
'VI 
TI EHALLI NTO 

TIETURVA 1 
Tietöiden liikenteen järjestely- ja turvallisuuskoulutus 

Peruskurssin oppikirja 

r 	uumi 

b 

•tt1 
1 3V' 
'l___p  

1 

1 
- 
	 ______ 1 



TIETURVA 
Tietäiden liikenteen järjestely- ja turvallisuuskoulutus 

Peruskurssin oppikirja 

Toteuttamisvaiheen ohjaus 

TIEHALLINTO 
Helsinki 2005 



Kansikuva: Kaino Vuorinen 

ISBN 951 -803-360-9 
TIEH 2200019-04 

Verkkoversio: 
(www.tiehallinto.fi  > Tienpito> Liikenneturvallisuus >Tieturvakoulutu 
ISBN 951-803-361-7 
TIEH 2200019-v-04 

Edita Prima Oy 
Helsinki 2005 

Julkaisua myy/saatavana: 
asiakaspaIve$u.prima@edit 
Telefaksi 	020 450 2470 
Puhelin 	020 450 01 

95TC4 

441 	057 

Painotuote 

TIEHALLINTO 
Asiantuntijapalvelut 
Opastinsilta 12 A 
PL 33 
00521 HELSINKI 
Puhelinvaihde 0204 22 11 



MUU OHJAUS 

VI 	1.2.2005 
	

523/2003/20/11 
TIEHALLINTO 

VASTAANOTTAJA 
Tiepiirit 

SÄÄDÖSPERUSTA 
L 738/2002 14 §, VNp 629/1994, muut. 
VNa 426/2004 

KOHDISTUVUUS 
Tiehallinto, tiellä työskentely 

AS IASANAT 
Liikenneturvallisuus, työturvallisuus 

KORVAA/MUUTTAA 
TIEH 2200019-03, TIEH 220001 9-v-03 

VOIMASSA 
1.2.2005 - toistaiseksi 

Tieturva 1: Peruskurssin oppikirja. TIEH 2200019-04 (Verkkojulkaisu TIEH 22000-v-04) 

Tieturva on koulutusohjelma, jolla Tiehallinto yleisten teiden pitäjänä varmis-
taa tiellä työskentelevien perehdytyksen työpaikan liikenteen aiheuttamiin 
vaaratekijöihin. 

Tavoitteena on lisätä sekä työnjohdon että erityisesti työntekijöiden liikenne- 
ja työturvallisuuteen liittyvää asiantuntemusta. Tavoitteena on myös yhden-
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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. 

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 työntekijöiltä ja työnjohdolta olosuhteiden edellyttämiä taitoja. 

Näitä taitoja antamaan ja pätevyyksien varmistamiseksi on kehitetty Tietur-
va 1, joka on Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi. 

Tämä julkaisu on Tieturva 1 -kurssin oppilaan aineisto, joka pitää hallita Tie- 
turva 1 -kurssin kokeessa. 

Tämän uudistetun painoksen tekstin ovat muokanneet tutkijat Simo Sauni ja 
Eeva Rantanen \ITT Tuotteet ja tuotanto -yksiköstä, insinööri Esko Tuhola 
Tiehallinnosta sekä työsuojelupäällikkö Kaino Vuorinen Tieliikelaitoksesta. 

Helsingissä, 1. helmikuuta 2005 

Tiehal Ii nto 
Asiantuntijapalvelut 
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Tieturva 1 
JOHDANTO 

1 JOHDANTO 

1.1 Pätevyysvaatimukset tiellä tehtävässä työssä 

1.1.1 Tieturva-koulutus 

Tieturva on liikenteen järjestely- ja työturvallisuusasioihin perehdyttävä kou-
lutusohjelma. 

Tiehallinto edellyttää tiellä tehtävään työhön ja työn johtamiseen osallistuvilta 
henkilöiltä turvallisuuteen liittyviä pätevyysvaatimuksia, jotka henkilö täyttää 
Tieturva-koulutuksen käytyään. 

Tieturva 1 -kurssi on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla lii-
kennealueella työskenteleville. Kurssilla pyritään lisäämään erityisesti työn-
tekijöiden työ- ja liikenneturvallisuuteen liittyvää tietämystä. Kurssin avulla 
pyritään parantamaan tiellä ja muilla liikennealueilla tehtävien töiden liiken-
teen järjestelyjen yhdenmukaisuutta. Tavoitteena on myös, että kurssin käy-
nyt tunnistaa eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuusnäkökohdat ja osaa ottaa ne 
huomioon työskennellessään tiellä. Kurssilla perehdytään tiellä tehtävien töi-
den vaaroihin ja siihen, kuinka ne tunnistetaan ja hallitaan (kurssiohjelma 
liitteenä). 

