjaamaan liikennettä tien ja rautatien tasoristeyk-
s'essä; 
2) kunnallinen viranomainen määrää ohjaamaan liikennettä paikassa, jossa raitio-
vaunuliikenteestä voi aiheutua vaaraa tai haittaa muulle tieliikenteelle; 
3) liikenteen ohjauksesta vastaava viranomainen määrää ohjaamaan liikennettä tiel -
lä tai sen läheisyydessä tehtävän työn tai tutkimuksen vuoksi; 
4) Tiehallinto tai poliisi määrää ohjaamaan liikennettä erikoiskuljetuksessa; 
5) poliisi määrää ohjaamaan liikennettä laajan ja pitkäkestoisen liikenneruuhkan 
viioksi 
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6) poliisi määrää tilapäisesti ohjaamaan liikennettä urheilukilpailujen, kansanjuhli-
en, näyttelyiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi; 
7) poliisi määrää ohjaamaan liikennettä lauttapaikalla, pysäköintialueella tai - 
laitoksessa; 
8) poliisi määrää ohjaamaan liikennettä onnettomuuden tai muun vastaavan svi 
vuoksi; 
9) pelastusviranomainen tai muu pelastustoiminnan johtaja määrää ohjaamaan ii! 
kennettä, kun tehtävä liittyy pelastuslain (468/2003) mukaiseen avustamiseen pelu 
tusto iminnassa. 
Viranomainen voi määrätä liikenteen ohjaajan tiettyä tehtävää varten taikka mäL 
räajaksi. Liikenteen ohjaajana toimivan henkilön on oltava täysi-ikäinen, hänen on 
annettava suostumuksensa tehtävään ja hänellä on oltava tehtävän edellyttämä asi-
antuntemus. 
Liikenteen ohjaajaksi 3 momentin 1-5 kohdan perusteella inäärätyltä henkilöltä 
edellytetään tehtävään määräävän viranomaisen hyväksymää liikenteen ohjaajan 
koulutusta. 
Liikenteen ohjaajalla on oltava selvästi erottuva vaatetus, joka vastaa standardin 
SFS-EN 471 vaatimuksia. 
Liikenteen ohjaajaksi määrättyyn henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavas-
tuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvaus-
laissa (412/1974). 

Sen, jonka vastuulla on määrätä liikenteenohjaaja tehtäväänsä, on selvitel 
tävä tehtävään määrätyn henkilön pätevyys tehtävään sekä se, onko henkilo 
riittävän kykenevä hoitamaan tehtävää. Tiehallinnon tilaamissa töissä toimi-
van liikenteenohjaajan pätevyysvaatimukset on esitetty mm. Tiehallinnon Lii 
kenne tietyömaalla sarjan ohjeessa Pätevyysvaatimukset ja työturvallisuu 
den perusteet sekä Tieturva 1 Peruskurssin oppikirjassa. 

TLL 51 § Liikenteen ohjauslaitteen asettaminen 

Liikenteen ohjauslaitteen asettaa yleiselle tielle Tiehallinto. Kunta asettaa liikente ii 
ohjauslaitteen kadulle, rakennuskaavatielle, torille ja muulle vastaavanlaiselle lii - 
kennealueelle. Ennen pysyväksi tarkoitetun liikenteen ohjauslaitteen asettami. ii 
kunnan on varattava poliisille tilaisuus antaa lausuntonsa asiassa, jollei asetukseli 
toisin säädetä. 

Muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle tielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpi -
t4jä saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei kuitenkaan saa ilman päteiu 
syytä evätä. Suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen iieies.sci tehtcii ui 

työn vuoksi tarpeellisten tilapäisten liikennemerkkien asettamisenu 

Taqjamaa osoittavan liikennemerkin käyttämisestä päättää kuinoi kuu/tuumi nu u ui- 
teiden osalta Tiehallintoa. Sanotun liikennemerkin asettauu ilm/oik Tim!! Tuulio//ui-
to, muulle tielle kunta. 

Asettamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä tienpitäjän oikeutta ja velvoitetta 
tehdä toimenpiteitä liikenteen ohjauksessa. 

TLL 54 § Liikenteen tilapäinen ohjaus 

Tilapäistä tarvetta varten voi myös poliisi asettuu tielle /iiIuuutuuuu uii/mllISIai!tc'mTll 
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Tie,? lilapäisestä sulke'nisesta ja liikenteen ohjauksesta tiellä suoritettavan työn, ur-
heilukilpailun tai sotilasharjoituksen vuoksi taikka muusta niihin rinnastettavasta 
syystä säädetään (tie!iikenne)asetukse/Ja. 

TLA (Tieliikenneasetus) 49 § Liikenteen ohjauksesta päättäminen 

Tien tilapäisestä sulkemisesta ja liikenteen ohjauksesta tien kunnon vuoksi taikka 
tiellä tai sen läheisyydessä tehtävän työn vuoksi päättää se, jolla on oikeus asettaa 
tielle liikenneinerkki. 

Säännöstä tulkitaan Tiehallinnon urakointi- ja lupakäytännöissä niin, että 
päätös sisältyy itse sopimukseen tai lupaan ehtona tiellä työskentelylle. 

Säännöksessä mainittuna työnä pidetään kaikkea työtä, myös tienpitoon 
kuulumatonta työtä, jonka vuoksi liikennettä on varoitettava ja ohjattava eri-
tyistoimenpitein. 

Palo viranomaisen oikeudesta tien tilapäiseen sulkemiseen ja liikenteen ohjaukseen 
sääcletään palo-ja pelastustoimesta annetussa laissa 559/1975. (laki, johon ase-
tuksessa viitataan on kumottu, ajantasainen lainsäädäntö: Pelastuslaki 
468/2003 ja VNa pelastustoimesta 787/2003). 

TLA 50 § Tietyön merkitsemisvelvoite 

Kun tiellä tai tienosalla tehdään työtä, joka saattaa vaarantaa liikennettä, on tällai-
ne;i tie tai tienosa varustettava asian,nu/cajsifl liikennemerkejn. TvöntekUän on täl-
löin käytettävä varusteita, joissa on selvästi erottuvia värejä, ja milloin työtä teh-
dään pimeässä tai hämärässä, heUastavaa materiaalia. Milloin olosuhteet sitä edel-
l'ttävät, on tällainen tie tai tienosa pidettävä kokonaan tai osittain suljettuna. Työn 
suoritta/an on lisäksi varustettava tällainen tie tai tienosa säännösten ja määräysten 
mukoisjn sulkulaittein ja inerkkivaloin. 

Kunnon järjestvssäännöillä voidaan antaa paikallisia määräyksiä toimenpiteistä, 
joihin on ryhdyttävä liikenteen turvaa,niseksi tiellä, jos kiinteistöstä tai siinä suon-
tetta vasta työstä voi aiheutua haittaa tai vaaraa liikenteelle. 

TLA 46 § Muut liikenteen ohjauslaitteet 

Liikennemerkkien, liikennevalojen ja tieinerkintöjen lisäksi voidaan liikenteen ohja-
ukseen käyttää sulku- ja varoitzislaitteita sekä ,?zuita liikenteen ohjauslaitteita sen 
mukaan kuin niistä erikseen määrätään. 

Tielle asetettavien sulkulaitteiden värit ovat punainen ja keltainen. Tienkäyttäjien 
i'aroittamiseksi voidaan sulkulaitteissa käyttää vilkkuvaa keltaista valoa tai jos tie 
on kokonaan suljettu, kiinteää punaista valoa. 

Ajoradan ulko- tai yläpuolella olevissa kiinteissä esteissäja varoituslaitteissa käy-
tettävät värit ovat mnustaja keltainen. 

LMp 40 § Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista 

Milloin sulkulaitetta käytetään pimeässä tai hämärässä, sen tulee olla varustettu jo-
ko heijastavin pinnoin tai vuoroittaisin punaisin ja keltaisin heUastimin. 

Sulkupuomnissa ja -aidassa tulee olla vuoro ittaiset punaiset ja keltaiset po ikkUuovat. 
Pimeän tai hämärän aikana sekä mandollisuuksien mnukaan mnuulloinkin, milloin nä- 
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on rajoitettu, sulkupuonii ja -aita tulee varustaa vi/k/aivalla ke/taisella tai 
kiinteällä punaisella valolla. Kiinteää punaista valoa käytetään, /os tie on kokonaan 
suljettu ja sulkemiskohdasta on käännvttävä takaisin. 

Kaivannot tulee suojata riittävän tehokkaasti, ettei esimerkiksi ii 	ii //ci R ,- 

lankulkijalla ole mandollisuutta tahattomnasti pudota kaivanto ii/ 
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4 TYÖKOHTEEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYJEN 
SUUNNITTELU 

Työkohteen liikenteen järjestelyjen tavoitteena on turvata sekä kohteessa 
työskentelevien työntekijöiden että muiden työkohteen vaikutuspIIrissä lIIk-
kuvien turvallisuus. Tiellä tehtävä työ aloitetaan aina liikenteen järjestelyillä, 
jotka on suunniteltu etukäteen. 

Tietöiden lIIkenteen järjestelyjen suunnittelu vaihtelee työn keston ja laajuu-
den mukaan. Suunnitteluun vaikuttaa myös se, kuinka paljon aikaisemmin 
työ on ollut tiedossa. Lainsäädäntö edellyttää tiellä tehtäviltä töiltä aina tar-
peettoman haitan välttämistä. Suunnittelussa tulee pyrkiä siihen, että liiken-
teen välityskyky työkohteessa olisi rIIttävä. 

4.1 	Liikenteen järjestelyjen suunnitteluperiaatteet 

4.1.1 Liikenteen järjestelyjen tavoitteet 

Liikenteen varoittaminen on ensisijainen vaatimus tiellä tehtävän työn edelly-
tyksistä (TLA 50 §), koska tiellä tehtävä työ vaarantaa aina enemmän tai vä-
hemmän liikennettä. 

Työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen on toinen vähintään yhtä tärkeä 
tavoite. Tämä tavoite on entistä vaativampi, kun tiedetään esimerkiksi ikään-
tyvien kuljettajien määrän olevan suuressa kasvussa. Samoin muiden riski- 
kuljettajien määrä on suuri. Riskikuljettajien todennäköisyys joutua onnetto-
muuteen juuri tietyökohteessa on huomattavasti suurempi kuin muulla tie- 
osuudella. 

Tiellä tehtävä työ aloitetaan aina liikenteen järjestelyillä, jotka on suunniteltu 
etukäteen. Vilkkaasti liikennöidyllä tiellä voi syntyä tilanne, että työ sinänsä 
voi olla hyvinkin yksinkertaiselta vaikuttava, mutta vaatii ajokaistalla työsken-
telyä, jolloin kaistan sulkemistoimenpiteet ovat huomattavasti suuritöisem-
mät kuin itse työ. Työtä ei voida kuitenkaan tehdä turvallisesti ilman kaistan 
sulkemistoimenpiteitä. Vaihtoehtoisesti työkohde suojataan törmäysvaimen-
timella varustetulla varoitusajoneuvolla. 

4.1.2 Tarpeettoman haitan välttäminen 

Tieliikennelainsäädäntö edellyttää tiellä tehtäviltä töiltä aina tarpeettoman 
haitan välttämistä. Vaatimus otetaan huomioon mm. niin, että töiden ajoitus 
pyritään sovittamaan esimerkiksi ruuhka-aikojen ulkopuolelle. Liikenteen jär-
jestelyissä pyritään myös siihen, että liikenteen välityskyky on työkohteessa 
riittävä. 
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Liikennejärjestelyjen tavoitteet: 

1. Liikenteen varoittaminen. 

2. Huolehtia työkohteen liikenteen ja työntekijöiden turvallisuudesta. 

3. Huolehtia liikenteen sujuvuudesta. 

4. Luoda riittävät edellytykset liikenneväylällä työskentelylle 

5. Tarpeettoman haitan välttäminen 

4.1.3 Kuljettajan käyttäytymiseen vaikuttaminen 

Työkohteen havaitseminen ajoissa on kuljettajan kan 	i 
edellytys sille, että hän voi turvallisesti käsitellä ajoneuvoaan muuttuviss 
olosuhteissa. Havainnot on voitava tehdä niin ajoissa, että kuljettajalle jäa 
riittävästi aikaa reagoida tilanteen edellyttämällä tavalla. 

Työkohteessa käytetyt varoitusmerkit, -laitteet ja -tavat riippuvat työn liiken-
teelle aiheuttamasta haitasta ja kestosta. Mitä vilkkaammasta tiestä on ky-
symys, sen tehokkaammin työkohteesta on etukäteen varoitettava. 

Kun valpastuminen on saatu aikaan, voi kuljettaja alentaa nopeuttaan ja so-
vittaa ajotapansa muutoinkin tilanteen vaatimusten mukaisiksi. Tarpeen vaa-
tiessa kuljettajalla on oltava mandollisuus pysäyttää ajoneuvonsa ennen tyc 
kohdetta tai työkonetta. 

4.2 	Työkohteen liikenteen järjestelyjen suunnittelu 

4.2.1 Liikenteen järjestelyjen tarve 

Tiellä tehtävän työn liikenteen järjestelyjen taso arvioidaan aina ennen tyo-
hön ryhtymistä. Tärkein arvioitava asia on, onko tietyssä työssä käytettävä 
ennalta varoittavia liikennemerkkejä, nopeusrajoitusta, jne. tai vain erillistä 
varoituslaitetta. Toisaalta arvioidaan, onko pelkästään työkoneen tai ajoneu-
von varoitusvalaisimet riittävät varoittamaan muuta liikennettä kyseisestä 
työstä. Pienehköissä ja liikkuvissa töissä etenkin vähäliikenteisillä teillä tar-
peen arviointi voi olla vaikeaa. 

Tietöiden liikenteen järjestelyjen suunnittelu vaihtelee työn keston ja laajuu-
den mukaan. Samoin suunnitteluun vaikuttaa se, kuinka paljon aikaisemmin 
työ on ollut tiedossa. Tie- ja katualueilla tapahtuviin yllättäviin tilanteisiin voi-
daan varautua etukäteen ja suunnitella toiminta pääpiirteissään tällaisissakin 
tilanteissa. Erityisen hyödyllistä on varautua ennalta tien sulkemiseen ja kier-
toteiden järjestämiseen ja varata käyttöön tarvittavat laitteet esimerkiksi tätä 
tarkoitusta varten varustettuun perävaunuun. 
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Työkohteen liikenteen järjestelyistä laaditaan aina suunnitelma, kun työtä 
tehdään tietyssä tien kohdassa, eikä työ ole liikkuvaa. Myös hitaasti liikkuvis-
ta ja jaksoittain pysähtyen etenevistä töistä laaditaan suunnitelma. Tässä yh-
teydessä liikenteen järjestelyt on ymmärrettävä laajana käsitteenä niin, että 
se sisältää kaikki minkä tahansa tiellä tehtävän työn vaatimat toimenpiteet, 
jotka tarvitaan muun liikenteen varoittamiseen. 

Erillistä suunnitelmaa ei laadita kunnossapidon tavanomaisista työkoneilla 
tehtävistä töistä. Tällaisia ovat esimerkiksi nopeasti etenevät auraus-, höylä-
ys- ja liukkaudentorjuntatyöt. Myöskään lumenpoisto liittymäalueilta ei taval-
lisesti edellytä erillisiä liikenteen järjestelyjä. Näissä töissä liikennettä varoite-
taan ajoneuvon varoitusvalaisimilla. 

Rakennuttaja asettaa turvallisuusasiakirjassa lähtötietoja vaativien työkoh-
teiden liikenteen ohjaukselle ja turvallisuusvaatimuksille. Tällaisia ovat esi-
merkiksi erilaiset rajoitukset työskentelyajoissa ja ruuhkautuvissa liikenne-
suunnissa, liikenteen välityskykyä koskevat vaatimukset, aitaus- ja suojaus-
toimenpiteet sekä käytettävien liikenteen ohjauslaitteiden laatuvaatimukset. 

Liikenteen järjestelyjen suunnitelma on yksinkertaisimmillaan merkintä työ-
maan päiväkirjassa liikennemerkkien tai varoituslaitteiden käytöstä työkoh-
teen varoittamisessa. Toinen yksinkertainen tapa on käyttää suunnitelmana 
esimerkiksi ohjeiden kopiota. Tärkeää on voida jälkeenpäin näyttää, millä 
edellytyksillä työssä on toimittu. Vaativampien kohteiden liikenteen järjestelyt 
suunnitellaan erikseen tilanne- ja työvaihekohtaisesti, jolloin muuttuvia tilan-
teita varten on oma suunnitelmansa. 

Suunnitelmassa mainitaan myös liikenteen järjestelyistä huolehtimaan ni-
metty henkilö, joka toteuttaa järjestelyt ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti. 
Pienissä töissä erikseen nimettyä henkilöä ei mainita, vaan järjestelyt kuulu-
vat suoraan työstä vastaavalle. 

Liikenteen järjestelysuunnitelmassa otetaan huomioon seuraavia: 
- 	liikennemerkit sijaintitietoineen, (ajokaistaopastus, ohituskielto ym.) 
- 	yli 1500 ajon/vrk, merkin toistaminen myös vasemmalla puolella 
- 	liikennevalot ja niiden laatuvaatimukset 
- 	sulku- ja varoituslaitteet ja niiden sijainti ja laatumäärittely 
- 	suojaukset (betoniesteet, kaiderakenteet) ja niiden luokitus 
- 	kiertotieratkaisut, herätemerkinnät, tiemerkintöjen muutokset 
- tievalaistusta koskevat vaatimukset (pimeä vuodenaika) 
- 	erikoiskuljetusten huomioonottaminen 
- 	viitoitus tilanteen vaatimalla tavalla 
- 	peitettävät pysyvät merkit ja viitat 
- 	erityisryhmien huomioonottaminen taajamassa, kevyt liikenne, julkinen liikenne 

(pysäkit), esteettömyysnäkökohdat liikunta- ja näkövammaisten osalta 
- 	pääsyn varmistaminen liikeyrityksiin 
- 	työvastuuseen nimetty henkilö (erityisesti suurilla hankkeilla). 
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4.2.2 Yleisiä periaatteita suunnittelussa 

Työkohteen liikenteen järjestelyjen suunnittelun lähtökohtana ovat tiedot 
kohteesta: tien luokka, poikkileikkaus, näkemäolosuhteet, liittymät, liikenne- 
määrä ym. tarpeelliset tiedot. Yleensä paikalla käynti on tarpeellista, jos oh-
jeiden esimerkkiratkaisua ei voida sellaisenaan soveltaa. 