Työturvallisuuslaki (738/2002) sekä Valtioneuvoston päätös rakennustyön 
turvallisuudesta (629/1994) muutoksineen muodostavat perustan Tieturva-
koulutukselle. Työturvallisuuslailla pyritään parantamaan työympäristöä ja 
työolosuhteita sekä ennalta ehkäisemään ja torjumaan työtapaturmia. Työ-
turvallisuuslain 14 § käsittelee työntekijälle annettavaa opetusta ja ohjausta. 
Tämä velvoittaa työnantajaa antamaan työntekijöille riittävät tiedot työpaikan 
haitta- ja vaaratekijöistä. 

Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta määrittelee työt tie- ja 
katualueella sellaisiksi töiksi, joihin liittyy erityisiä vaaroja työntekijöiden ter-
veydelle ja turvallisuudelle (em. päätöksen liite 2). Lisäksi 1.7.2004 voimaan 
tulleessa Valtioneuvoston asetuksessa (VNa 426/2004) velvoitetaan raken-
nuttaja huolehtimaan siitä, että päätoteuttajalla on asiantuntemusta eli päte-
vyyttä, koulutusta ja kokemusta työturvallisuusvelvoitteidensa hoitamiseen. 
(Vna 426/2004 3a § 3 mom). 

Tiehallinto vaatii Tieturva 1 -koulutusta: 

• kaikilta tiellä tienpidon tehtävissä työskenteleviltä henkilöiltä, 
• tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavi Ita autonkuljettaj ilta, 
• työkoneenkuljettajilta muussa kuin kertaluonteisessa työssä, 
• muussa työssä yleisellä tiellä työskenteleviltä. 
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Tiehallinto vaatii Tieturva 2 -koulutusta: 

• päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuusasioita hoitavilta henkilöiltä, 
• tienpidon tehtävissä toimivilta työnjohtajilta, 
• työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelijoilta, 
• tienpitäjän edustajilta hankkeissa (kuten tiemestarit, valvojat, lupakäsitte-

lijät). 

Tieturva 2 -kurssille osallistumisen edellytyksenä on voimassa oleva Tietur-
va 1 -pätevyys. 

Kertaluonteisissa työtehtävissä tai pätevän (Tieturva-koulutus) henkilön välit-
tömässä valvonnassa työskenteleviltä henkilöiltä ei vaadita Tieturva-
koulutusta. Kuitenkin kyseisen henkilön työnantaja (esimies) vastaa siitä, et-
tä henkilö on perehdytetty riittävästi tiellä työskentelyn olosuhteisiin (vaaroi-
hin) ja turvallisuuskäytäntöihin. 

1.1.2 Tutkinnon suorittaminen ja rekisteröinti 

Tieturva 1 -tutkinto, joka edellyttää 8 tuntia kestävän Tieturva 1 -kurssin (oh-
jelma liitteessä 1) suorittamista ja kurssikokeen läpäisemistä hyväksytysti, 
oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin. 

Kurssikokeessa on aina kaksitoista kysymystä. Kysymykset sisältävät väit-
tämiä, jotka merkitään oikeiksi tai vääriksi. Kokeesta voi saada enintään 36 
pistettä ja sen läpäisemiseen vaaditaan vähintään 27 pistettä. Kokeessa saa 
kurssimateriaali olla esillä ja käytössä. Tieturva kokeessa on aikaa käytettä-
vissä 30 minuuttia. 

Tutkintokokeen saa uusia ilman uusintakurssia. Uusintakoe suoritetaan sa-
malle kurssinjohtajalle. 

Tieturva 1 -kortti on voimassa viisi vuotta ja kortin voimassaotoaika on mer-
kitty korttiin. Pätevyys uusitaan käymällä kurssi uudestaan ja suorittamalla 
siihen liittyvä koe. 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, SPEK ylläpitää Tieturva-tutkinnon 
suorittaneiden ja Tieturvakortin haltijoiden rekisteriä. Rekisterin ylläpito mah-
dollistaa mm. sen, että sieltä voi tilata maksua vastaa uuden Tieturvakortin 
kadonneen kortin tilalle. Jokaisella Suomessa rekisteröidyllä henkilöllä on 
oikeus saada kerran vuodessa maksuttomasti rekisteriin tallennetut tiedot. 
Kadonneen kortin tilalle saa uuden maksamalla 17 Euroa (tieto v. 2004), ja 
väliajaksi on mandollista saada todistus. 