Työkohteen liikenteen järjestelyissä voidaan asettua työmaata lähestyvän 
ajoneuvon kuljettajan asemaan. Silloin voidaan työmaan lähestymisessä, 
kohtaamisessa ja poistumisessa ajatella olevan seuraavat vyöhykkeet: 

1. Lähestymis- tai varoitusvyöhyke, joka aloitetaan tavallisesti tietyöstä va-
roittavilla varoitusmerkeillä ja porrastuksin alenevilla nopeusrajoituksilla. 
Lähestymisalue päättyy kohdassa, missä ovat ensimmäiset ajokaistaa 
kaventavat sulkulaitteet. 

2. Kavennusvyöhyke alkaa ensimmäisistä sulkulaitteista, joilla ajorataa ka-
vennetaan ja osoitetaan työmaan alkavat ajolinjat. Kavennusvyöhyke on 
yleensä melko lyhyt. 

3. Tasausvyöhyke on kavennusvyöhykkeen jatkona. Kuljettaja sovittaa ajo-
neuvonsa nopeuden olosuhteita vastaavaksi. 

4. Siirtymisvyöhyke päättää tasausvyöhykkeen ja on lyhyt siirtymävaihe ak-
tiivisen työn vyöhykkeen kohtaamiseen. 

5. Aktiivisen työn vyöhykkeellä on aktiivista toimintaa. 

6. Poistumisvyöhyke päättää työkohteen. Tämä vyöhyke ohjaa ajolinjat jäl-
leen normaaleiksi ja vyöhykkeen päätteeksi nopeus- ja muut rajoitukset 
poistetaan tai palautetaan ennalleen. 

Vyöhykeajattelun periaatteita voidaan soveltaa kaikissa työkohteissa. Täy-
simittaisena soveltaminen tulee kuitenkin yleensä kysymykseen vain vilk-
kaasti liikennöidyillä korkealuokkaisilla teillä. 

Varoitusvyöhykkeen liikennemerkkien tarkoituksena on valmistaa ajoneuvon 
kuljettaja kohtaamaan työkohde. Tällöin esimerkiksi monikaistaisella tiellä 
ajokaistaopastusmerkkien käytöllä voidaan ennakkoon näyttää ajokaistojen 
kulku työkohteessa. 

Kaksiajorataisella tiellä on tarpeen käyttää lähes aina ajokaistaopastusmerk-
kejä, kun tiellä suljetaan toinen kaistoista. Liikenteen määrä ja mandollinen 
ruuhkahuippu ratkaisee ajokaistaopastusmerkkien etäisyyden, joka suurien 
liikennemäärien tiellä voi olla jopa 1,5 km. 

Kavennusvyöhykkeellä moottoritiellä käytetään aina sikaaniratkaisua, jos oi-
keanpuoleinen kaista suljetaan. Tiehallinnon Liikenne tietyömaalla sarjan oh-
jeessa Tienrakennustyömaat on runsaasti esimerkkikuvia merkki- ja järjeste-
lyratkaisuista. 

Sulkuaidoilla tai hinattavilla varoituslaitteilla rakennetaan kauaksi näkyvä 
porttivaikutelma. Tämän jälkeen ajolinjat merkitään tiheästi pystytetyillä sul-
kupylväillä. 
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Aktiivisen työn vyöhykkeen kohdalla huolehditaan työalueen erottamisesta 
liikenteen käyttämästä ajoradan osasta. Erottamiseen ja suojaukseen käytet-
tävät laitteet valitaan tapauskohtaisesti työkohteen kestosta ja vaativuudesta 
riippuen. 

4.2.3 Vastuu kolmatta osapuolta kohtaan 

Tiellä tehtävää työtä suunniteltaessa on aina muistettava vastuu ns. kolmat-
ta osapuolta kohtaan. Tämä tarkoittaa tienpitäjän tai työnantajan vastuuta 
työstä aiheutuneista haitoista tai vahingoista ulkopuolisille, joko muille tien- 
käyttäjille, maanomistajille, työn vaikutusalueella oleville yrityksille sekä eri-
laisille tien vieressä oleville laitteille ja rakenteille. 

4.2.4 Kiertotieratkaisujen harkitseminen 

Jotta tietyökohteissa saavutettaisiin riittävä turvallisuus sekä liikenteelle että 
työntekijöille ja sen lisäksi taattaisiin liikenteen sujuvuus, täytyy liikenteenoh-
jaussuunnitelmat tehdä huolella varsinkin suurissa kohteissa. Suunnittelussa 
pitää ottaa huomioon tietyön luonne ja liikenteen vilkkaus. Suunnittelussa tu-
lisi pyrkiä siihen, että tietyö voitaisiin tehdä tiellä tai tiealueella, jolla ei ole 
muuta liikennettä. Työkohteessa pitäisi tehdä yhdellä kertaa mandollisimman 
monia eri töitä, jotta voidaan vähentää tietöiden aiheuttamia kokonaishäiriöi-
tä muulle liikenteelle. Vaihtoehtoja tulee tarkastella myös kustannuslasken-
nan keinoin. Esimerkiksi kiertotien järjestämistä harkittaessa lasketaan Iii-
kenteelle aiheutuvat kustannukset ja toisaalta säästöt, joita saavutetaan teh-
tävän työn nopeutumisena ja turvallisuuden parantumisena. 

Toiselle tielle ohjaavaa kiertotiejärjestelyä kannattaa aina harkita. Jos liiken-
ne ohjataan korvaavalle kiertotielle, tulee ottaa huomioon tämän tieverkon 
välityskyky, ajokelpoisuus ja liikenneturvallisuus. Vastaantulevan liikenteen 
kaistalle ohjaavat kiertotiejärjestelyt onnistuvat yleensä moottoriteillä. 

4.2.5 Erilaisten haittojen vähentäminen 

Tietyö saattaa aiheuttaa ympäristölleen haittoja kuten melua, pölyä ja tä-
rinää. Haittoja syntyy myös kulkurajoituksista ja pysäköinnin vaikeuksista. 
Tietyöt tulisi suunnitella niin, että teollisuuden, kauppojen ja muiden elinkei-
noharjoittajien toiminnalle aiheutettaisiin mandollisimman vähän häiriötä. Jos 
liikenteen välityskykyä joudutaan rajoittamaan, tulee varmistaa joukkoliiken-
teen sujuvuus. 

Tietöiden suunnittelussa ja järjestelyissä pitää ottaa huomioon myös erilaiset 
liikenteen ruuhka-ajat, ettei tarpeettomasti aiheutettaisi häiriöitä muulle lii-
kenteelle. Jos liikenteelle kuitenkin arvioidaan aiheutuvan haittaa, tulee eri-
tyisjärjestelyistä tiedottaa ajoissa (ks. Tienpitäjän vaatimukset kappale 2.2.2 
Pääsyn takaaminen). 

4.2.6 Erikoiskuljetukset 

Tärkeä yksityiskohta on muistaa erikoiskuljetusten vaatimukset etenkin pää- 
teillä tehtäviä töitä suunniteltaessa. Suunnittelutyön onnistumisen edellytyk- 
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senä on pitää yhteyttä lupakäsittelijöihin, jotka parhaiten tuntevat kuljetusten 
reitteinä käytetyt tiet. Oma lukunsa on liikenneministeriön päätöksen (LMp 
1715/1 992) perusteella EU tai ETA -valtiossa rekisteröidyt ajoneuvot ja eri-
koiskuljetusajoneuvot, joiden suurin sallittu leveys kuljetuksessa voi olla 4,00 
metriä ja korkeus 4,40 metriä sekä pituus 30 metriä. 

4.3 	Työkohteen liikenteen järjestelyjen toteuttaminen 

4.3.1 Työntekijän turvallisuuden varmistaminen 

Mikä tahansa tiellä tehtävä työ, joka vaatii erillisiä liikennejärjestelyjä, aloite-
taan liikenteen järjestelyjen rakentamisella. Liikenteen järjestelyjen tulee olla 
kunnossa työtä varten, ennen kuin itse työ voidaan aloittaa. Liikennemerkki- 
en ja muiden liikenteen ohjauslaitteiden pystyttämistyössä oman turvallisuu-
den varmistaminen on aina hoidettava käyttämällä riittäviä turvallisuustoi-
menpiteitä. 

Työssä tulee käyttää ajoneuvoa, jossa on riittävät varoituslaitteet, tai muka-
na käytetään hinattavaa varoituslaitetta. Aloitusvaiheen turvallisuusjärjestelyt 
riippuvat työkohteesta. Moottoritiellä tai vähäliikenteisellä paikallistiellä teh-
tävät liikenteen järjestelyt toteutetaan täysin erilaisilla varusteilla. 

4.3.2 Liikenteen järjestelyjen toimivuus 

Liikenteen järjestelyjen toimivuus on aina tarkastettava. Onnettomuusriski 
kasvaa esimerkiksi pimeällä sekä huonoissa sääolosuhteissa. Varsinkin vaa-
tivien kohteiden liikenteen järjestelyjen tarkastuksessa olisi hyvä olla muka-
na työmaan ulkopuolinen henkilö, jolle työmaan olosuhteet eivät ole tuttuja. 
Tarkastus pitäisi tehdä myös pimeällä. 

4.3.3 Tilapäiset nopeusrajoitukset 

Tilapäisistä nopeusrajoituksista ei tehdä erillistä päätöstä Tiehallinnon kans-
sa tehtyjen sopimusten ja lupien yhteydessä. Työnaikaiset nopeusrajoitukset 
ovat osa tilapäisiä liikennejärjestelyjä. Urakoitsija tai luvan saaja on velvolli-
nen dokumentoimaan suunnitelmat ja tilapäisten nopeusrajoitusten osalta li-
säksi niiden voimassaoloajan ja sijainnin. 

Työkohteen nopeusrajoitusta koskevissa menettelyissä kuvataan mm. por -
rastukset ja kuinka rajoitusta muutetaan olosuhteiden muuttuessa (esimer-
kiksi työn keskeytyminen jne.). Nopeusrajoitusten sijainnit ja voimassaoloajat 
voidaan dokumentoida esim. työmaapäiväkirjaan. Kuhunkin työkohteeseen 
on nimettävä henkilö, jonka tehtävänä on vastata työnaikaisista liikennejär-
jestelyistä ja nopeusrajoitusmuutoksista niin, että toteutetut järjestelyt aina 
vastaavat suunnitelmaa. 
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Liikennemerkit, joihin liittyy nopeusrajoitus 

nopeusrajoitus (361) 

/ nopeusrajoitus päättyy (362) - voimaan yleisrajoitus 

nopeusrajoitusalue (363) 

nopeusrajoitusalue päättyy (364) - voimaan yleisrajoitus 

taajama (571) - yleisrajoitus 50 km/h 

taajama päättyy (572) - voimaan yleisrajoitus 80 km!h 

fl pihakatu (573)! kävelykatu (575) - nopeusrajoitus 20 km/h 

11 pihakatu (574)! kävelykatu (576) päättyy - voimaan yleisrajoitus 

4f ajokaistakohtainen kielto tai rajoitus (365) 

Kuva 1 Liikennemerkit ja niihin liittyvät nopeusrajoitusmääräykset. 

4.3.4 Nopeusrajoituksen porrastus 

Nopeusrajoitus alennetaan riittävän aikaisin ennen työkohdetta. Aleneva ra-
joitus tarvitsee porrastuksen, jos edeltävä nopeusrajoitus on yli 30 km/h kor-
keampi kuin työkohteen rajoitus. Porrastavat merkit ovat tavallisesti 20 km!h 
välein 100-80-60 (50) kmlh. Merkkien väli on 150 - 300 m. Kuitenkin moot-
tori- ja moottoriliikenneteillä sekä kaksiajorataisilla teillä porrastuksena käy-
tetään 100-80-60-50 km/h ruuhkatilanteessa voimakkaan haitari-ilmiön vält-
tämiseksi. 

4.3.5 Alhaiset nopeusrajoitukset 

Nopeusrajoituksia 30 km/h ja 40 km/h käytetään olosuhteissa, jotka ovat 
ajoneuvonkuljettajalle vaikeasti hahmotettavia tai joista aiheutuu liikenteelle 
tai työntekijöille erityistä vaaraa. Alhaista nopeusrajoitusta vaativia seikkoja 
ovat myös tärinän haitat työkohteelle tai esimerkiksi tilapäisen sillan liiken-
nekuormitusta huonosti kestävä rakenne. Nopeusrajoitusta 30 km/h saa 
käyttää vain pistekohtaisesti. 

Tilapäistä 30 km/h ja 40 km/h nopeusrajoitusta voidaan käyttää ilman por-
rastusta, jos rajoituksen ero tiellä yleensä ajettaviin nopeuksiin on korkein-
taan 30 km!h (esim. kapealla ja mutkaisella yleisrajoituksen tiellä). Varoitus- 
ja rajoitusmerkkien hyvään näkymiseen on kiinnitettävä silloin erityistä huo-
miota. 
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4.3.6 Työmaan valaistus 

Työmaan valaistus tulee säilyttää mandollisimman pitkään. Jos nykyinen va-
laistus joudutaan purkamaan, tulee aina harkita tilapäisen valaistuksen jär-
jestämistä. Esimerkiksi suurilla siltatyömailla on tarkoituksenmukaista käyt-
tää tilapäistä aluevalaistusta. Kohteessa, joissa päätie on valaistu, on kierto- 
tielle järjestettävä myös valaistus. Työkohteeseen sijoitettavien kohdeva-
laisimien aiheuttama liikenteen häikäisy on aina tarkistettava ja estettävä. 

4.3.7 Liikennejärjestelyjen ylläpito 

Liikennejärjestelyjen pitäminen jatkuvasti työkohteen vaatimusten tasolla 
kuuluu tärkeimpiin liikenteen ohjauksen laatuvaatimuksiin. Järjestelyjä muu-
tetaan työmaan tarpeiden mukaan. Laitteiden havaittavuuden säilyminen 
etenkin talviaikana on vaikea ongelma. Laitteiden säännöllinen puhdistami-
nen on tärkeää. Vaurioituneet laitteet on välittömästi korvattava ehjillä. 
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5 TYÖSKENTELYÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 

Lainsäädännössä on monenlaisia vaatimuksia, jotka liittyvät tiellä tehtävien 
töiden turvallisuuteen. Työlainsäädäntö perustuu oikeuteen tehdä työtä il-
man työn aiheuttamaa loukkaantumisen tai sairastumisen vaaraa. Työlain-
säädäntö määrittää työsuojelun minimitason. 

Rakentamista säädellään muita toimialoja tarkemmin työtutval!isuuslainsää-
dännössä, ja lainsäädännössä määritellään keskeiset työtuniallisuustehtävät 
mm. rakennuttajalle ja päätoteuttajalle. 

5.1 	Työturvallisuusmääräykset ja -ohjeet 

5.1.1 Työlainsäädäntö 

Työsuojelulla tarkoitetaan kaikkien niiden toimenpiteiden kokonaisuutta, joilla 
työympäristö ja työnteko tehdaän turvalliseksi ja terveelliseksi. Jokaisella on 
oikeus tehdä työtä ilman työn aiheuttamaa loukkaantumisen tai sairastumi-
sen vaaraa. Päämäärä ja tavoite ovat selvät, mutta tarvittavat toimenpiteet 
voivat kuitenkin vaihdella. Työlainsäädäntö määrittää työsuojelun minimita-
son. 

Työlainsäädäntöä voidaan ryhmitellä eri tavoin, mutta usein lainsäädäntö ja-
otellaan seuraavasti: 
• 	työturvallisuutta ja terveyttä koskevat määräykset (mm. työturvalli- 

suuslaki 738/2002 ja työterveyshuoltolaki 1383/2001 ja niiden nojalla 
annetut määräykset, mm. rakentamisen turvallisuutta koskevat val-
tioneuvoston asetukset) 

• 	työaikaa koskevat määräykset (mm. työaikalaki 605/1 996 ja vuosilo- 
malaki 162/2005) 

• 	työsuhteen ehtoja koskevat määräykset (mm. työsopimuslaki 
55/2001 ja laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007) 

• 	työsuojelun hallintoa ja valvontaa koskevat määräykset (mm. laki työ- 
suojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta 44/2006) 

• 	korvauslainsäädäntö (mm. tapaturmavakuutuslaki 608/1 948 ja am- 
mattitautilaki 1343/1 988). 

Säädöksissä voidaan käsitellä myös usean yllämainitun jaottelun mukaisia 
asioita. Esimerkiksi laki nuorista työntekijöistä (998/1993) sisältää määräyk-
siä sekä työturvallisuudesta että työaikaan liittyvistä asioista. 

Lakien perusteella annetuilla alemmanasteisilla säännöksillä tarkoitetaan 
yleensä asetuksia, valtioneuvoston päätöksiä ja asetuksia sekä ministeriöi-
den antamia päätöksiä ja asetuksia. Nämä säännökset ovat osa Suomen 
lainsäädäntöä ja myös niitä on noudatettava. Niitä ei voi siten jättää huomi-
oimatta urakkasopimuksissa tai työmaakohtaisissa ohjeissa ja sopimuksissa. 
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Työlainsäädäntöä täydentävät omalta osaltaan myös työmarkkinajärjestöjen 
väliset sopimukset, joissa käsitellään usein samoja asioita kuin lainsäädän-
nössä, esimerkiksi henkilökohtaisten suojainten käyttää ja henkilöstötiloja. 

5.1.2 Turvallisuuteen liittyvät ohjeet 

Velvoittavien säännösten ohella on olemassa paljon eri tahojen ja osapuol-
ten laatimia ohjeita, joilla pyritään antamaan käytännön neuvoja ja ratkaisu-
malleja velvoittavien säännösten toteuttamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi 
standardit ja eri asiantuntijatahojen julkaisemat käsikirjat, ohjeet ja oppaat. 

Tiellä tehtävissä töissä voidaan joutua noudattamaan myös eri tahojen an-
tamia turvallisuusmääräyksiä tai -ohjeita. Kun työskennellään rautatien lä-
heisyydessä, tulee töissä noudattaa Ratahallintokeskuksen antamia turvalli-
suusohjeita. Maakaasuputken läheisyydessä noudatetaan Gasum Oy:n an-
tamia turvallisuusohjeita. Katualueella työskenneltäessä tulee noudattaa 
kaupungin antamia määräyksiä ja lupaehtoja. Myös puhelin-, sähkö-, vesi- ja 
teollisuuslaitoksilla on omia turvallisuusohjeita. 

Tiehallinnolla on myös omia turvallisuusohjeita, joiden noudattaminen ura-
koissa tai muissa tiellä tehtävissä töissä varmistetaan liittämällä ohjeet urak-
kasopimusasiakirjoihin tai lupaehtoihin. 

Rakennusliikkeillä, jotka toimivat usein päätoteuttajan roolissa, on myös 
omia turvallisuusvaatimuksia ja -sääntöjä (työmaaohjeita), joita työmaalla 
työskentelevien muiden osapuolten on noudatettava. 

Vakuutusyhtiöt voivat asettaa myös omia turvallisuusvelvoitteita, kuten tuli-
työkortti- ja tulityölupakäytännöt. 

5.2 	Rakentamisen erityisvaatimukset 

Rakentamista on säädelty muita toimialoja tarkemmin työturvallisuuslain-
säädännössä. Keskeisin rakentamista koskeva määräys on Valtioneu-
voston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009). Edellä maini-
tussa asetuksessa kuvataan rakentamisen eri osapuolten keskeiset turvalli-
suustehtävät aina rakennushankkeen suunnittelu- ja valmisteluvaiheesta itse 
rakennustyön toteuttamiseen. Tämä 1.6.2009 voimaan astunut asetus ku-
mosi valtioneuvoston päätöksen rakennustyön turvallisuudesta (629/1994) 
sisällyttäen sen sisällön uuteen asetukseen. Siihen on myös yhdistetty sisäl-
tö valtioneuvoston asetuksen elementtirakentamisen turvallisuusmääräyksis-
tä (578/2003) sekä sosiaali- ja terveysministeriön päätös työtelineiden ja pu-
toamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä (156/1998). 

Rakentamista koskee myös mm. turvallisuusmääräys räjäytystöistä, kuten 
valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista (410/1986). 

5.3 	Eri osapuolten työturvallisuusvelvoitteet lainsäädännössä 

Rakennushankkeen kaikkia osapuolia koskee velvollisuus huolehtia omalta 
osaltaan siitä, että työmaalla työskentelevien turvallisuus ja terveys voidaan 
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turvata. Tämä yleinen velvoite koskee kaikkia rakennushankkeen suunnitte-
luun, valmisteluun ja toteuttamiseen osallistuvia, keskeisiä vastuutahoja. 

Rakennuttajan huolehtimisvelvoite koskee niitä asioita, joita rakennuttaja voi 
sekä ennakoida että seurata ja joihin rakennuttajalla on mandollisuus vaikut-
taa. Huolehtiminen pitää sisällään tehtävien antamisen ja ne menettelyt, joil-
la rakennuttaja varmistaa tehtävien turvallisen tekemisen. 

Rakennuttajan keskeisiä turvallisuustehtäviä ovat: 
• 	nimetä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vas- 

taava pätevä turvallisuuskoordinaattori 
• 	nimetä yhteiselle rakennustyömaalle päätoteuttaja tai huolehtia itse 

päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista 
• 	hankkia tarvittavat lähtötiedot suunnitteluun ja laatia ohjeet suunnitte- 

lua varten 
• 	laatia suunnittelijoille kirjalliset suunnittelutoimeksiannot, joissa on 

määritelty suunnittelijoiden tehtävät ja velvollisuudet 
• 	huolehtia siitä, että suunnittelun kaikissa vaiheissa otetaan rakennus- 

työn turvallisuus huomioon sekä huolehtia suunnittelun koordinoinnis-
ta ja suunnittelijoiden yhteistyöstä 

• 	laatia rakennushankkeen suunnittelua ja valmistelua varten turvalli- 
suusasiakirja, joka sisältää keskeiset tiedot rakennustyön vaara- ja 
haittatekijöistä 

• 	laatia kirjalliset turvallisuussäännöt töiden toteutusta varten 
• 	laatia kirjalliset menettelyohjeet, jotka sisältävät vaatimukset töiden 

ajoituksesta ja erityisistä työmenetelmistä, menettelyt aliurakoinnin 
järjestämisestä sekä menettelyt työnantajien osalta koskien työhygi-
eenisiä mittauksia 

• 	huolehtia, että turvallisuusasiakirjan, turvallisuussääntöjen ja menet- 
telyohjeiden tiedot ja niiden muutokset välitetään suunnittelijoille ja 
päätoteuttajalle sekä että tiedot, suunnitelmat ja niistä johtuvat turval-
lisuustoimenpiteet käsitellään yhteistyössä ennen rakennustyön alkua 
ja tarvittaessa rakennustyön aikana 

• 	tarkistaa, että päätoteuttaja on laatinut rakennustöiden turvallisuutta 
koskevat suunnitelmat (turvallisuussuunnitelmat) sekä työmaa-alueen 
käytön suunnitelmat (työmaasuunnitelmat) 

• 	valvoa osaltaan sitä, että työmaalla toimitaan turvallisesti ja noudate- 
taan turvallisuuden osalta sovittuja menettelyjä 

• 	huolehtia yhteisellä rakennustyömaalla siitä, että jokaisella siellä 
työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöi-
vä kuvallinen tunniste (henkilön tunniste) 

• 	laatia ennen rakennushankkeen päättymistä rakennuskohteen ylläpi- 
toa, huoltoa, kunnossapitoa ja korjaamista koskevat kirjalliset käyttö- 
ja huolto-ohjeet, jotka sisältävät riittävät työturvallisuus- ja terveystie-
dot. 

Raken n uttajan turvallisuuskoordinaattorin tehtävät 

Rakennuttajan nimeämän turvallisuuskoordinaattorin tehtävänä on huolehtia 
rakennuttajalle kuuluvista velvoitteista. Rakennuttajan on nimettävä tehtä-
vään yksi tai useampia henkilöitä, jotka vastaavat turvallisuuteen ja tervey-
teen liittyvien toimenpiteiden yhteensovittamisesta. Turvallisuuskoordinaatto-
riksi on nimettävä luonnollinen henkilöä tai oikeushenkilö, jolle rakennus-
hankkeen toteuttaja ja/tai rakennushankkeen valvoja on rakennushankkeen 
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valmisteluvaiheen yhteydessä uskonut rakennuttajalle tarkoitetut tehtävät. 
Tämä ei kuitenkaan vapauta rakennushankkeen toteuttajaa tai rakennus-
hankkeen valvojaa heille tässä asiassa kuuluvasta vastuusta. Turvallisuus-
koordinaattori toteuttaa mm. seuraavia toimenpiteitä, yhteistoiminta eri osa-
puolten kanssa, suunnittelutoimeksiannon laadinta, suunnittelijoiden työn yh-
teensovittaminen ja seuranta sekä turvallisuusasiakirjan ja muiden kirjallisten 
asiakirjojen laadinta. Lisäksi hänet velvoitetaan asiakirjojen täytäntöönpanon 
seurantaan sekä yhteistoimintaan päätoteuttajan kanssa. 

Päätoteuttajan tärkeitä työturvallisuustehtäviä ovat työturvallisuussuunnitte-
lu, yhteistyökäytäntöjen toteutus ja toimintojen yhteensovittaminen, turvalli-
suuden johtaminen ja seuranta sekä työmaan siisteydestä ja järjestyksestä 
huolehtiminen. 

Päätoteuttajan keskeisiä turvallisuustehtäviä ovat: 
• 	tehdä tarvittaessa rakennustyöstä ennakkoilmoitus työsuojeluviran- 

omaiselle ja antaa ennakkoilmoitus tiedoksi rakennuttajalle 
• 	perehdyttää ja opastaa yhteisen rakennustyömaan työntekijät turval- 

liseen työskentelyyn 
• 	johtaa ja valvoa työmaata turvallisuusasioissa (työmaan turvallisuus- 

johtaminen) 
• 	kantaa päävastuu työmaan turvallisuussuunnitelusta 
• 	vastata työmaan turvallisuusseurannasta 
• 	nimetä työmaata varten pätevä vastuuhenkilö johtamaan em. tehtä- 

via. 

Työmaan vastuuhenkilö 

Rakennustyömaalle pitää päätoteuttajan nimetä vastuuhenkilö, joka huolehtii 
käytännössä päätoteuttajan turvallisuustehtävistä (VNa 205/2009 12 § 2 
mom.). Vastuuhenkilöä nimettäessä on syytä kiinnittää erityistä huomioita 
henkilön pätevyyteen hoitaa näitä turvallisuustehtäviä. Vastuuhenkilön pitää 
olla myös päätoteuttajan palveluksessa. 

Työmaan vastuuhenkilön päätehtävät ovat: 
• 	turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellinen työmaan yleisjohto 
• 	osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestäminen 
• 	toimintojen yhteensovittaminen 
• 	työmaa-alueen yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä huolehtiminen 
• 	tarkastustoiminnan organisointi ja sen hyödyntäminen työmaan tur- 

vallisuustoiminnassa. 

Vastuunalaiset henkilöt 

Rakennustyömaalla pitää jokaisen urakoitsijan nimetä pätevä vastuunalai-
nen henkilö teettämänsä työn johtoon ja valvontaan (VNa 205/2009 12 § 2 
mom.). Tämä vaatimus koskee kaikkia tilanteita, joissa urakoitsijalla on työ-
maalla yksikin työntekijä. 

Määräys ei edellytä vastuunalaisen henkilön jatkuvaa läsnäoloa työ-
maalla, mutta hänen pitää olla tavoitettavissa työaikana. 
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6 TURVALLISUUSJOHTAMINEN 

Turvallisuusjohtamise//a tarkoitetaan kokonaisvaltaista turvallisuuden hallin-
taa, jossa yhdistyy sekä menetelmien ja toimintatapojen että ihmisten johta-
minen. Turvallisuusjohtaminen pitää sisällään jatkuvan suunnittelun, toimin-
nanja seurannan. 

Turvallisuusjohtamisen keskeinen asia on se, että tuivallisuusnäköku/ma on 
mukana työmaan normaalissa johtamisessa. Turvallisuus otetaan tällöin 
huomioon esimerkiksi aikataulu- ja tuotannonsuunnittelussa, urakoitsa pala-
vereissa sekä laatima/la työmaalle järjestyssäännöt tai yksityiskohtaisempia 
tutvallisuusohjeita. 

Hyvän turvallisuusjohtamisen perustana on johdon sitoutuminen. Avoin ja 
kuunteleva johtaminen tukee turvallisuutta arvosta vaa ilmapiiriä. Johdon tu-
lee myös käytännössä seurata aktiivisesti työmaan turvallisuustoimintaa, 
puuttua mandollisiin turvallisuuspuutteisiin sekä näyttää henkilökohtaista 
esimerkkiä tu,vallisesta toiminnasta, kuten suojavälineiden käytössä. 

6.1 	Rakennuttajan turvallisuusjohtaminen 

Rakennuttajalla on merkittävä rooli rakennushankkeen turvallisuusjohtami-
sessa. Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta alkaa siinä vaiheessa, kun 
tehdään päätös rakennushankkeen toteuttamisesta ja käynnistetään hank-
keen suunnittelu. 

Rakennuttajan tehtävänä on varmistaa, että hankkeen suunnittelu- ja valmis-
teluvaiheessa otetaan huomioon toteutuksen työturvallisuus. Rakennuttaja 
hankkii tarvittavat lähtötiedot suunnitteluun ja ohjaa suunnittelua. Rakennut-
tajan toimesta tehdään jo suunnitteluvaiheessa rakennushankkeen ris-
kienarviointia, jonka perusteella laaditaan hankkeelle turvallisuusasiakirja 
kuvaamaan kyseistä hanketta koskevia erityisiä vaaratekijöitä. 

Turvallisuuteen liittyvien valintakriteerien sisällyttäminen urakoitsijoiden va-
lintaperusteisiin on yksi keskeinen rakennuttajan käytössä oleva turvallisuus- 
johtamisen keino, jolla voidaan vaikuttaa toteutuksen turvallisuustasoon. Tie- 
hallinnon toimiessa rakennuttajana, se kiinnittää huomiota urakoitsijoiden 
turvallisuustasoon ja sitä kuvaaviin tunnuslukuihin valitessaan rakennus-
hankkeiden toteuttajia. U rakoitsijoilta edellytetään korkeatasoista ja turvallis-
ta toimintakulttuurja sekä tinkimätöntä turvallisuusvaatimusten noudattamis-
ta. Tiehallinto on tehnyt lisäksi päätöksen siitä, että kaikkien urakoitsijoiden 
edellytetään käyttävän samaa riskienarviointimenetelmää suunnitellessaan 
toteutusta, ja jota tarkennetaan edelleen rakentamisen aikana. 

Rakennuttaja valvoo työmaakokouskäytäntöjen avulla turvallisuusvaatimus-
ten noudattamista ja turvallisuustehtävien hoitamista. Urakoitsijoilta edellyte-
tään turvallisuustoiminnan raportointia rakennuttajalle. Työmaakokouksissa 
urakoitsijoiden edellytetään esittävän turvallisuustason seurantaan liittyviä 
tietoja esimerkiksi tapaturmatilastoista, vaaratilanteista ja niistä aiheutunei-
den toimenpiteiden seurantaan liittyen ja tuloksia työmaan MVR-
mittaustasosta. 
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6.2 	Turvallisuusjohtaminen työmaalla 

6.2.1 Työmaan turvallisuusjohtamisen periaatteet 

Työmaan turvallisuusjohtamista on se, että turvallisuusnäkökulma on muka-
na kaikissa työmaan johtamisen menettelytavoissa. Työmaan turvallisuus- 
johtaminen hoidetaan työmaan normaaleilla ohjaamiskeinoilla, kuten töiden 
suunnittelun, työmaakokousten, palavereiden, turvallisuutta koskevien peli-
sääntöjen ja turvallisuusohjeiden sekä valvonnan avulla. 

Turvallisuusjohtamisen keinoja ovat: 
• 	turvallisuutta koskevien työmaan pelisääntöjen laatiminen sekä niistä 

tiedottaminen muille työmaan osapuolille 
• 	turvallisuuden pelisääntöjen noudattamisen valvonta 
• 	uusien urakoitsijoiden ja heidän työntekijöidensä perehdyttäminen 

työmaan olosuhteisiin ja turvallisuuden pelisääntöihin 
• 	yksityiskohtaisten turvallisuusohjeiden laatiminen sekä niistä tiedot- 

tammen 
• 	yhteistyökäytäntöjen luominen (esim. vaaroista ilmoittaminen) 
• 	toimintojen yhteensovittaminen mm. aikataulu- ja turvallisuussuunnit- 

telun avulla 
• 	turvallisuusasioiden seuranta (mm. tarkastustoiminnan organisointi ja 

yleisen turvallisuusvalvonnan järjestäminen) 
• 	työmaan työsuojeluorganisaation perustaminen sekä työsuojeluyh- 

teistoiminnan käynnistäminen työmaan muiden osapuolten kanssa 
• 	turvallisuusasioiden ottaminen mukaan osaksi työmaa- ja urakoitsija- 

palavereja 
• 	turvallisuusasioista tiedottaminen 
• 	työmaalla sattuneiden tapaturmien ja vahinkojen tutkiminen sekä niis- 

tä saatavan tiedon hyödyntäminen osana turvallisuusjohtamista 
• muiden osapuolten turvallisuustietämyksen ja tarvittavien pätevyyksi-

en varmistaminen ja ylläpitäminen (mm. räjäytystöissä tai työskente-
lyssä tiealueella) 

• 	kannustaminen hyviin turvallisuussuorituksiin (esim. palkmnnot tai 
kunniakirjat). 

Päätoteuttajan vastuuhenkilön tehtävänä on johtaa työmaata turvallisuusasi-
oissa eli huolehtia työmaan turvallisuusjohtamisesta. Onnistunut, korkeata-
soinen turvallisuuden hallinta edellyttää työnjohdolta jämäkkyyttä, tinkimä-
töntä turvallisuusohjeiden noudattamisen valvontaa ja välitöntä puuttumista 
havaittuihin laiminlyönteihin. 

6.2.2 Tutkimustietoa tärkeimmistä hyvistä turvallisuuskäytän-
nöistä 

Rakentamiseen on luotu hyviä turvallisuuskäytäntöjä, joilla rakennustyö-
maan tapaturmaluvut on saatu pudotettua lähes kymmenesosaan alan kes-
kiarvoluvuista. Hyvien turvallisuuskäytäntöjen käyttöönotto edellyttää sekä 
rakennuttajan että päätoteuttajan sitoutumista hyvään turvallisuustasoon. 

Tärkeimpiä rakennustyön hyviä turvallisuuskäytäntöjä ovat seuraavat: 
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Johdon sitoutuminen 

2. Työmaan työturvallisuuden koordinointi ja johtaminen 

3. Panostus turvallisuushenkilöstöön 

4. Turvallisuussuunnjttelu 

5. Turvallisuuskoulutus ja perehdyttäminen 

6. Työntekijöiden osallistuminen ja sitoutuminen 

7. Turvallisuuden sisällyttäminen tarjouspyyntöihir, ja urakkasopimuksiin 

8. Palaute ja palkitseminen turvallisesta toiminnasta 

9. Tapaturmien ja vaaratilanteiden raportointi ja tutkiminen 

10. Turvallisuuden seuranta ja valvonta 

11. Työmaan turvallisuusohjeet 

1. Johdon sitoutuminen 

Työmaan hyvälle turvallisuustoiminnalle luodaan lähtökohdat ja edellytykset 
yrityksen turvallisuusohjelmassa (työsuojelun toimintaohjelma tai yhdistetty 
toimintajärjestelmä). Siinä määritellään yrityksen turvallisuustoiminnan suun-
taviivat ja se, miten turvallisuus otetaan huomioon yrityksen johtamisessa, 
tuotannon suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Johtamistyyli vaikuttaa työskentelyilmapiiriin. Avoin ja kuunteleva johtaminen 
tukee turvallisuutta arvostavaa johtamistapaa. Vastuun jakaminen, uusien 
menetelmien kokeilu ja suhtautuminen aliurakoitsijoihin tasavertaisina 
kumppaneina ovat esimerkkejä avoimemmasta johtamistavasta. 

Rakennusyrityksen johto, työmaajohto sekä rakennuttaja asettavat yhdessä 
rakennushankkeelle turvallisuuspäämäärän ja yksityiskohtaiset tavoitteet ja 
vahvistavat kirjallisen työturvallisuuden kehittämisohjelman. Kehittämisoh-
jelma tehdään joko yrityskohtaisesti tai suurimmille työmaille erikseen. Tär -
keä osa kehittämisohjelman toteutusta on turvallisuustavoitteiden ja - 
ohjelman tiedotus koko henkilöstölle. Rakennushankkeen budjetointi tulee 
laatia aina siten, että budjetissa otetaan huomioon turvallisten toteuttamista-
pojen vaatimat kustannukset. 

Yrityksen ylempi johto ja työmaajohto osallistuvat aika ajoin käytännön tur-
vallisuustoimintaan (työsuojeluorganisaation kokoukset, työmaatarkastukset) 
ja näyttää henkilökohtaista esimerkkiä suojavälineiden käytössä. Johto seu-
raa turvallisuustoimintaa vaatimalla siitä säännöllistä raportointia. Jos puut-
teita esiintyy, johto puuttuu aktiivisesti havaittuihin turvallisuuspuutteisiin ja 
vaatii päätöksiä turvallisuutta parantavista toimenpiteistä. 