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, SPEK 
Ratamestarinkatu 11 

00520 Helsinki 
puh. (09) 476 112 

www. spek. fi  
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1.1.3 Muut pätevyysvaatimukset työturvallisuudessa 

Katutu rva (®) 
Kunnat voivat vaatia myös tienpitäjän tai rakennuttajan roolissa Tieturva-
pätevyyksiä. Joillakin kunnilla on käytössään omia turvallisuusvaatimuksia, 
kuten Tampereen kaupungin Katuturvakoulutus. Katuturva-koulutuksessa 
käydään läpi lisäksi Tampereen omat työ- ja liikenneturvallisuusvaatimukset 
sekä lupakäytännöt. Tieturva-koulutus täyttää Katuturva-koulutusvaati-
mukset ja päinvastoin. 

Ratatyöturvallisuus 
Ratahallintokeskus (RHK) on asettanut rautatiellä ja sen läheisyydessä työs-
kenteleville omia pätevyysvaatimuksia. Ratahallintokeskuksen pätevyysvaa-
timuksia on noudatettava RHK:n hallitsemilla liikennöidyillä tai sähköistetyllä 
radalla tai sen rakenteilla olevalla osalla tehtävässä ratatyössä. Uudisraken-
nettavalla radalla työturvallisuus- ja liikenneturvallisuuspätevyyksiä on nou-
datettava siltä osin kuin sillä on liikennettä tai sähköistys on käytössä. 
RHK:n asettamia pätevyysvaatimuksia ei edellytetä yleensä normaalissa 
tienhoitotyössä, kuten rautatien tasoristeyksen talvihoitotyössä. Työturvalli-
suus- ja liikenneturvallisuuspätevyydet myöntää koulutuslaitos RHK:n hy-
väksymän koulutusohjelman mukaisesti. 

Työturvallisuuspätevyyttä (Turva) edellytetään kaikessa ratatyössä tai työs-
sä, joka muuten estää tai haittaa liikennettä. Työturvallisuuspätevyyskoulu-
tuksen lisäksi on henkilölle annettava perehdyttäminen työympäristöön työn-
antajan toimesta. Pätevyys on voimassa toistaiseksi; työnantajan on pidettä-
vä yllä työntekijöidensä työturvallisuuspätevyyttä. Laiturityö- ja radanylityspä-
tevyyttä (Laituri) edellytetään laiturin huolto- ja kunnossapitotyössä sekä ra-
dan ylittämisessä liittyen laiturityöhön. Turva-pätevyys sisältyy Laituri- 
pätevyyteen. Laituri-pätevyys on voimassa kolme vuotta ja pätevyyden yllä-
pito tapahtuu kertauskoulutuksilla. 

Turvamiespätevyyttä (T-mies) tarvitaan turvamiehen tehtävissä. T-mies-
pätevyys on voimassa kolme vuotta ja pätevyyden voimassaolon ylläpito ta-
pahtuu kertauskoulutuksilla. Pätevyyden kohdealue on työn turvaamistoi-
menpiteet turvamiesmenettelyl lä sekä tilapäisen yksittäisen ylitysluvan pyy-
täminen. 

Työn liikenneturvallisuudesta vastaavan pätevyyttä (Varaus) vaaditaan työn 
liikenneturvallisuudesta vastaavalta. Pätevyyden kohdealue on varausme-
nettely (liikenteeseen vaikuttavien töiden ratatyöilmoituksen laatiminen ja 
aloitusluvan pyytäminen sekä töiden päättymisestä ilmoittaminen). Pätevyys 
on voimassa kolme vuotta ja pätevyyden voimassaolon ylläpito tapahtuu ker-
tauskoulutuksilla. 

Työturvallisuuskortti 
Rakennuttajat (varsinkin teollisuuslaitokset) ja pääurakoitsijatlpäätoteuttajat 
(rakennusliikkeet) voivat edellyttää Työturvallisuuskorttikoulutusta ja siitä 
saatua TyöturvaUisuuskorttia. Työturvallisuuskorttikurssi sisältää perustiedot 
työsuojelusta ja vaarojen tunnistamisesta yhteisellä työpaikalla. Nämä pe-
rustiedot valmentavat työpaikka- ja tehtäväkohtaiselle perehdyttämiselle. 
Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta. Työturvallisuuskorttikoulutus ei 
korvaa Tieturva-koulutusta. 
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Tulityö 
Vakuutusyhtiöt edellyttävät vakuutusehdoissaan tulitöitä tekeviltä tulityökort-
tia ja siihen liittyvää koulutusta. Tämä pätevyysvaatimus voi olla mukana 
myös tienpitoon liittyvissä hankkeissa, esimerkiksi silloin, kun kunta toimii 
rakennuttajana tai hankkeen päätoteuttaja vaatii sitä. 