Turvallisuus on osa työmaajohdon tulosvastuuta ja siihen pohjautuvia palk-
kioita. 
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2. Työmaan työturvallisuuden koordinointi ja johtaminen 

Päätoteuttajalla on kokonaisvastuu toteutettavasta rakennushankkeesta. Jos 
päätoteuttajana toimii pääurakoitsija tai projektinjohtourakoitsija, nimetään 
työmaan vastuuhenkilöksi useimmiten rakennustyömaan ns. vastaava mes-
tari tai työmaapäällikkö. Turvallisuustehtävät kuuluvat kuitenkin kaikille työ-
maalla toimiville urakoitsijoille ja niiden linjaorganisaatioille sekä itsenäisille 
työnsuorittajille. 

Linjaorganisaation tehtävänä on vastata turvallisuustoimien suunnittelusta, 
toteuttamisesta ja valvonnasta. Näiltä osin jokainen urakoitsija pääsääntöi-
sesti vastaa omista työntekijöistään ja heidän turvallisuuskäyttäytymisestä. 

Jokaisen työnantajan tulee nimetä teettämänsä työn johtoa ja valvontaa var-
ten siihen pätevä vastuunalainen henkilö. Kukin työnantaja vastaa omalla 
vastuualueellaan työturvallisuudesta. 

3. Panostus turvallisuushenkilöstöön 

Hankkeelle nimetään työsuojelupäälliköksi kokenut työnjohdon edustaja. 
Työsuojelupäällikkönä toimivan tulee saada työsuojelun peruskoulutus ja 
tarvittava lisäkoulutus. Työntekijät valitsevat joka työmaalle kaikkien urakoit-
sijoiden työntekijöitä edustavan työsuojeluvaltuutetLn. Myös työsuojeluval-
tuutetun tarpeellisesta työsuojelukoulutuksesta tulee huolehtia. Työsuojelu-
valtuutettu toimii kiinteässä yhteistyössä työmaan johdon kanssa, seuraa 
säännöllisesti työympäristön tasoa ja raportoi siitä työmaan johdolle. 

Päätoteuttaja huolehtii, että nimetään vastuuhenkilöksi pätevä henkilö, joka 
tuntee työturvallisuusmääräykset ja päätoteuttajan turvallisuustehtävät. 
Kaikki urakoitsijat velvoitetaan nimeämään pätevä työsuojelun vastuuhenkilö 
(vastuunalainen henkilö). 

4. Turvallisuussuunnittelu 

Turvallisuussuunnittelu on vaarojen tunnistamista ja arviointia sekä kokonai-
suuksien ja aikataulujen hallintaa siten, että luodaan edellytykset turvalliselle 
työskentelylle. Turvallisuussuunnittelun lähtökohtana on rakennuttajan te-
kemä turvallisuusasiakirja ja siihen sisältyvä hankkeen vaarojen arviointi, 
jotka tehdään ennen työmaan aloittamista. Vaarojen arvioinnissa on tärkeää 
tunnistaa etenkin erityistä vaaraa aiheuttavat työt, työtehtävät, joissa käyte-
tään myrkyllisiä tai muuten vaarallisia aineita ja materiaaleja, sekä erityistä 
koulutusta tai menettelytapoja vaativat työt. 

Havainnollisen työmaasuunnitelman avulla kaikki toimijat voidaan perehdyt-
tää työmaahan. Työmaasuunnitelmassa on kuvattu järjestyksen ja siisteyden 
ylläpitämiseen tarvittavat toimenpiteet, esimerkiksi materiaalien varastointi ja 
siirrot. Vaarallisista töistä tulee tehdä erillissuunnitelmat, jotka perustuvat 
työvaihekohtaisille vaarojen arvioinneille. 

Urakoitsijat tekevät omista töistään tarvittavat suunnitelmat ennen töiden 
aloittamista ja päätoteuttaja tarkastaa ja hyväksyy suunnitelmat ennen töi-
den aloittamista. Mikäli työmaan olosuhteet muuttuvat olennaisesti, tulee nii-
hin liittyvät suunnitelmat tarkistaa mm. uusimalla vaarojen arviointi. Tarvitta-
essa päätoteuttaja opastaa urakoitsijoita suunnitelmien teossa. 



Tieturva2 	 41 
5BTURVALLISUUSJOHTAMINEN 

5. Turvallisuuskoulutus ja perehdyttäminen 

Päätoteuttaja perehdyttää kaikki työmaalle tulevat turvalliseen työskentelyyn. 
Jokaisen urakoitsijan ja työntekijän on tunnettava yhteisen työmaan pereh-
dyttämisaineisto ja toimintatavat. Työntekijät voivat osoittaa osaamisensa 
eri turvallisuuskorteilla, kuten tulityökortit, tietöiden Tieturvakortti tai Ktutur-
vakortti tai työturvallisuuskortti. Perehdyttämisen apuvälineenä käytetään 
muistilistaa, jonka avulla varmistetaan, että kaikki tarpeellinen tulee järjes-
telmällisesti läpikäytyä. Perehdyttämismuistilistan avulla annettu perehdyt-
täminen dokumentoidaan. Perehdyttäminen voidaan yhdistää kulkuluvan 
myöntämiseen, jolloin perehdytykseen osallistuminen on kulkuluvan saannin 
ehto. 

Ennen vaarallisten töiden aloittamista käydään työntekijöiden kanssa lyhyes-
ti läpi työn vaatimat turvallisuustoimet. Samaa sovelletaan uusiin ja vaativiin 
työtehtäviin. Vastuuhenkilö huolehtii, että uuden tai työntekijöille muuten ou-
don työmenetelmän, kemikaalin, koneen tai työvälineen osalta omat työnte-
kijät saavat riittävän opastuksen. Lisäksi hyvä käytäntö on, että päätoteuttaja 
järjestää urakoitsijoille aika ajoin turvallisuuskoulutusta. On myös hyvä käy-
täntö, että kukin työnantaja järjestää aika ajoin työntekijöilleen syventävää 
työturvallisuuskoulutusta keskeisistä turvallisuusasioista. 

6. Työntekijöiden osallistuminen ja sitoutuminen 

Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen turvallisuustoimintaan on ehdoton 
edellytys turvalliselle työmaalle. Työntekijöiden mielipiteitä tulee kuunnella ja 
heidän osallistumistaan turvallisuustoimenpiteiden toteuttamiseen tulee tu-
kea. Turvallisuustavoitteiden määrittelyssä mukana olleet työntekijät sitoutu-
vat paremmin asetettuihin tavoitteisiin. Työntekijöiden oikeutta pidättäytyä 
selvästi vaarallisen työn tekemisestä tulee tukea. Samoin tuetaan aloitteiden 
tekemistä. 

7. Turvallisuuden sisällyttäminen tarjouspyyntöihin ja urakkasopimuk-
sun 

Turvallisuus on yksi kriteeri urakoitsijoiden valinnassa. Tilaajan määrittele-
mät turvallisuusperiaatteet ja -vaatimukset sisällytetään tarjouspyyntöihin, ne 
ovat mukana kaikissa urakkasopimusneuvotteluissa ja ne kirjataan sopimuk-
siin. Tilaaja määrittelee turvallisuuden minimiehdot, joista ei koskaan tingitä. 
Urakoitsijoille kerrotaan minimiehdoista ja asioista, joita arvostetaan, jotta 
urakoitsijat voivat panostaa näihin asioihin. Vaatimusten tulee olla realistisia, 
tarkkoja ja niillä tulee olla selkeä tärkeysjärjestys. 

Tilaaja seuraa ja arvioi urakoitsijoiden toimintaa (ml. työturvallisuus) ja antaa 
palautetta toteutuksesta. Tekemällä laadukasta työtä urakoitsija pääsee ti-
laajan hyväksyttyjen urakoitsijoiden luetteloon. Tarvittaessa urakoitsijoita 
koulutetaan laadukkaaseen toimintaan. Yhteisiä asioita (ml. työturvallisuus) 
käsitellään viikoittain urakoitsija- ja aikataulukokouksissa. Samoin on määri-
telty selvät pelisäännöt, mitä seuraa, jos joku osapuoli laiminlyö sovittuja tur-
vallisuusvelvoitteitaan. Toisaalta muistetaan, että urakoitsijoilla on hyvää eri-
koisosaamista, mikä kannattaa ottaa työmaalla käyttöön. 

8. Palaute ja palkitseminen turvaliisesta toiminnasta 

Hyvät turvallisuuskäytännöt edellyttävät kaikilta työmaalla työskenteleviltä 
turvallisuustavoitteiden mukaista toimintaa. Jotta turvalliset toimintatavat 
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saataisiin toimiviksi käytännöiksi työmaalla, annetaan turvallisista työsuori-
tuksista positiivista palautetta. Positiivinen palaute kannustaa ja ohjaa turval-
liseen toimintaan. Johdon antama palaute omalle henkilöstölle voi olla sanal-
linen tunnustus oikeasta toiminnasta, mutta tehokkaimmaksi palautteeksi on 
todettu rahallisen palkkion antaminen. 

9. Tapaturmien ja vaaratilanteiden raportointi ja tutkiminen 

Työmaalla sattuneista työtapaturmista/vaaratilanteista tehdään aina tutkinta, 
jossa mietitään erityisesti keinoja vastaavien tilanteiden välttämiseksi. Tut-
kinnassa on mukana työmaan vastuuhenkilö, tapaturman uhrin lähin esi-
mies, työsuojeluvaltuutettu sekä mandollisesti tapaturman uhri. Tapaturmi-
en/vaaratilanteiden tutkinnassa ei etsitä syyllisiä vaan syitä, miksi tapaturma 
sattui. Tutkinnan pohjalta syntyvistä ja sovituista torjuntatoimenpiteistä tiedo-
tetaan rakennustyömaalla sekä mandollisesti laajemmin yrityksen henkilös-
töl le. 

10. Turvallisuuden seuranta ja valvonta 

Turvallisuusseurantaan kuuluvat sekä normaali turvallisuuden valvonta että 
työmaalla tehtävät turvallisuuteen liittyvät tarkastukset, kuten työmaan vii-
koittaiset kunnossapitotarkastukset, kaluston vastaanottotarkastukset sekä 
telineiden ja nostokaluston käyttöönottotarkastukset. Vastuu turvallisuusseu-
rannan järjestämisestä kuuluu päätoteuttajalle. Valvontaan kuuluu, että esille 
tulleisiin poikkeamiin ja vaaratilanteisiin puututaan ja tehdään tarvittavat toi-
menpiteet niiden poistamiseksi. Työmaalla puututaan aina vaaralliseen toi-
mintaan, kuten vaarallisen työmenetelmän käyttöön, turvallisuusohjeiden 
vastaiseen toimintaan ja suojaimien käytön laiminlyönteihin. 

Tarkastusten tuloksia käsitellään urakoitsijakokouksissa tai muissa työpala-
vereissa ja sovitaan niiden pohjalta uusia turvallisuuskäytäntöjä. Tarkastus- 
toiminnan myötä voi ilmetä tarvetta lisätä tai muuttaa työmaan turvallisuus- 
sääntöjä ja -ohjeita. On tärkeää, että niille urakoitsijoille ja työntekijöille, joi-
den toiminta aiheuttaa vaaroja, annetaan välittömästi palautetta. 

11. Työmaan turvallisuusohjeet 

Työmaalle määritellään menettelytavat turvallisuusasioiden varmistamiseksi. 
Työmaan turvallisuusohjeet pohjautuvat rakennuttajan laatimaan turvalli-
suusasiakirjaan, työmaan alkuvaiheessa tehtyyn turvallisuussuunnitteluun 
(mm. turvallisuus- ja työmaasuunnitelma sekä vaarojenarvioinnit) ja muihin 
turvallisuusvaatimuksiin. 

Työmaan turvallisuusohjeissa on koko työmaata koskevia sääntöjä turvalli-
seen työskentelyyn ja liikkumiseen. Työmaan turvallisuusohjeet voidaan esit-
tää esimerkiksi työmaan turvallisuusoppaana, työmaan järjestysohjeina tai 
työmaaohjeena. Hyvä käytäntö on jakaa työmaan turvallisuusohjeet (esim. 
taskupainoksena) jokaiselle työntekijälle. 

Työmaan turvallisuusohjeiden lisäksi laaditaan yksityiskohtaisempia, teknis-
luonteisia turvallisuusohjeita niihin tilanteisiin, joihin liittyy erityisiä vaaratilan-
teita tai toimintatapoja. Yksityiskohtaisiin turvallisuusohjeisiin voidaan liittää 
myös muiden tahojen antamia turvallisuusohjeita. 
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6.2.3 Turvallisuusasiat osana kokouskäytäntöjä 

Hyvä turvallisuusjohtaminen edellyttää, että kokouksissa ja palavereissa kä-
sitellään turvallisuusasioita, ja yleensä asioista sovittaessa otetaan aina 
huomioon myös turvallisuuskysymykset. 

Aloituskokouksissa/-palavereissa sekä muissa urakoitsijapalavereissa tai 
kokouksissa on käsiteltävä turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten: 
• 	aikataulutilanne (esim. turvallisuuteen ja töiden yhteensovittamiseen 

vaikuttavat poikkeamat ja viivästymiset) 
• 	eri urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien töiden vaikutus työ- 

maan tulevaan yleisaikatauluun (esim. yhteensovitus, vaikutukset 
toisten töiden turvallisuudelle) 

• 	turvallisuusasioihin liittyvä yleinen tiedotus (mm. ilmoitustaulut, tiedot- 
teet, tilaisuudet) 

• 	laadittavat turvallisuussuunnitelmat (mm. laadinta/tarkastus/jakelu) 
• 	eri osapuolten vastuunalaiset henkilöt turvallisuusasioiden kannalta 

(mm. nimeäminen, pätevyydet) 
• 	työmaalle tulevien alihankkijoiden/työntekijöiden ilmoittaminen pääto- 

teuttajalle (henkilöluettelot ja henkilökortit) 
• 	perehdyttäminen työmaahan (mm. tilaisuudet, seuranta, aineisto) 
• 	turvallisuusseuranta ja -valvonta (esim. tarkastuksissa havaittujen 

puutteiden korjaaminen, tarkempien turvallisuusohjeiden antaminen) 
• 	henkilönsuojaimien käyttö (mm. lisäohjeet, puutteet, sanktiot) 
• 	työmaan järjestys ja siisteys (mm. lisäohjeet, puutteet) 
• 	työsuojeluyhteistyön käynnistäminen (esim. yhteyshenkilöt, työsuoje- 

lutoimikunta, työsuojelupäällikön nimeäminen) 
• 	työmaalla sattuneet tapaturmat ja vahingot, liikenneonnettomuudet 

sekä läheltä piti -tapaukset (esim. tiedottaminen, tutkinta) 
• 	edellisten palaverien esiintuomien ongelmien ja puutteiden korjaami- 

sen varmistaminen, 
• 	sovituista asioista tiedottaminen omassa organisaatiossa tai muille 

osapuolille (mm. alihankkijat, rakennuttaja, tienkäyttäjät, viranomai-
set). 

6.2.4 Turvallisuuden varmistaminen ennen rakennushankkeen 
käynnistämistä ja töiden aloittamista 

Rakennuttajan edellytetään varmistavan, että päätoteuttaja on tehnyt työtur-
vallisuutta koskevia suunnitelmia sekä rakennustyömaa-alueen käytön 
suunnitelmat. Päätoteuttajan on esitettävä nämä suunnitelmat rakennuttajal-
le ennen töiden aloittamista. Rakennuttajan laatimien asiakirjojen eli turvalli-
suusasiakirjan, turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeen tiedot, suunnitelmat 
ja niistä johtuvat turvallisuustoimenpiteet on käsiteltävä yhteistyössä pääto-
teuttajan kanssa ennen rakennustyön alkua. Käsittely voidaan toteuttaa aloi-
tuspalaverissa tai muussa yhteispalaverissa. 

Ennen töiden aloittamista pitää päätoteuttajan varmistaa, että turvallisuuteen 
liittyvistä asioista on sovittu riittävästi muiden urakoitsijoiden ja itsenäisten 
työnsuorittajien kanssa ja että mandolliset epäselvyydet turvallisuusasioiden 
hoitamisessa on selvitetty. 
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Päätoteuttajan on varmistettava seuraavat asiat: 
• 	työmaalla ja sen muilla osapuolilla on tarvittava turvallisuusaineisto 

(esim. turvallisuusasiakirja, rakennuttajan turvallisuussäännötja me- 
nettelyohjeet (VNa 205/2009 8 §), työmaan järjestyssäännöt ja - 
ohjeet, liikennejärjestelyjä koskevat ohjeet) 

• 	tarpeellinen koko työmaata koskeva turvallisuussuunnittelu on tehty 
(esim. työmaa- ja turvallisuussuunnitelma) 

• 	vaarallisista töistä ja työvaiheista on tehty riskienarviointi 
• 	muu turvallisuussuunnittelu on käynnistetty (vaaralliset työt ja työvai- 

heet) 
• 	työmaan liikenteen järjestelyt ja autojen pysäköintipaikat on suunni- 

teltu/sovittu [esim. työmaasuunnitelmassa (VNa 205/2009 11 §)] 
• 

	

	työmaan lähellä olevien tuotantolaitosten tai muiden läheisyydessä 
olevien toimintojen vaikutukset työhön on tiedostettu ja selvitetty 

• 	työmaahan perehdyttäminen (Työturvallisuuslaki eli TTL 738/2002 14 
§ ja Vna 205/2009 3 §) on kunnossa ja perehdyttämisaineisto ja - 
ohjeet on välitetty muille osapuolille (tarvittaessa varmistetaan, että 
perehdyttäminen annetaan sopimusten mukaisesti) 

• 	turvallisuusasioiden tiedonkulusta on sovittu (esim. onnettomuustilan- 
teessa) 

• 	työmaalla tehtävästä turvallisuusseurannasta (mm. viikoittaiset kun- 
nossapitotarkastukset VNa 205/2009 16 §) sekä yleisestä turvalli-
suusvalvonnasta (mm. liikennejärjestelyjen) on sovittu muiden ura-
koitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien kanssa 

• 	työmaalla on riittävästi henkilönsuojaimia ja niiden käytöstä on annet- 
tu selkeät määräykset [suojaimet on valittu riskienarvioinnin perus-
teella (TTL 738/2002 10 §ja VNp 1407/1993)] 

• 	rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää ja rakennustyössä on 
käytettävä työn ja työolosuhteiden edellyttämää henkilökohtaista sil-
mien suojausta (VNa 205/2009 71 §) 

• 	ensiapuvalmius on kunnossa [ensiaputaitoisia on riittävästi ja en- 
siaputarvikkeita on saatavilla (TTL 738/2002, 46 § ja 47 §)] 

• 

	

	kaluston yleinen turvallisuus on varmistettu (mm. käyttötarkoitukseen 
sopivuus, liikennekelpoisuus) 

• 	koneiden ja muiden työvälineiden vastaanottotarkastukset (VNa 
205/2009 19 §) on tehty ja tarkastuskäytännöstä on sovittu muiden 
osapuolten kanssa 

• 	nostokaluston ja telineiden käyttöönottotarkastuskäytännöstä (VNa 
205/2009 15 §) on sovittu 

• 	kaluston havaittavuus on riittävä (esim. havaittavuus on tarkastettu 
vastaanottotarkastusten yhteydessä) 

• 	tapaturmien ja läheltä piti -tapausten ilmoittamisesta ja tutkimisesta 
on sovittu (esim. pelisäännöt, tutkintaryhmät) 

• 	muiden urakoitsijoiden työntekijöiden ja alihankkijoiden työmaalle tu- 
lon ilmoittamisesta on sovittu 

• 	tavaroiden vastaanotto- ja lastauspaikat on sovittu (esim. työmaa- 
suunnitelmassa) 

• 	tarvittavat tilat (mm. toimistot, sosiaalitilat, varastot) ovat riittävät ja 
kunnossa (mm. valaistus, vesi, lämpö) 

• 	käytössä on alkusammutuskalustoa ja työmaan paloturvallisuusmää- 
räykset ovat kaikkien osapuolten tiedossa. 
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6.2.5 Turvallisuuden pelisääntöjen laatiminen 

Päätoteuttajan on hyvä laatia koko työmaata koskevat turvallisuuteen liittyvät 
pelisäännöt mm. niistä asioista, joihin voi liittyä merkittäviä riskejä. Turvalli-
suutta koskevissa pelisäännöissä on hyvä antaa velvoitteita esimerkiksi seu-
raavista: 
• 	yhteisen työpaikan järjestyksestä, työmaaliikenteestä ja yleisestä lii- 

kenteestä 
• 	tupakoinnista 
• 	tulitöiden tekemisestä 
• 	sähkövirran saannista ja käytöstä 
• 	toimintaohjeista onnettomuustilanteissa 
• 	esiin tulleiden vaarojen ja puutteiden ilmoittamisesta 
• 	töiden tekemisjärjestyksistä, ajoituksista sekä muutoksien ilmoittami- 

sesta 
• 	yhteistyön ja -toiminnan yleisistä menettelytavoista ja pelisäännöistä, 
• 	perehdyttämisestä 
• 	tiedonkulusta ja töiden yhteensovittamisesta 
• 	tarkastustoiminnasta 
• 	vastuurajoista ja -alueista 
• 	sopimusasioista 
• 	työmaalla noudatettavista yksityiskohtaisista turvallisuusohjeista. 

Yhteistä työmaata varten laadittujen turvallisuuden pelisääntöjen noudatta-
mista pitää myös valvoa ja valvonnan on oltava päivittäistä. Erityisesti työ-
maan alkuvaiheessa kannattaa päättäväisesti ja johdonmukaisesti puuttua 
havaittuihin poikkeamiin, jotka koskevat sekä työmaan omia turvallisuuden 
pelisääntöjä että yleisiä turvallisuusmääräyksiä. Tarvittaessa käytetään so-
pimusten mukaisia sanktioita tarpeellisten korjausten aikaan saamiseksi. 

6.26 Turvallisuusohjeiden sisältö 

Työmaan turvallisuuden pelisääntöjen lisäksi voi olla tarpeen laatia yksityis-
kohtaisempia, teknisluonteisia turvallisuusohjeita. Näitä turvallisuusohjeita 
voidaan laatia tilanteisiin, joissa tulee suojautua tietyiltä erityisvaaroilta tai 
toimia tietyllä tavalla turvallisuuden varmistamiseksi. 

Turvallisuusohjeiden laadinnassa on tärkeätä harkita ohjeiden laajuus ja laa-
tu, koska liiallinen pituus vähentää lukuhalukkuutta. Turvallisuusohjeissa ker-
rotaan selkeästi se, miten pitää toimia. Turvallisuusohjeisiin voidaan liittää 
muidenkin tahojen antamia turvallisuusohjeita, joilla on erityistä merkitystä 
turvallisuuden varmistamisessa. 

Työmaalle voidaan laatia oma turvallisuusopas, jossa on kattavasti kaikki 
työmaata koskevat turvallisuusasiat. Työmaan turvallisuusopas voi myös 
muodostua työmaan turvallisuutta koskevista pelisäännöistä, työmaalla nou-
datettavista turvallisuusohjeista ja rakennuttajan antamista turvallisuusai-
neistoista (mm. turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet, 
esim. Tiehallinnon tekniset ohjeet). 
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6.2.7 Työmaan toimintojen yhteensovittaminen 

Turvallisuuden kannalta kriittisistä ja yhteensovittamista vaativista asioista 
sovitaan päätoteuttajan johdolla (TTL 738/2002 51 §) ajoissa. 

Yhteensovittamista vaativat: 
• 	sellaiset toiminnot, joista voi aiheutua vaaraa muille samoissa tiloissa 

työskenteleville (kuten työskentely toisten yläpuolella, kulkureittien ti-
lapäinen sulkeminen ahtauden vuoksi tai nostojen ajaksi) 

• 	tilapäiset muutokset suojauksissa (esim. aukkojen suojaus, kaiteet) 
• 	töiden aikataulut ja töiden tekemisjärjestykset 
• 	yhteisten laitteiden ja välineiden käyttö (esim. liikenteenohjauslaitteet, 

varoitusautot, tehneet, nostolaitteet, valaistus, sähkö) 
• 	yhteiset toimintatavat (esim. vaaroista ilmoittaminen, ilmoitukset suu- 

rista nostoista ja muutoksista aikatauluissa, kuka mistäkin vastaa, 
kehen voi ottaa yhteyttä). 

6.2.8 Turvallisuusosaamisen varmistaminen 

Päätoteuttajan on panostettava urakoitsijoiden, heidän työntekijöidensä ja it-
senäisten työnsuorittajien turvallisuusosaamisen parantamiseen. Päätoteut-
tajan on jo lainsäädännön perusteellakin perehdytettävä yhteisen rakennus- 
työmaan työntekijät, jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja työmaan 
turvallisuuden pehisääntöihin ja turvallisuusohjeisiin niin, että kaikilla on riittä-
vät tiedot turvallisesta työskentelystä (VNa 205/2009 3 §). Jokaisen työnteki-
jän on tunnettava rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden pois-
tamiseen tarvittavat toimenpiteet 

Päätoteuttajan on syytä liittää omien ahiurakoitsijoidensa sopimuksiin työ-
maan turvallisuutta koskevat pelisäännöt, rakennuttajan antamat turvalli-
suusohjeet (mm. turvallisuusasiakirjan, turvallisuussääntöjen ja menettelyoh-
jeen tiedot) ja muut työmaata varten annetut turvallisuusohjeet. 

Suurissa rakennushankkeissa on todettu hyväksi käytännöksi säännöllisin 
väliajoin järjestetyt lyhyet uusien työntekijöiden perehdyttämistilaisuudet. 
Urakoitsijat sekä heidän työntekijänsä on velvoitettu osallistumaan näihin ti-
laisuuksiin. Tietojen perillemeno voidaan varmistaa kirjalhisella kokeella. 

Kun työmaalla tulee vastaan merkittäviä uusia vaara- tai haittatekijöitä, pää-
toteuttajan kannattaa järjestää niihin liittyvää turvalhisuuskoulutusta tai pe-
rehdyttämistä. Sama koskee uusia turvallisuusmääräyksiä tai muita muuttu-
neita turvallisuusasioita. Koulutus suunnataan tarkasti jollekin tietylle ammat-
tiryhmälle (esim. työnjohto, kuljettajat tai liikenteenohjaajat). Paras toteutus- 
muoto on työmaan tiloissa järjestettävä tiivis tietoiskutyyppinen koulutus. 

Päätoteuttajan järjestämä perehdytys ei korvaa sitä velvoitetta, että jokainen 
urakoitsija on vastuussa omien työntekijöidensä riittävästä perehdyttämises-
tä. Urakoitsijoiden pitää myös oma-aloitteisesti varmistaa omien työnteki-
jöidensä tietämys työmaan olosuhteista ja töiden riskeistä. Urakoitsijan pitää 
välittää päätoteuttajan antamat turvallisuustiedot omille työntekijöilleen ja 
ahiurakoitsijoilleen. 
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6.2.9 Tiedottaminen turvallisuusasioista 

Tehokkaalla ja kattavalla turvallisuusasioista tiedottamisella varmistetaan, 
että kaikki työmaalla toimijat ovat tietoisia suunnitelmista ja vallitsevista olo-
suhteista. Perehdyttämisen yhteydessä voidaan hoitaa osa turvallisuusasioi-
den tiedotuksesta. 

Työmaalla pitää tiedottaa sellaisista olennaisista muutoksista suunnitelmis-
sa, aikatauluissa, vaatimuksissa tai olosuhteissa, jotka voivat synnyttää vaa-
ratilanteita tai tarpeita muuttaa turvallisuustoimia. 

Kun tiedotetaan kirjallisesti, huolehditaan siitä, että kaikki asianosaiset saa-
vat tiedot. Tiedotteita voidaan jakaa esimerkiksi yleisille ilmoitustauluille sekä 
tauko- ja ruokailutiloihin. Kaikki työmaalla pidettävät kokoukset ja palaverit 
sekä mandollisesti ilmestyvät infolehdet tai työmaan tiedotteet ovat hyviä 
kanavia välittää turvallisuustietoa. 

Tiedottamisessa ei riitä pelkkä kirjallinen materiaali. Tarvittaessa järjestetään 
tärkeimmistä turvallisuusasioista tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksien osanotta-
jat velvoitetaan välittämään saamansa tieto edelleen. Tiedon perillemeno 
varmistetaan aina aliurakoitsijoiden työntekijöihin asti. 

6.2.10 Turvallisuustoiminnan seuranta ja palaute 

Turvallisuustoiminnan tuloksia pitää seurata, koska seuraaminen viestii asi-
an tärkeydestä. Kun halutaan vahvistaa turvallisuuteen tähtäävää käyttäyty-
mistä, niin tehokkaimmin sitä edistetään antamalla turvallisista suorituksista 
positiivista palautetta. Hyvä palaute on positiivista, varmaa, nopeaa ja oma-
kohtaista. 

Hyväksi havaittuja käytäntöjä ovat seuraavat: 
• 	sattuneiden työtapaturmien määrien osalla seurataan esimerkiksi si- 

tä, kuinka monta päivää on työskennelty ilman tapaturmia 
• 

	

	käytetään järjestysindeksiä (esim. MVR-mittari), jolla seurataan työ- 
maan keskeisiä työympäristötekijöitä sekä työskentelytapoja 

• 	asetetaan tavoitetaso työmaan järjestysindeksille 
• 	rakennuttajan/päätoteuttajan antama suullinen palaute hyvistä turval- 

lisuussuorituksista (esim. oikeiden työtapojen noudattaminen, suoja- 
laitteiden käyttäminen ja järjestysindeksin tavoitetason ylittäminen) 

• rakennuttaja/päätoteuttaja palkitsee turvallisuusasioissa menestyviä 
urakoitsijoita (esim. jakamalla kunniakirjoja tai antamalla pieniä kan-
nustuspalkintoja). 
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7 TYÖMAAN TURVALLISUUSSUUNNITTELU 
Työmaan turvallisuussuunnittelu liittyy työmaalla tapahtuvaan muuhun 
suunnitteluun ja työmaan ohjauksen normaalikäytäntöihin. Rakennuttajan 
työtuivallisuuteen liittyvät tehtävät suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa ovat 
perustana työmaan tu,vallisuussuunnittelulle ja turvallisuusasioiden riittävälle 
ja oikea-aikaiselle huomiolle tuotannon-ja työnsuunnittelussa. 

Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on, että ennen rakennustöiden aloitta-
mista suunnitellaan eri töiden ja työ vaiheiden tekeminen sekä niiden ajoitus 
siten, että työt ja työ vaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamasta vaa-
raa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. Pääto-
teuttajalle kuuluu pää vastuu työmaan tu,vallisuussuunnittelusta. 

Lainsäädännössä on ve/voitteita myös muiden rakennushankkeen osa puol-
ten, kuten suunnittelif/oiden, työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien, tur-
valilsuustehtäville. Vaikka turvallisuussuunnittelusta pää vastuu on päätoteut-
tajalla, on muidenkin urakoits/oiden ja itsenäisten työnsuorittajien noudatet-
tava turvallisuussuunnittelun periaatteita omissa töissään. 

7.1 	Turvallisuussuunnittelu työmaan alussa 

7.1.1 Turvallisuussuunnittelun vastuutahot 

Rakennuttajan työturvallisuuteen liittyvällä toiminnalla rakennushankkeen 
suunnitteluvaiheessa ja rakentamisen valmisteluvaiheessa on luotu pohja 
sille, että työmaalla ja erityisesti tuotannon- ja työnsuunnittelussa voidaan 
turvallisuusasiat ottaa riittävästi ja oikea-aikaisesti huomioon. Päävastuu 
työmaalla tapahtuvan turvallisuussuunnittelun toteuttamisesta on kohdistettu 
työmaan päätoteuttajalle. Turvallisuussuunnittelun on liityttävä työmaalla ta-
pahtuvaan muuhun suunnitteluun ja työmaan ohjauksen normaalikäytäntöi-
hin. Päätoteuttaja ohjaa ja koordinoi rakennustyömaan turvallisuusasioita 
hyödyntäen rakennuttajan turvallisuussuunnittelua (mm. turvallisuusasiakir-
jan, turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeen tiedot) ja muita työmaan turval-
lisuutta varmistavia toimenpiteitä. 

Turvallisuussuunnittelun on liityttävä työmaalla tapahtuvaan muuhun suun-
nitteluun ja työmaan ohjauksen normaalikäytäntöihin. Turvallisuussuunnittelu 
tulee ottaa huomioon aikataulusuunnittelussa, työmaan hankintatoimessa, 
ali- ja sivu-urakoitsijoiden ohjauksessa, työntekijöiden perehdyttämisessä 
sekä taloudellisissa suunnitelmissa. Turvallisuussuunnittelu on ennen kaik-
kea sitä, että työmaata johdetaan suunnitelmallisesti ja eri töistä ja työvai-
heista tehdään suunnitelmat, joiden pitää olla kirjallisessa muodossa. 

Jokaisen urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan pitää omalta osaltaan 
noudattaa päätoteuttajan laatimia turvallisuussuunnitelmia ja niissä määrät-
tyjä sääntöjä työmaan turvallisuuden varmistamiseksi. Jokaisen urakoitsijan 
ja itsenäisen työnsuorittajan tulee omissa töissään noudattaa turvallisuus- 
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suunnittelun periaatteita ja tehdä omiin töihinsä liittyvää riskienarviointia ja 
turvallisuussuunnjttelua. 

7.1 2 Riskienarviointi osana turvallisuussuunnittelua 

Riskienarvioinnilla tarkoitetaan työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta vaa-
rantavien tekijöiden tunnistamista, vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden 
määrittämistä ja riskien merkityksen arviointia. Riskin suuruuteen vaikuttavat 
tarkasteltavan haitallisen tapahtuman todennäköisyys ja seurausten vaka-
vuus. 

Rakennuttaja on osaltaan tehnyt rakennustöiden riskienarviointia mm. laati-
essaan hankkeesta turvallisuusasiakirjan. Päätoteuttajan pitää ottaa huomi-
oon turvallisuusasiakirjan ja muiden rakennuttajan asiakirjojen tiedot omassa 
riskienarvioinnissaan ja turvallisuussuunnittelussaan. 

Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustyön alkua kirjallisesti työturvalli-
suutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan eri töiden ja työvaiheiden te-
keminen sekä niiden ajoitus järjestetään siten, että työt ja työvaiheet voidaan 
tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai muil-
le työn vaikutuspiirissä oleville (VNa 205/2009 10 §). 

Tällöin päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistet-
tava työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat rakennus-
työn yleiset vaara- ja haittatekijät ottaen huomioon rakennuttajan turvalli-
suusasiakirjan tiedot ja poistettava ne asianmukaisin toimenpitein sekä mil-
loin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työmaalla työskentelevi-
en ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle. 

1. Arvioinnin suunnittelu 

2. Vaarojen tunnistaminen 
ihmiset1 

Toimenpiteiden 

1 	Seuranta 
3. Riskin suuruuden määrittäminen 	 arviointi 

1 Todennäköisyyksien 1 	1 	Seurauksien 
____________________ ____________________ 	1 	Palaute arviointi 	 1 	arviointi 	 _________________ 

1 	4. Päätökset tarvittavista toimenpiteistä 	1 

	

5. Toimenpiteiden toteuttaminen 	 1 

Kuva 2. Riskien arvioinnin vaiheet. 

Riskienarviointia tehdään osana työnsuunnittelua pohjautuen työnsuunnitte-
lussa käytettäviin työvaiheisiin ja tarkentuen jatkuvan suunnittelun periaat-
teiden mukaan. Tavoitteena on saada rakennustyömaan vaarat hallintaan. 
Riskienarviointi on tehtävä järjestelmällisesti ja luotettavasti, joten on syytä 
käyttää yleisesti hyväksyttyjä ja tunnettuja riskienarviointimenetelmiä. Pääto-
teuttajan on ennen rakennustyön aloittamista suunniteltava rakennustyä- 
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maa-alueen käyttö. Tällöin päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvi-
tettävä ja tunnistettava työmaa-alueen järjestelyyn, toteutukseen käyttöön 
liittyvät vaara- ja haittatekijät ottaen huomioon rakennuttajan turvallisuus- 
asiakirjan tiedot ja poistettava ne asianmukaisin toimenpitein. Jos vaara- ja 
haittatekijöitä ei voida poistaa, on niiden merkitys arvioitava työmaalla työs-
kentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja tervey-
delle (VNa 205/2009 11 §). 

Päätoteuttajan on työmaan aluesuunnitelman laadinnan yhteydessä tehtävä 
riskienarviointia tai huomioitava työmaa-alueen käyttöä koskevat riskit osana 
työmaan aloitusvaiheen riskienarviointia. 