Hätäensiapu 
Hätäensiapuvalmius on myös yksi työturvallisuuteen liittyvistä muista päte-
vyysvaatimuksista. Työturvallisuuslaissa (738/2002 46 on vaatimus, että 
työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien 
henkilöiden ensiavun järjestämisestä. Tiehallinto edellyttää hätäensiapuval-
miutta alueurakoitsijoilta osana varautumisvelvoitetta. 

Ensiapu 
Työpaikoilla, joissa tapaturman vaara on ilmeinen (kuten rakennustöissä) 
suositellaan yhtä ensiapukoulutettua kussakin työkohteessa tai työvuorossa, 
jossa työskentelee alle 10 henkilöä. Tätä suuremmilla työpaikoilla tulisi olla 
vähintään yksi ensiaputaitoinen kutakin alkavaa 25 henkilöä kohti tai viisi 
prosenttia koko henkilövahvuudesta. Vähimmäisvaatimuksena pidetään Ea 1 
-kurssin tasoista peruskoulutusta ja noin kolmen vuoden välein käytyä kerta-
uskurssia. Suomen Punainen Risti (SPR) ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä 
kouluttajista ja ensiapukoulutetuista, se myös vastaa kouluttajien perus- ja 
täydennyskoulutuksesta. 

Lii kenteenohjaaja 
Tiehallinto edellyttää, että liikenteenohjaaja on aina ennen tehtävään mää-
räämistä koulutettava liikenteenohjaustehtävään. Lisäksi hänet on perehdy-
tettävä kuhunkin uuteen työkohteeseen. 

Esimerkkejä muista pätevyyksistä: 
• Katuturva 
• Liikenteenohjaaja 
• Turva, Laituri, T-mies, Varaus 
• Työturvallisuuskortti 
• Tulityökortti 
• Hätäensiapu (Tiehallinnon minimivaatimus hoitourakoinnissa) 
• Ensiapu 

1.2 Tie - tien pitäjän velvoitteet ja vastuut 

1.2.1 Tien osat 

Maantielaki astuessaan voimaan kumoaa lain yleisistä teistä (243/1954). 
Maantielaki koskee asemakaava-alueen ulkopuolisia teitä. Annettu laki pitää 
ottaa huomioon valmisteltaessa tiealueen käyttöä. Maantiellä tarkoitetaan 
sellaista tietä, joka on luovutettu yleiseen liikenteeseen ja jonka ylläpitämi-
sestä valtio huolehtii. Maantiet jaotellaan liikenteellisen merkityksensä mu-
kaan valtateiksi, kantateiksi, seututeiksi tai yhdysteiksi. 
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Maantie voi olla moottori- tai moottoriliikennetie taikka tarkoitettu muuta vain 
tietynlaista liikennettä varten. 

Maantiehen kuuluvat: 

1. Ajorata pientareineen ja muut liikenteen käyttöön tarkoitetut alueet kuten 
jalkakäytävä ja pyörätie, erikoiskuljetustie, pysäköintipaikka tai -alue, 
joukkoliikennettä ja sen käyttöä palveleva alue taikka levähdys-, varasto- 
tai kuormausalue. 

2. Edellä mainittujen alueiden säilymistä ja käyttämistä varten pysyvästi 
tarvittavat ja niihin välittömästi liittyvät rakenteet, rakennelmat ja laitteet. 

3. Liikenteen ohjauslaitteet ja muut tienkäyttäjien opastukseen tarvittavat 
rakenteet, rakennelmat ja laitteet. 

4. Muut tienpitoa taikka liikennettä tai sen haittojen ehkäisemistä varten 
tarpeelliset alueet, rakenteet, rakennelmat ja laitteet kuten melueste ja 
riista-aita. 

Maantiehen kuuluu varalaskupaikka, joka on määrätty tiehen liitettäväksi, 
sekä alue, joka tarvitaan valtakunnan rajan ylittävästä tieliikenteestä aiheu-
tuvia toimintoja varten. 

Uuden maantielain mukaan maantie on tie, joka on luovutettu ylei-
seen liikenteeseen ja jonka ylläpitämisestä valtio huolehtii. 