Päätoteuttajan on arvioitava, milloin vaarallisista töistä ja työvaiheista pitää 
laatia riskienarviointi osana tämän työn suunnittelua (turvallisuussuunnitel-
maa). Esimerkiksi hankalista työnaikana tehtävistä liikennejärjestelyjen to-
teuttamisista ja muutoksista tai vaativista purku-, nosto- ja räjäytystöistä voi 
olla syytä laatia riskienarviointi osana näiden töiden suunnittelua. Päätoteut-
taja voi liittää riskienarvioinnin laadintakäytännöt osaksi työmaan järjestys- 
sääntöjä tai työmaata koskevia turvallisuusohjeita, jolloin myös työmaan 
muut osapuolet joutuvat tekemään riskienarviointia. 

Tiehallinnon ja RHK:n yhteisessä kehityshankkeessa on kehitetty rakennus-
hankkeen riskinarviointiin työväline, joka soveltuu systemaattiseen infra-
hankkeen turvallisuusriskien arviointiin. Työvälineenä ovat lnfra -riskikartat, 
joissa ohjataan tarkastelemaan hankkeen toteutuksen riskejä liittyen toimin-
taympäristöön, liikenteeseen, vaarallisiin töihin, muihin toimintoihin sekä työ- 
terveys- ja turvallisuusasioihin. Tunnistettujen vaaratekijöiden pohjalta noste-
taan keskeisiä tekijöitä riskienhallintasuunnitelmaan, jossa voidaan tarkem-
min arvioida riskien suuruutta ja suunnitella toimenpiteitä riskien hallintaan. 
Työväline sisältää tunnistettujen riskien suuruuden arviointiin riskimatriisin, 
jonka avulla voidaan priorisoida tarvittavia toimenpiteitä merkittävimpiin ris-
keihin. Tiehallinto edellyttää omissa urakoissaan käytettävän tätä 2009 jul-
kaistua lnfra-alan riskienarviointimenetelmää. 

7.1.3 Turvallisuussuunnittelu 

Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle rakennustöiden työturvallisuutta 
koskevat suunnitelmat ennen töiden aloittamista. Turvallisuusasioita käsitel-
lään myös muissa suunnitelmissa, esimerkiksi laatu- tai projektisuunnitel-
massa. 

Tiehallinnon teettämissä töissä on käytäntönä, että turvallisuussuunnitelma 
on osana tarkennettua laatusuunnitelmaa, ja näitä tarkastellaan sopimuskat-
selmuksessa. 

Päätoteuttajan on otettava huomioon suunnittelussa ne turvallisuustoimenpi-
teet, jotka koskevat erityisiä turvallisuus- ja terveysvaaroja sisältäviä töitä 
(VNa 205/2009 10 § 3 mom. ja liite 2). 

Päätoteuttajan on ennen töiden aloittamista koskevassa turvallisuussuunnit-
telussa kiinnitettävä erityistä huomiota ainakin (VNa 205/2009 10 §). 

työmaan järjestelyyn sekä hyvän järjestyksen ylläpitoon työpisteissä 
ja materiaalien käsittelyyn eri rakennusvaiheissa 
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• 	räjäytys-, louhinta-ja kaivutöihin 
• 	maapohjan kantavuuteen ja kaivantojen tuentaan 
• 	rakennustyön aikaiseen sähköistykseen ja valaistukseen 
• 	työmenetelmiin 
• 	koneiden ja laitteiden käyttöön 
• 	nostoihin ja siirtoihin 
• 	putoamissuojauksen toteuttamiseen 
• 	työ- ja tukitelinetöihin 
• 	elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointiin, 

nostoihin ja asennukseen 
• 	pölyn vähentämiseen ja sen leviämisen estämiseen 
• 	työhygieenisten mittausten menettelyihin 
• 	purkutöihin 
• 	eri töiden ja työvaiheiden tosiasialliseen ajoitukseen ja kestoon sekä 

niiden yhteensovittamisen järjestämiseen rakennustöiden edistymi-
sen mukaan 

• 	eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittamiseen rakennustyömaalla tai 
rakennustyön vaikutuspiirissä toteutettavan teollisen toiminnan, mui-
den vastaavien työtoimintojen ja yleisen liikenteen kanssa 

• 	vaaraa aiheuttaviin putkistoihin ja sähkökaapeleihin 
• 	henkilönsuojainten käyttötarpeisiin ja -ajankohtiin 
• 	toimintaan tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa. 

Osa edellä olevan luettelon asioista otetaan huomioon työmaasuunnitelmas-
sa, kuten työmaan valaistus. Osa asioista voidaan ottaa huomioon erityisis-
sä turvallisuuteen liittyvissä suunnitelmissa, kuten putoamissuojaussuunni-
telmassa, palontorjuntasuunnitelmassa, purkutyösuunnitelmassa tai ele-
menttien asennussuunnitelmassa. Osa asioista otetaan huomioon viikko- 
suunnittelun (-ohjelmoinnin) yhteydessä. 

Tienrakennustyömaalla on erityisesti 
kenteen erottamiseen toisistaan jotta 
maan työntekijöiden turvallisuudesta. 

kiinnitettävä huomiota työmaan ja lii- 
huolehditaan sekä liikenteen että työ- 

Suunnitelmat on aina tehtävä kirjallisesti. Suunnitelmat on tarkistettava olo-
suhteiden muuttuessa, ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla (VNa 
205/2009 10 §). Suunnitteluvelvoite koskee kaikkia rakennustyömaita. 

Turvallisuussuunnittelussa (turvaltisuussuunnitelmassa) on hyvä kiinnittää 
huomiota työmaan yleisiin turvallisuusmääräyksiin (VNa 205/2009 25-32 §), 
työolosuhteiden järjestämiseen (69-71 §), palo- ja räjähdysvaaran torjun-
taan, pelastautumiseen ja ensiapuun (72-74 §), sähkötöihin ja sähkötapa-
turman vaaran torjuntaan (75-76 §) sekä henkilöstötiloihin (79-80 §). Suun-
nittelussa kiinnitetään huomiota myös näiden toteuttamiseen. 

Yleiset määräykset: 
• 	25 § työmaan sisäisen liikenteen järjestämiseen sekä purkaus-, las- 

taus- ja varastopaikkoihin 
• 	26 § valaistukseen 
• 	27 § putoamisen estäviin suojarakenteisiin ja —laitteisiin 
• 	28 § suojaamiseen putoamiselta 
• 	29 § suojaukseen putoavilta esineiltä 
• 	30 § työskentelytasoihin 
• 	31 § kulkuteihin 
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32 § tikkaiden käyttöön 

Työolosuhteiden järjestäminen: 
• 	69 § fyysiseen kuormitukseen ja ergonomiaan 
• 	70 § työhygieenisiin haittatekijöihin 
• 	71 § henkilösuojainten tarpeeseen rakennustöissä 

Palo- ja räjähdysvaaran torjunta, pelastautuminen ja ensiapu 
• 	72 § palo- ja räjähdysvaaraan 
• 	73 § poistumis- ja pelastautumisteihin 
• 	74 § ensiapuun ja pelastusvälineisiin 

Sähkötyöt ja sähkötapaturman vaaran torjunta 
• 	75 § rakennustyön aikaisiin sähkötöihin ja sähkötapaturman vaaran 

torjuntaan 
• 	76 sähkölaitteiden käyttöolosuhteisiin 

Henkilöstötilat: 
• 	79 § rakennustyömaiden henkilöstötiloihin 
• 	80 § asuintiloihin. 

Riskienarvioinnin yhteydessä päätetään muiden yiesten turvallisuussuunni-
telmien laatimisesta. Rakennuttaja voi antaa myös vaatimuksia näiden 
suunnitelmien laatimisesta. Tulitöiden suunnittelussa ja toteuttamisessa 
noudatetaan Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton antamaa Tulityöt - 
suojel uohjetta. 

7.2 Työmaa-alueen käytön suunnittelu 

Päätoteuttajan on tehtävä kirjallinen työmaa-alueen käytön suunnitelma ja 
esitettävä suunnitelmat myös rakennuttajalle. Rakennustyömaa-alueen käy-
tön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota tapaturmavaaran ja ter-
veyden haitan poistamisessa ja vähentämisessä erityistä huomiota ainakin 
seuraaviin seikkoihin (VNa 205/2009 11 §): 
• 	toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrään ja sijaintiin 
• 	nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitukseen 
• 	kaivuu- ja täytemassojen sijoitukseen 
• 	rakennustarvikkeiden ja —aineiden sekä elementtien lastaus-, purka- 

us- ja varastointipaikkojen sijoitukseen 
• 	elementtirakentamisessa nostureiden nostopaikkojen perustukseen 

ja maapohjan vahvistamiseen, nostureiden nostosäteeseen ja —ka-
pasiteettiin, nosturinkuljettajien esteettömään näköyhteyteen ele-
menttivarastoon ja asennuskohteeseen 

• 	työmaaliikenteeseen sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohtiin 
• 	kulku-, nousu- ja kuljetusteihin sekä niiden kunnossapitoon 
• 	työmaan järjestykseen ja siisteyteen sekä pölyn torjuntaan ja hallin- 

taan tarvittavien rakenteiden ja laitteiden sijoittamiseen 
• 	jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheut- 

tavien materiaalien keräämiseen, säilyttämiseen, poistamiseen ja hä-
vittämiseen 

• 	palontorjuntaan 
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varastointialueiden rajaamiseen ja järjestämiseen, erityisesti kun kä-
sitellään turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia 
materiaaleja tai aineita. 

Työmaa-alueen käytön suunnittelu on tehtävä niin, että tapaturman vaara, 
terveyden haitta ja palon vaara ovat työmaalla mandollisimman vähäiset. 
Työmaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat on esitettävä kirjallisesti 
työmaasuunnitelmana ja tarvittaessa työmaasuunnitelma on esitettävä myös 
rakentamis- ja työvaiheittain. 

Työmaa-alueen käytön suunnitteluun vaikuttaa ratkaisevasti mm. rakennus-
hankkeen tyyppi, koko, työmenetelmät, käytössä oleva kalusto ja vuoden-
ajat. Tienrakennustyömaalle ovat ominaisia tekijöitä liikenteen järjestelyt ja 
kaivumassojen käsittely. 

Työmaasuunnitelmassa on mietitty työmaan keskeiset toiminnot, laitteiden 
sijoitukset sekä tarpeelliset varojärjestelyt, kuten suojavyöhykkeet. Työmaa- 
suunnitelma on myös lähtökohta työmaan liikennejärjestelyjen suunnittelulle. 

Päävastuu työmaa-alueen käytön suunnittelusta kohdistuu työmaan pääto-
teuttajalle, koska suunnittelu pitää sisällään työmaan yleiseen turvallisuuteen 
sekä töiden sujumiseen ja yhteensovittamiseen liittyviä asioita. Hyvä loppu-
tulos muodostuu siten, että jokainen työnantaja ja itsenäinen työnsuorittaja 
ottavat päätoteuttajan laatiman työmaa-alueen käytön suunnitelman lähtötie-
tona ja reunaehtona omassa toiminnassaan ja turvallisuussuunnittelussaan. 

7.3 	Vaarallisten töiden suunnittelu 

Turvallisuussuunnitteluun kuuluu vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnit-
telu. Erityisesti pitää suunnitella (VNa 205/2009, liite 2): 
• 	työt, joissa on maan sortumavaara 
• 	työt, joissa on korkealta putoamisen vaara 
• 	työt, joissa on mandollista altistua kemiallisille ja biologisille aineille, 

jotka muodostavat erityisen vaaran tai joihin liittyy määräaikainen ter-
veyden seuranta 

• 	työt, joissa käytetään ionisoivaa säteilyä, joka edellyttää määrättyjen 
ja valvottujen alueiden merkitsemistä erikseen määrätyllä tavalla 

• 	suurjännitejohtojen läheisyydessä tehtävät työt 
• 	työt, joissa on työntekijöiden hukkumisvaara 
• 	työt kuiluissa, maanalaisissa rakennuskohteissa ja tunneleissa 
• 	työt, joissa käytetään sukellusvälineitä 
• 	painekammioissa tehtävät työt 
• 	räjähdysainetyöt 
• 	työt joihin liittyy raskaiden esivalmisteisten osien kokoamista tai pur - 

kamista 
• 	rakenteiden, rakennusosien tai materiaalien purkutyö 
• 	työt tie- ja katualueella sekä rautatiealueilla. 

Vaarallisten töiden ja työvaiheiden turvallisuussuunnittelu pitää esittää kirjal-
lisessa muodossa (VNa 205/2009 10 §). Päävastuu näiden töiden turvalli-
suussuunnittelun toteuttamisesta on kohdistettu työmaan päätoteuttajalle, 
mutta myös muidenkin urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on nou-
datettava turvallisuussuunnittelun periaatteita omissa töissään. Päätoteutta- 
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jan on hyvä sopia työmaalla turvallisuussuunnitelmien laadinnasta, tarkas-
tamisesta ja yhteensovittamisesta sekä niistä tiedottamisesta. 

Työturvallisuusmääräyksissä on annettu lisävaatimuksia vaarallisten töiden 
suunnitteluun: 
• 	liikenteen järjestelyt (VNa 205/2009 19 § 3 mom ja 25 §) 
• 	vaativat nostot (VNa 205/2009 21 § 1 mom., Vna 403/2008 20 §) 
• 	henkilönostot (VNp 793/1999 11 §) 
• 	kaivutyöt (VNa 205/2009, 7 Luku Työturvallisuus maa- ja vesiraken- 

nustyössä, 33 § - 35 §) 
• 	elementtiasennukset (VNa 205/2009, luku 8 Työturvallisuus element- 

tirakentamisessa, 37 § - 39 §) 
• 	muottityöt (VNa 205/2009 45 §) 
• 	purkutyöt (VNa 205/2009 49 §) 
• 	telinetyöt (VNa 205/2009 51 § - 56 §) 
• 	köysien varassa liikkuminen (VNa 205/2009 78 §) 
• 	räjäytys-ja louhintatyöt (VNp 410/1986 ja 473/199376 §). 

Turvallisuuden varmistamista varten ei ole tarkoituksenmukaista luoda erilli-
siä suunnittelukäytäntöjä, vaan turvallisuus pitää kytkeä osaksi työnsuunnit-
telua, mukaan lukien vaarallisten töiden suunnitelmat, jotka samalla ohjaavat 
työn suorittamista. Turvallisuussuunnittelun tulee niveltyä myös työmaan oh-
jauksen normaalikäytäntöihin. 

Edellä on kuvattu kaikki ne lainsäädännön määrittämät kohdat, jotka on otet-
tava huomioon töiden ja työvaiheiden suunnittelussa. Seuraavassa on kuvat-
tu esimerkkien avulla, mitä ovat ne keskeiset turvallisuuteen liittyvät asiat, 
jotka suunnittelussa otetaan huomioon: 
• 	putoamissuojauksetja suojaus putoavilta esineiltä, laaditaan tarvitta- 

essa erillinen putoamissuojaussuunnitelma 
• 	paloturvallisuuden varmistaminen, esim. alkusammutusvalmiuden 

varmistaminen ja toimintaohjeiden laatiminen onnettomuustilanteisiin 
• 	suojavyöhykkeet. esim. koneiden ja työntekijöiden välillä tai työmaan 

ja yleisen liikenteen välillä 
• 	työkoneiden reittien erottaminen työmaan muusta liikenteestä, esim. 

työmaan sisäiset liikenteenjärjestelyt 
• 	maapohjan tai rakennelmien kantavuus, vakavuus ja painumatto- 

muus, selvitetään asiat suunnittelijoiden kanssa 
• 	rakenteiden tuennat, sidonnat ja vahvistamiset työnaikana, selvite- 

tään asiat työselityksistä 
• 	työmaan valaistuksen ja varavalaistuksen järjestäminen, yleis-, katu- 

ja työkohdevalaistus 
• 	turvallisuuden kannalta merkitykselliset työjärjestykset ja töiden ajoit- 

tamiset, esim. purettavien rakenteiden oikea purkujärjestys, pölyävien 
ja meluavien työvaiheiden ajoittaminen eri aikaan muiden töiden 
kanssa tai tiealueella tehtävien töiden siirtäminen ruuhkahuippujen 
ulkopuolelle 

• 	työskentelyrajoitukset, mm. aika-, nopeus-, paino- ja melurajoitukset 
sekä varoajat tulitöissä 

• 	työhygieenisten haittojen torjunta, esim. pölyntorjuntasuunnitelman 
laatiminen tai tarvittavien henkilönsuojainten valinta riskienarvioinnin 
perusteella 

• 	kaluston käyttörajoitukset ja —ohjeet, mm. kaluston havaittavuus ja 
varoituslaitteet työskenneltäessä tiealueella 
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• 	vastuuhenkilöiden nimeäminen ja tavoitettavuus, mm. nimetään lii- 
kennejärjestelyistä vastaavat 

• 	työntekijöiden ammattitaito ja pätevyys, esim. tilaajan vaatimat päte- 
vyydet, kuljettajien pätevyydet, liikenteenohjaajien perehdyttäminen 

• 	työntekijöiden perehdyttäminen, esim. perehdyttämistiaisuuden jär- 
jestäminen ennen töiden aloittamista 

• 	varottavien rakenteiden ja vastaavien merkintä 
• 	toimintaohjeet liikenneonnettomuuden varalta 
• 	töiden ajoittaminen, yhteensovittaminen ja niistä tiedottaminen 
• 	tehtyjen suunnitelmien tarkastaminen tai hyväksyminen. 
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8 TYÖMAAN TURVALLISUUSSEURANTA 

Työmaan turvallisuusseurantaa ovat työmaalla tehtävät turvallisuuteen liitty-
vät tarkastukset. Päätoteuttajan nimeämä työmaan vastuuhenkilö vastaa 
työmaalla tehtävien turvallisuuteen liittyvien tarkastusten toteuttamisesta. 

Rakennustyömaalla on työn aikana ajoittain tehtävä kunnossa pitotarkastus. 
Tarkastus voidaan tehdä esimerkiksi kerran viikossa ja siinä tulisi ennakoida 
tulevan viikon työtehtäviä ja tutvallisuusasioita. Tarkastuksessa on seuratta-
va työmaalla tehtävien muiden tu,vallisuuteen liittyvien tarkastusten suorit-
tamista ja niissä esiintyvien puutteiden korjaamista. 

Tienrakennustyömaalla kiinnitetään erityistä huomiota työmaan ja yleisen lii -
kenteen erottamiseen toisistaan sekä liikennejärjestelyjen toimivuuteen ja 
suunnitelman mukaisuuteen. Työmaalla tulee myös huolehtia koneiden ja 
laitteiden vastaanottotarkastuksista sekä työ- ja suojatelineiden sekä nosto- 
laitteiden ja nostoapuvälineiden käyttöönottotarkastuksista. 

8.1 	Turvallisuusseurannan organisointi 

8.1.1 Turvallisuusseuranta 

Turvallisuusseurantaan kuuluvat työmaalla tehtävät turvallisuuteen liittyvät 
tarkastukset, kuten työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset, kaluston 
vastaanottotarkastukset sekä telineiden ja nostokaluston käyttöönottotarkas-
tukset. Turvallisuusseurantaan liittyy myös työmaan turvallisuusvalvonta. 

8.1.2 Päätoteuttajan tehtävät tarkastustoiminnassa 

Päätoteuttajan nimeämä työmaan vastuuhenkilö vastaa työmaalla tehtävien 
turvallisuuteen liittyvien tarkastusten toteuttamisesta. Tarkastustehtäviä voi-
daan jakaa eri osapuolille, mutta päätoteuttajan vastuuhenkilölle jää vastuu 
valvoa tarkastusten toteuttamista. 

Vastuuhenkilö vastaa tarkastusten hyödyntämisestä. Tarkastusten hyödyn-
täminen on sitä, että työmaalla muutetaan toiminta- ja työtapoja laiminlyön-
tien, puutteiden ja vaaratilanteiden poistamiseksi. Uusista toiminta- ja työta-
voista tulee laatia ohjeet ja/tai määräykset ja niistä tulee tiedottaa. 

Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009 14 § - 
18 §) antaa määräyksiä rakennustyömaalla tehtävästä turvallisuusseuran-
nasta ja siihen liittyvistä tarkastuksista. 

Useista koneista ja laitteista on annettu muita niiden rakennetta ja käyttöä 
koskevia määräyksiä. Näissä määräyksissä käsitellään myös rakennustyö-
maalla tehtäviä tarkastuksia. 
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8.2 	Työmaalla tehtävät tarkastukset 

8.2.1 Tarkastusten jaottelu 

Rakennustyömaalla tehtävät tarkastukset jaetaan kolmeen ryhmään 
(VNa 205/2009 14 § - 16 §). 

jokaiselle käyttöönotettavalle koneelle ja muulle tekniselle laitteelle 
tehtävät vastaanottotarkastu kset 

työ- ja suojatelineille sekä nostolaitteille ja nostoapuvälineille tehtävät 
käyttöönottotarkastu kset 
käytön aikana tehtävät kunnossapitotarkastukset eli viikoittaiset 
kunnossapitotarkastukset. 

Lainsäädännön mukaan koneille ja laitteille pitää tehdä myös muita tarkas-
tuksia. Tällaisia ovat esim. käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset Työväli-
neiden käyttöasetuksen (VNp 403/2009 32 § - 36 §) mukaisesti. Työmaalla 
on huolehdittava, että koneet ja laitteet lähetetään ajallaan näihin tarkastuk-
si i n. 

Lisäksi koneiden ja laitteiden käyttö- ja turvallisuusohjeissa voi olla määrä-
yksiä tarkastuksista ja päivittäisistä toimintakokeiluista. Toimintakokeilujen 
tekemisestä vastaavat yleensä koneiden ja laitteiden käyttäjät. Työmaan vii-
koittaisten kunnossapitotarkastusten ja yleisen turvallisuusvalvonnan yhtey-
dessä seurataan myös toimintakokeilujen toteuttamista. 

8.2.2 Vastaanottotarkastukset 

Jokaiselle työmaalle tulevalle työkoneelle ja muulle tekniselle laitteelle teh-
dään vastaanottotarkastus ennen niiden ottamista käyttöön. 

Vastaanottotarkastuksessa varmistetaan, että kone tai laite on käyttötarkoi-
tukseensa sopiva ja turvallisuusmääräysten mukainen työmaaolosuhteissa. 
Pelkkä tuotteen kelpoisuuden tarkastaminen ei ole riittävää vaan täytyy arvi-
oida koneen käyttöön liittyviä olosuhteita, kylmästä ilmanalasta johtuvia teki-
jöitä, työmaakohtaisia olosuhteita, laitteen sijoitusta asennuksen ja kytkentö-
jen asianmukaisuutta ja muita vastaavia työmaakohtaisia käyttöolosuhteita. 
Koneen ja laitteen tulee olla niin suojattu, ettei siitä ole vaaraa sen käyttäjille 
eikä muillekaan sen vaikutuspiirissä oleville. Erityisesti varmistetaan suoja- 
ja varoituslaitteiden kunto. 

Koneiden ja laitteiden käyttö- ja turvallisuusohjeissa annetaan tarkastami-
seen liittyviä ohjeita, joten työmaalla pitäisi olla saatavilla kyseisen koneen 
tai laitteen käyttö- ja turvallisuusohjeet. 

Vastaanottotarkastuksen jälkeen koneiden ja laitteiden kuntoa seurataan 
työmaan vi ikoittaisten kunnossapitotarkastusten yhteydessä sekä työmaan 
yleisen turvallisuusvalvonnan avulla. 
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Työkoneiden vastaanottotarkastus tehdään yhteistyössä koneiden käyttäjien 
kanssa. Tarkastuksen yhteydessä voidaan antaa koneiden käyttäjille työ- 
maata koskevat tarpeelliset turvallisuustiedot ja turvallisuuteen liittyvät peli-
säännöt, jolloin vastaanottotarkastus on osa koneen kuljettajien perehdyttä-
mistä työmaahan. 

8.2.3 Käyttöönottotarkastukset 

Nostokalustolle ja telineille tehdään aina ennen niiden käyttöönottoa käyt-
töönottotarkastukset. Nostokaluston ja telineiden kuntoa ja tarkastusten te-
kemistä seurataan myös työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten ja 
yleisen turvallisuusvalvonnan yhteydessä. 

Tehneen käyttöönottotarkastuksessa katsotaan, että teline on turvallinen ja 
että se on tehty tehneen käyttöohjeiden tai erillisen käyttösuunnitelman mu-
kaisesti (VNa 205/2009, käyttöohjeet 51 § - 52 §, käyttösuunnitelma 54 §) 
(lisäksi elementtitelineistä tehdään rakennesuunnitelma, VNa 205/2009 53 
§). 

Tarkastettuun tehineeseen laitetaan telinekortti tai vastaava merkintä (VNa 
205/2009 51 § ja 60 §). Keskeneräisen tai muutoin käyttöön soveltumatto-
man työtelineen käyttö on estettävä sitä koskevalla merkinnällä tai muulla 
tavalla. 

Standarditelineet kootaan ja tarkastetaan niiden käyttöohjeiden mukaisesti, 
joten työmaalla pitää olla siellä käytettävien telineiden käyttöohjeet. Tehinei-
den tilaamisen yhteydessä sovitaan myös käyttöohjeiden toimittamisesta 
työmaalle. Ilman asiamukaisia käyttöohjeita tulevia telineitä ei pidä ottaa 
vastaan työmaalle. 

Nostokaluston käyttöönottotarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota 
nostopaikan, nostoreitin ja nostokohteen turvallisuuteen sekä nostokoneen 
ja nostoapuvähineiden soveltuvuuteen nostotyöhön (esim. nostokone on tila-
uksen mukainen). Nostolaitteissa ja —apuvähineissä on oltava turvallisen käy-
tön kannalta tarpeelliset merkinnät, esim. suurin sallittu kuorma. Ajoneuvo-
ja kuormausnosturia käytettäessä on erityisesti varmistauduttava, että maa-
pohjan kantavuus on nosturin sijoituspaikalla riittävä. 

Samoin varmistetaan koneen kuljettajan pätevyys ja sovitaan nostotyön pe-
hisäännöistä, kuten taakkojen kiinnityksestä ja yhteistyöstä nostojen ohjauk-
sessa. Silloin kun nostolaitteen käyttäjä ei voi jatkuvasti valvoa taakan liik-
kumista, on sovittava merkinantajan käyttämisestä ja käytettävistä merkeis-
tä. Nostokoneen tarkastamisen yhteydessä voidaan koneen kuljettaja pe-
rehdyttää sekä työmaan olosuhteisiin että turvallisuus- ja järjestyssääntöihin. 

8.2.4 Työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset 

Rakennustyömaalla on työn aikana tehtävä ainakin kerran viikossa kunnos-
sapitotarkastus. 

Kunnossapitotarkastuksessa tarkastetaan mm.: 
työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys 
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• 	putoamissuojaus 
• 	valaistus 
• 	rakerinustyön aikainen sähköistys 
• 	nosturit 
• 	henkilönostimet 
• 	muut nostolaitteet 
• 	nostoapuvälineet 
• 	rakennussahat 
• 	tehneet 
• 	kulkutiet 
• 	maan ja kaivantojen sortumavaaran estäminen 
• 	muut turvallisuuden kannalta merkittävät asiat. 

Työtelineiden kunnossapitotarkastus tulee tehdä osana viikoittaista työmaan 
kunnossapitotarkastusta. Työtelineen tarkastuksessa käydään läpi tehneen 
yleistiedot, yksilöinti ja sallittu kuorma. Telineestä on erityisesti tarkistettava 
seuraavat kohdat, joista on merkittävä mandolliset huomautukset ja ajankoh-
ta, milloin ne on asianmukaisesti korjattu: 
• 	tehneen sopivuus käyttötarkoitukseensa 
• 	onko teline käyttöohjeen mukainen 
• 	onko teline rakennesuunnjtelman mukainen 
• 	onko noudatettu telineestä laadittua käyttösuunnitelmaa 
• 	lisäksi tarkistetaan 

o tehneen perustukset 
o pystytuet 
o lujuuden, seisontavakavuuden ja jäykkyyden toteutus 
o ankkurointi ja jäykistäminen 
o rakenneosien liitokset 
o nousutiet 
o työtasot 
o työtason kiinnitys tehneen runkoon 
o suojakaiteiden rakenne ja kunto 
o jalkahista 
o merkinnätja kilvet 
o alla olevan alueen eristäminen 
o muut mandolliset kohdat. 

Kunnossapitotarkastusten yhteydessä huolehditaan työntekijöiden turvalli-
suutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen estämisestä ja tiedotetaan muille 
osapuohiihe esille tulleista vaaroista. Tähän liittyen työnantajat ja itsenäiset 
työnsuorittajat sopivat tehtävänjaosta ja yhteistoiminnasta. Tarkastuksessa 
tarkastellaan sitä, että työt voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta hait-
taa työntekijöiden terveydelle. Myös eri työvaiheiden ajoitukseen on kiinnitet-
tävä huomiota tarkastuksessa. 

Tarkastuksessa on syytä ennakoida tulevan viikon työtehtäviä ja turvalhi-
suusasioita, mm. turvallisuussuunnitelmien toteuttamista ja laatimistarvetta. 

Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota kaikkien koneiden ja laitteiden sekä 
työkalujen turvallisuuteen. Lisäksi tarkastellaan töiden suoritustapaa, työnte-
kijöiden ammattitaidon riittävyyttä, yhikuormituksen välttämistä, paloturvalli-
suutta ja ensiapuvalmiutta sekä perehdyttämisen ja työnopastuksen toteut-
ta mi sta. 
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Tarkastuksessa on seurattava työmaalla tehtävien muiden turvallisuuteen 
liittyvien tarkastusten suorittamista ja niissä esiintyneiden puutteiden kor-
jaamista. 

Tienrakennustyömaalla on syytä kiinnittää erityistä huomiota työmaan ja 
yleisen liikenteen erottamiseen toisistaan, työkohteiden suojaamiseen ylei-
sen liikenteen vaaroilta sekä liikennejärjestelyjen toimivuuteen ja suunnitel-
man mukaisuuteen. 

Suuremmista liikennejärjestelyistä on syytä tehdä erillinen viikoittainen kun-
nossapitotarkastus. Tähän tarkastukseen on hyvä ottaa tarvittaessa mukaan 
liikennejärjestelyjen asiantuntijoita, kuten tienpitäjän ja paikallisen poliisin 
edustajia. 

Päätoteuttaja organisoi viikoittaisen tarkastustoiminnan yhteisellä työmaalla. 
Suurilla työmailla se voidaan ohjelmoida tapahtuvaksi työmaan eri osissa eri 
päivinä. 

Tarkastukset tekee päätoteuttajan vastuuhenkilö tai tämän tehtävään mää-
räämä henkilö. Työntekijöiden edustajalle, yleensä työsuojeluvaltuutetulle ja 
kunkin työkohteen urakoitsijan edustajalle, on varattava tilaisuus olla muka-
na tarkastuksissa. Työtelineen tarkastukseen osaU3tuvat edellisten lisäksi 
mandollinen telinetyön työnjohtaja. Nosturin tarkastuksessa on sen käyttäjän 
oltava mukana. 

Tarkastuksista pidetään pöytäkirjaa tai muuta dokumenttia (esim. vakiomuo-
toista tarkastuslistaa), johon on merkitty osallistujat, tarkastuskohteet, mah-
dolliset korjausehdotukset ja se, kuka korjauksista vastaa. Myöhemmin pöy-
täkirjaan lisätään puutteiden korjauskuittaukset. Päätoteuttajan vastuuhenki-
lö valvoo, että havaitut puutteet korjataan. 

Tarkastusten tuloksista tiedotetaan kattavasti kaikille asianosaisille urakoitsi-
joille. Tarkastuksissa havaitut asiat voivat aiheuttaa muutoksia työmaan tur-
vallisuussääntöihin, perehdyttämisohjeisiin tai turvallisuussuunnitteluun. 

8.2.5 Tarkastusten dokumentointi 

Tarkastuksista laaditaan aina tarkastuspöytäkirjat (esim. käyttäen tarkastus- 
lomakkeita), joihin kirjataan tarkastetut asiat, havaitut puutteet, vastuuhenki-
löt korjauksiin, korjauksien aikarajat ja myöhemmin vastuuhenkilöiden korja-
uskuittaukset (VNa 205/2009 17 §). 

Päätoteuttajalla tulee yleensä olla kopiot työmaalla tehdyistä tarkastuspöytä-
kirjoista. Suurilla/laajoilla tienrakennustyömailla voidaan sopia, että jokainen 
urakoitsija säilyttää tarkastuspöytäkirjat omalta osaltaan. Perusperiaatteena 
on, että tarkastuspöytäkirjat säilytetään ainakin koko työmaan keston ajan. 

Tarkastuksissa todetut, työturvallisuutta vaarantavat viat on korjattava välit-
tömästi ja aina ennen koneen, laitteen tai työvälineen käyttöönottamista 
(VNa 205/2009 18 §). 

Kunnossapitotarkastukset voidaan tehdä maa- ja vesirakennustyömaan tur- 
vallisuustason mittaamiseksi kehitetyllä seurantamenetelmällä, MVR- 
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mittarilla, joka kiinnittää huomiota oikein oleviin asioihin ja myönteisen pa-
lautteen avulla motivoi kehittämään työtapoja. Maa- ja vesirakennustyömaan 
turvallisuus on jäsennelty mittarissa viiteen osaan: työskentely ja koneen- 
käyttö, kalusto, suojaukset ja varoalueet, ajo- ja kulkuväylät sekä järjestys ja 
varastointi. Osa-alueiden arvioinnissa nostetaan esille myös korjausta edel-
lyttävät kohteet ja kirjataan ne arviointilomakkeelle. MVR-mittaria voidaan 
tietyin edellytyksin käyttää lakisääteisen viikoittaisen työsuojelutarkastuksen 
välineenä. 

lnfra-alalle on kehitetty viime aikoina lisää työvälineitä turvallisuustason arvi-
ointiin ja dokumentointiin MVR-mittarin rinnalle. Vastaavia työvälineitä ovat 
kiviaines- ja murskausalalla tarkastuksiin käytettävä Murska-mittari sekä 
päällystystyössä tarkastamiseen Asfaltti-mittaria, jossa on omat arviointikri-
teerit sekä päällystystyömaalle että asfalttiasemalle. 

Turvallisuustason lisäksi Tiehallinto edellyttää dokumentointia myös työ-
maan tapaturma- ja vaaratilanteista, työmailla sattuneista liikenneonnetto-
muuksista sekä omaisuus- ja ympäristövahingoista. Tapausten lukumäärä- 
seuranta koskee kaikkia Tiehallinnon investointi-, ylläpito-, hoito- ja palvelu- 
sopimuksiin liittyviä hankkeita. 
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9 IHMISEN KÄYTTÄYTYMINEN LIIKENTEESSÄ 
Liikenneonnettomuuden todennäköisyys lisääntyy moninkertaiseksi tietyön 
alaisilla tieosuuksi//a. Tietyömaan havaitseminen riittävän ajoissa on ongel -
ma/lista. Työmaan ajo/injojen hahmottaminen on vaikeaa, sillä kuljettaja jou-
tuu keskittymään tietyömaan kohdalla sekä muuttuneisiin ajolinjoihin että 
työmaan opasteisiin ja liikennemerkkeihin. 

Tietyömaan liikennejärjestelyissä on pyrittävä siihen, että kuljettaja havaitsee 
tietyt työmaan ja liikenteen kannalta tärkeät asiat, kuten työn tek/ät, liiken-
teenohjauslaitteet ja liikennemerkit riittävän ajoissa. Liikennejärjestelyjen 
suunnittelussa auttavat yleiset havaitsemisen periaatteet, joiden mukaan 
myös ajoneuvon kuljettajat havaitsevat työmaan liikennejärjestelyjä tai työ- 
koneita. 

9.1 	Havaitsemisen pääperiaatteet 

9.1.1 Liikenneonnettomuudet tietyömaalla 

Tietyömaalla ei voida puhua pelkästään kandesta osapuolesta, työnantajista 
ja työntekijöistä. Tietyömaalla on olemassa lähes aina kolmas osapuoli, tien- 
käyttäjät, joiden turvallisuus tulee ottaa myös huomioon. Liikenneonnetto-
muuden todennäköisyys lisääntyy usein moninkertaiseksi tietyön alaisilla 
tieosuuksilla. 

Pimeys, huonot keliolosuhteet, vesisade sekä tietyömaan puutteelliset liiken-
teen järjestelyt lisäävät onnettomuusriskiä. Autoilijoiden mielenkiinto tietyö- 
kohteessa voi kohdistua tielle näkyviin töihin ja työkoneisiin, jolloin liikenne- 
järjestelyjen ja tietyöntekijöiden havaitseminen jää vähemmälle huomiolle. 

Tietyökohteessa sattuneet liikenneonnettomuudet ovat yleensä seurauksil-
taan vakavampia kuin onnettomuudet keskimäärin. Suurin osa onnetto-
muuksista tapahtuu taajama-alueilla. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 
sattuu kuitenkin suhteellisesti enemmän taajamien ulkopuolella. Viikonlop-
puisin ja loma-aikoina sattuu suhteellisesti enemmän onnettomuuksia kuin 
muina aikoina. 

Suurin osa tietyömaa-alueella sattuneista liikenneonnettomuuksista on ollut 
törmäämisiä liikenteenohjauslaitteisiin. Syynä tällöin on ollut usein havain-
nointivirhe tai liian suuri tilannenopeus. Toinen usein henkilövahinkoon joh-
tanut onnettomuus on ollut tietyön vuoksi pysähtyneen ajoneuvon perään 
ajaminen. Myös tietyömaan ajoneuvot ja työkoneet ovat olleet mukana lii-
kenneonnettomuuksissa. Noin joka viidennessä onnettomuudessa on ollut 
mukana jokin työmaan työkoneista tai ajoneuvoista. 

9.1.2 Havaintojen teko liikenteessä 

Tietyömaan havaitseminen riittävän ajoissa on ongelmallista. Tielläliikkujat 
ovat usein tuoneet esille sen, että he eivät ole huomanneet tietyökohdetta 
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riittävän ajoissa. Tieympäristön olosuhteet, tien rakenteet ja varusteet sekä 
muu liikenne saattavat estää työkoneen tai työkohteen havaitsemista riittä-
vän ajoissa. Lisäksi hankalat keliolosuhteet, kuten liukkaus, asettavat omia 
vaatimuksia näkemäetäisyyksille. 

Toinen arvostelua aiheuttanut seikka on ollut työmaan kohdalla ajolinjojen 
sekavuus. Ajolinjojen hahmottamista on vaikeuttanut se, että työkohteen 
kohdalla saattaa katuvalaistus olla pois päältä tai liikennejärjestelyillä on ollut 
huono optinen ohjaavuus, varsinkin hämärässä tai pimeässä. Jatkuvasti 
muuttuvat työmaan olosuhteet ja vaihtuvat liikenteen järjestelyt voivat hämä-
tä työkohteen ohi usein ajavia kuljettajia. 

9.1.3 Havaitsemisen pääperiaatteet 

Havaitseminen noudattaa tiettyjä lainmukaisuuksia tai periaatteita, joiden 
mukaan myös ajoneuvon kuljettaja havaitsee työmaan liikennejärjestelyjä tai 
työkoneita. 

Yleisiä periaatteita on useita: 

• 	valikoiva tarkkaavaisuus 
• 	lyhytaikaisen tiedon epävarmuus 
• 	fysikaalisen ja havaintomaailman vastaamattomuus 
• 	havaintokentän muutoksen vaikutukset 
• 	absoluuttisen arvioinnin vaikeus 
• 	tienkäyttäjän yksilöllisten erojen vaikutukset 
• 	hahmolait 
• 	psykologinen etuajo-oikeus 
• 	vastuu hahmotusilmiönä. 

9.1.4 Valikoiva tarkkaavaisuus 

Ihminen pystyy havaitsemaan kerralla vain rajallisen määrän asioita. Infor-
maation käsittelykapasiteetti on rajallinen, mutta kapasiteetin käyttö on il-
meisen joustava. Valikointia, kuten kuljettajan toimintaa yleisestikin, ohjaavat 
ulkoiset ja sisäiset tekijät. Ulkoisia tekijöitä ovat mm. ärsykkeen intensiteetti, 
äkillisyys, uutuus tai poikkeavuus aikaisempiin ärsykkeisiin. Sisäisiä säätele-
viä tekijöitä ovat mm. havaintovalmiudet, motivaatio ja odotukset. 

Tietyömaalla on paljon tekijöitä ja asioita, jotka kilpailevat kuljettajan tark-
kaavaisuudesta. Kuljettaja joutuu keskittymään tietyömaan kohdalla muuttu-
neeseen ajolinjaan samalla, kun hänen on seurattava työmaan opasteita ja 
liikennemerkkejä. 

Tarkkaavaisuus voi kiinnittyä myös työkoneisiin tai tehtävään työhön, jolloin 
työkohteessa liikkuvat työntekijät saattavat jäädä vähemmälle huomiolle. 
Työkoneen lähellä työskentelevä henkilö jää helposti kookkaan ja hyvin ha-
vaittavan työkoneen katveeseen. 
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Tietyömaan liikennejärjestelyissä on pyrittävä siihen, että kuljettaja havaitsee 
tietyt työmaan ja liikenteen kannalta tärkeät asiat. Liikenteenohjauslaitteiden, 
työntekijöiden tai liikennemerkkien on erotuttava riittävän selvästi taustas-
taan. Varoituslaitteiden tai työkoneiden on erotuttava väriltään ja sijoituksel-
taan katu- ja mainosvaloista tai muusta liikenteestä. 

9.1.5 Lyhytaikaisen tiedon epävarmuus 

Ratkaiseva vaikutus havaitsemisen varmuuteen on myös sillä, kuinka kauan 
tieto on näkökentässä. Lyhytaikainen havaintokanava voi tukkiutua esimer-
kiksi toisen informaation tai väsymyksen seurauksena. Suurella nopeudella 
ajettaessa ovat monet tärkeät kohteet vain muutaman sekunnin kuljettajan 
näkökentässä. Voi olla vain sattumaa, että kuljettaja huomaa tietyökohteesta 
varoittavan liikennemerkin. Tällöin esimerkiksi useamman liikennemerkin pe-
rättäin sijoittamisella voidaan havaitsemisen todennäköisyyttä lisätä. 

Luonteeltaan jatkuva informaatio on selvästi luotettavampaa, koska kuljettaja 
voi tällöin koko ajan tarkistaa, minkälaisella tieosalla hän liikkuu. 

Varsinkin moottoriteillä ja muilla pääteillä on työkohteesta pyrittävä varoitta-
maan usealla ja toistuvalla varoituksella. Tietyömaden liikennejärjestelyissä 
tulisi myös käyttää jatkuvaa tiedotusta, tiemerkintöjä, sulkupylväsrivistöjä tai 
kaistanerotuskorokkeita. 

9.1.6 Fysikaalisen ja havaintomaailman vastaamattomuus 

Aistien välityksellä saatu kuva ympäristöstä ei ole täysin oikea. Ärsykkeen ja 
havainnon suhteet eivät ole suoraviivaiset tai yksikäsitteiset. 

Varoitusvalaisimien voimakkuuden lisääminen parantaa näköhavaintojen 
tarkkuutta tiettyyn rajaan saakka, mutta sen jälkeen häikäisy saattaa heiken-
tää havaintoja. Pimeässä poikittain tiealueella olevan työkoneen mittoja ja 
muotoja voi olla vaikea hahmottaa, varsinkin jos vastaantulevan liikenteen 
valot ja muut tiealueella tai työkohteessa olevat valot vaikeuttavat työkoneen 
hahmottamista. 

9.1.7 Havaintokentän muutoksen vaikutukset 

Kuljettaja reagoi luontaisesti vain selvään ja riittävän nopeaan näkökentän 
muutokseen. Tasainen liike tai muu tasaisena jatkuva tapahtuma koetaan 
ajan mittaan pysyvänä tilana. Työkoneen yllättävä liike, kuten pysähtyminen, 
voi jäädä huomaamatta perässä ajavalta kuljettajalta riittävän ajoissa. 

Suuri ajonopeus koetaan riittävän kauan jatkuneena alhaiseksi ja tapahtuu 
turtumista, syntyy ns. vauhtisokeutta. Tämä ilmiö vaikuttaa ajonopeuksiin tie-
työkohteissa. Kun kuljettaja alentaa ajonopeuttaan esimerkiksi nopeudesta 
100 km/h nopeuteen 60 km/h, kuljettajasta saattaa tuntua, että hän matelee 
hitaasti ja turvallisesti työkohteen ohi. Kuitenkin ajoneuvon törmätessä jalan-
kulkijaan tällä nopeudella, noin seitsemän kymmenestä jalankulkijasta me-
nehtyy tilastojen mukaan. 
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Nopeuden alentamisen tarvetta ei helposti huomata mm. jyrkän mäen tai 
mutkan, risteyksen tai työmaan johdosta. Kun tien luonne äkkiä muuttuu tie-
työmaan johdosta, ei tavanomainen varoitus aina riitä, vaan kuljettajalle on 
erityisesti ilmoitettava riittävästä nopeuden vähentämistarpeesta. 

9.1.8 Absoluuttisen arvioinnin vaikeus 

Havaintoärsykkeiden suhteellinen vertailu on paljon helpompaa ja varmem-
paa kuin oikeiden arvojen toteaminen. Pareittaisena vertailuna pystytään 
erottamaan tuhansia värisävyjä ja erittäin pieniä valoisuuseroja. 

Esimerkiksi jarruvalo havaitaan paremmin silloin, kun nähdään perävalon 
kirkastuminen, mutta ei yhtä helposti jatkuvana voimakkaana valona. Varoi-
tusvalaisimien osalta paremmin näkyvät valaisimet, jotka menevät välillä 
täysin pimeäksi. 

Yksi väri kerrallaan toimivissa valojärjestelmissä, kuten liikennevaloissa, voi-
daan luotettavasti käyttää vain kolmea väriä. Jo viiden eri värin käyttö aihe-
uttaa virhepäätelmiä 20 prosentissa tapauksissa. Valitettavasti parhaiten 
erottuvat kolme väriä ovat samalla niitä, joiden kohdalla värisokeus on taval-
lisinta. 

9.1.9 Hahmolait 

Liikenteen ohjauksessa käytettävien merkkien, merkintöjen ja yleisten peri-
aatteiden on oltava joko luontaisten hahmolakien mukaisia tai liioitellusti nii-
den vastaisia. 

Liikenteen kannalta tärkeimpiä hahmolakeja ovat: 

• 	läheisyyden laki, 
• 	samankaltaisuuden laki, 
• 	hyvän jatkon laki, 
• 	yhteisen liikkeen laki. 

Läheisyyden lain mukaan sellaiset havaintoärsykkeiden osat, jotka ovat lä-
hellä toisiaan, käsitellään kuuluvaksi yhteen. Esimerkiksi jonossa ajavien 
ajatellaan kääntyvän risteyksessä samaan suuntaan. 

Samankaltaisuuden lain mukaan keskenään yhtäläiset tai toisiaan muistutta-
vat ainekset käsitellään kuuluviksi samaan ryhmään ja toimiviksi samalla ta-
valla. Esimerkiksi ylitettyään monta samanlaista liittymää, joissa ei ole ollut 
liikennevaloja, jatkaa kuljettaja matkaa olettaen, ettei liikennevaloja ole seu-
raavassakaan risteyksessä. 

Hyvän jatkon lain mukaan ne kokonaisuuden osat, jotka muodostavat yh-
dessä hyvän käyrän eli luonnollisen jatkon, käsitellään kuuluvan yhteen. 
Päätien oletetaan jatkuvan suorana tai risteyksessä suorana jatkuva tie koe-
taan etuajo-oikeutetuksi. 
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Yhteisen liikkeen lain mukaan ainekset, jotka liikkuvat yhdessä, samalla no-
peudella tai liikkuvat vastakohtana paikallaan oleville, tajutaan kuuluvan sa-
maan kokonaisuuteen. Esimerkiksi jonoa ohitettaessa oletetaan, että jono 
jatkaa liikettään samanlaisena. 

9.1.10 Psykologinen etuajo-oikeus 

Liikenteeseen liittyvistä tottumuksista ja luontaisista hahmolaeista aiheutuu, 
että eräissä olosuhteissa tietyt tiet ja ajosuunnat käsitetään luontaisesti etu-
ajo-oikeutetuiksi. 

Psykologinen etuajo-oikeus tulee esille: 
leveämmällä kadulla kanden kadun liittymässä 

o esimerkiksi 90 prosenttia kuljettajista etuajo-oikeutetulla, mut-
ta kapeammalla kadulla, ei uskalla käyttää etuajo-oikeuttaan, 
vaan epäilee, hidastaa ajoaan ja jää odottamaan leveämmällä 
kadulla ajavia 

• 	kadulla, jossa on raitiovaunuliikennettä (kiskot) 
• 	kestopäällysteisellä tiellä tai kadulla 
• 	paremmin valaistulla kadulla 
• 	T-risteyksen suoralla osalla 
• 	tapauksissa, joissa on ajettu pitkään etuajo-oikeutetuksi määrättyä tai 

koettua tietä tai katua, oletetaan etuajo-oikeuden jatkuvan seuraa-
vassakin risteyksessä. 

Liikennejärjestelyissä olisi etuajo-oikeus määrättäva•• ihmisten luontaisten 
odotusten edellyttämällä tavalla. Jos tämä ei ole mandollista, on liittymä py -
rittävä muuttamaan hahmolakeja paremmin vastaavaksi. Jos tämäkään ei 
ole mandollista, eivät tavanomaiset liikennemerkit ole riittäviä, vaan olisi käy -
tettävä mm. liikennevaloja tai normaaleista, tavanomaisista järjestelyistä 
poikkeavia järjestelyjä, merkkejä ja tiedotuksia. 

Tietyömaiden liikennejärjestelyissä on myös etuajo-oikeus pyrittävä määrit-
tämään ihmisten luontaisten taipumusten edellyttämällä tavalla. Jos tämä ei 
ole mandollista, niin tavalliset liikennemerkit eivät ole riittäviä, vaan on käy-
tettävä tehokkaampia keinoja. 

Kunnossapitoajoneuvon kuljettajalle tai tientyöntekijälle saattaa syntyä myös 
eräänlaista omaa "psykologista etuajo-oikeutta". Helposti syntyy mielikuvia, 
että keltaisen varoitusvalaisi men käyttö antaa kunnossapitoajoneuvon kuljet-
tajalle "ylimääräisiä" oikeuksia tai tietyömaalla ei tarvitse työntekijän noudat-
taa liikennesääntöjä. Toisaalta voidaan puhua myös eräänlaisesta työpaik-
kasokeudesta, jolloin työssä olevia vaaroja ei tunnisteta tai vaarapaikat 
unohdetaan työn touhussa. 

9.1.11 Vastuu hahmotusilmiönä 

Liikennettä ja siihen liittyviä tilanteita voidaan tarkastella laajemmaltakin nä-
kökannalta hahmotusilmiönä. Jokainen tilanne merkitsee tienkäyttäjän kan-
nalta tiettyä havaittua kokonaishahmoa, joka vaikuttaa hänen seuraavaan 
ratkaisuunsa. Havaittuun kokonaisilmiöön sisältyy aina joitakin olettamuksia, 
ennakointeja ja odotuksia. 
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Havaintokentällä on olemassa tietty struktuuri ja sillä oletettua pysyvyyttä ja 
jatkuvuutta. Pysyvyydellä ja jatkuvuudella on oma hierarkiansa, kuten paikal-
laan olevat, tasaisella nopeudella liikkuvat ja hidastavat tai kiihdyttävät ajo- 
neuvot. 

Vastuu liikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta on enenevästi sillä, joka 
muuttaa eniten hahmotuksen struktuuria, poikkeaa tilanteen jatkuvuudesta ja 
oletetusta järjestelmästä tai tulee uutena elementtinä hahmotuskenttään. 
Hahmon rikkovien olisi riittävän ajoissa etukäteen tiedotettava tulevasta toi-
minnastaan kentässä jatkuvuutta edustaville osapuolille. 

9.2 	Tienkäyttäjien yksilölliset erot 

9.2.1 Tienkäyttäjän vireystila 

Tietyömaan liikenteen ohjausta samoin kuin muuta tiedotusta suunniteltaes-
sa on lähtökohtana pidettävä sitä, etteivät kuljettajat ole jatkuvasti valppaina. 
Mielenkiinto voi kohdistua muihin matkustajiin, kännykkään, karttaan tai 
muuhun kirjalliseen materiaaliin. 

Nykyiset autot ovat turvallisen tuntuisia ja heippoja sekä mukavia ajaa. Nä-
mä tekijät vähentävät kuljettajan valppautta. Enimmäkseen kuljettaja toimii 
välinpitämättömästi, eräänlaisessa kyllästymisen tilassa. Ajaminen on muut-
tunut automaattiseksi. Vasta vaikeuksien ja häiriöiden ilmaantuessa toiminta 
palautuu tiedostetulle tasolle. 

Tietyömaalla pitää kuljettajaa pyrkiä ohjaamaan oikeille ajoreiteille sekä 
käyttämään sopivaa tilannenopeutta sen sijaan, että käytettäisiin pelkästään 
kielto- ja rajoitusmerkkejä. 

Tarvitaan havaintoja tukevia tai jopa liloittelevia ärsykkeitä, joilla kuljettaja 
todella herätetään tajuamaan edessä oleva tilanne, kuten tietyömaa. Tällai-
sia keinoja voivat olla tärinäraidat, normaalia suuremmat liikennemerkit tai 
hyvin havaittavat liikenteenohjauslaitteet, valo- tai äänimerkit, varoitustaulut 
sekä erilaiset opasteet. Kuitenkin näitä herätteitä on käytettävä säästeliäästi, 
jotta niiden "herätysvaikutus" pysyy riittävän hyvänä. 

9.2.2 Kuljettajien riskitekijöitä 

Sekä ikä että ajokokemus vaikuttavat ratkaisevasti kuljettajan ajotapaan. Ikä 
heikentää mm. kykyä nähdä pimeässä ja hämärässä. Samoin vaikuttavat 
puutteellinen näkökyky, piilevä sairaus, kuljettajan kyky reagoida sekä se, 
onko kuljettaja mandollisesti juopunut tai huumeiden tai lääkkeiden alaisena. 

9.2.3 Muut ihmisen havaintokykyyn liittyvät tekijät 

Reaktionopeutta pidetään yleensä tärkeänä tekijänä liikennekäyttäytymises- 
sä ja onnettomuuksien välttämisessä. Tietyömaan liikenteen järjestelyt eivät 
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saa kuitenkaan perustua siihen, että turvallisuus saavutetaan suuren reak-
tionopeuden turvin. 

Reaktionopeuteen vaikuttavat lukuisat tekijät, kuten ärsykkeen havaittavuus, 
selvyys ja yksiselitteisyys, kokonaistilanne sekä yllätysvaikutus. Havainto- ja 
suoritusajat pitenevät siirryttäessä yksinkertaisesta tilanteesta yllätystilan-
teeseen. 

9.2.4 Turvallisuuden harhakuva ja kuljettajan riskinotto 

Kuljettajat yliarvioivat yleensä etäisyyksiä, sen sijaan nopeuksia sekä niiden 
muutoksia aliarvioidaan. Nopeuden muutoksia yleensä aliarvioidaan varsin-
kin silloin, kun on ajettu pitkän aikaa suurella nopeudella hyvällä tiellä ja on 
sopeuduttu tähän nopeuteen. 

Yleisen ongelman muodostavat liikenteen näennäinen turvallisuus ja siitä 
johtuva liian pienten turvamarginaalien käyttö. 
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