Tiealue, jonka rajoja ei ole kiinteistötoimituksessa määrätty, ulottuu kanden 
metrin etäisyydelle ojan tai, missä ojaa ei ole, tieluiskan tai -leikkauksen uI-
kosyrjästä. Nykyisin tiealueeksi lunastetaan useasti myös vierialue. Tien vie-
ri-, suoja- tai näkemäalueella on kielletty pitämästä varastoa, aitaa tai muuta 
laitetta, jonka käytöstä aiheutuu vaaraa liikenteelle tai josta on haittaa tienpi-
dolle. Johtopylväiden asettamisesta tien viereen on säädetty erikseen. 

Tiealue, jonka rajoja ei ole kiinteistötoimituksessa määrätty, ulottuu 
kanden metrin (2 m) etäisyydelle ojan tai, missä ojaa ei ole, tieluis-
kan tai -leikkauksen ulkosyrjästä. 

1.2.2 Tienpitäjä 

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

Tien pitäjä: 

• päättää liikenteen ohjauslaitteen asettamisesta, 
• päättää tiekohtaisista ja paikallisista nopeusrajoituksista, 
• päättää liikenteen ohjauksesta tiellä tehtävän työn vuoksi. 
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Tiellä tehtävän työn sopimus- ja lupaehdoissa määritellään tapauskohtaisesti 
menettelyt työnaikaisen liikenteenohjauksen edellyttämistä toimenpiteistä. 

1.2.3 Tienpitäjän vastuu 

Tienpitäjä huolehtii tienpidosta ja siihen liittyvistä asioista sekä vastaa tienpi-
dosta aiheutuvista kustannuksista ja käyttää tienpitoa varten saatuja oikeuk-
sia. Tienpitoon kuuluu sekä tien tekeminen että kunnossapito. 

Maantien pitämiseksi liikennettä tyydyttävässä kunnossa kuuluvat lain mu-
kaan seuraavat tehtävät: 

• tienpitoaineen toimittaminen tielle, 
• tien pitäminen tasaisena, 
• tiepölyn sitominen, 
• tien puhtaanapito, 
• jätehuolto, 
• kuivatus, 
• rummun korjaaminen, 
• sillan, laiturin, varalaskupaikan ja lautan pitäminen kunnossa, 
• kaiteen, tiemerkin tai muun laitteen asettaminen, 
• puiden, pensaiden ja tarvittaessa muun kasvillisuuden poistaminen, 
• jäätien järjestäminen, 
• liikkuvan sillan avaaminen ja sulkeminen, 
• jääesteiden poistaminen, 
• muut toimenpiteet tien pitämiseksi liikennettä tyydyttävässä kunnossa. 

Tienpitäjällä on vastuu tienpitotoiminnan tai muun tiealueella tehtävän toi-
minnan yhteydessä syntyneistä vaikutuksista kolmatta osapuolta, esimerkik-
si tienkäyttäjää kohtaan. 

1.2.4 Turvallisuusvastuut rakennuttajana 

VNp 629/1994, VNa 426/2004 2 § 

Rakennuttajalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy ra-
kennushankkeeseen tai muuta, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta. 

Rakennuttajan tehtäviä käsitellään tässä aineistossa edellä mainitun valtio-
neuvoston päätöksen pohjalta - työturvallisuusvastuiden kannalta. Muissa 
määräyksissä ja ohjeissa rakennuttaja käsite voi olla erilainen ja rakennutta-
jalle tulla niiden mukaan erilailla vastuita. 

Rakennuttajalla tarkoitetaan sitä, jonka toimeksiannosta rakennustyö toteu-
tetaan. Rakennuttaja on organisaatio tai henkilö, joka ryhtyy rakennustyö-
hön. Tosiasiallinen rakennuttaja voi delegoida tehtävänsä ja ainakin osittain 
toimivaltansa esimerkiksi erityiselle rakennuttajakonsultille. 

Urakkamuodoista riippuen rakennuttajana voi toimia osapuoli, joka ohjaa tai 
valvoo rakennushanketta, esimerkiksi rakennuttajakonsultti. Nämä vaihtoeh- 
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dot tulevat kysymykseen esimerkiksi suunnittele ja toteuta -urakoissa (ST) ja 
projektinjohtourakoissa (PJU). 

Rakennuttaja tai muu taho, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta huolehtii 
rakennushankkeen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa siitä, että tällöin ote-
taan huomioon myös rakennustyön turvallinen toteuttaminen. Rakennuttajan 
velvollisuutena on edellyttää suunnittelijoilta rakennustyötä tekevien turvalli-
suuden ja terveellisyyden huomioon ottamista suunnittelun kaikissa vaiheis-
sa. Rakennuttajan pitää huolehtia suunnitelmien yhteensovittamisesta ja tar-
kastamisesta myös työturvallisuuden kannalta. 

Rakennuttajan on nimettävä yhteiselle rakennustyömaalle päätoteuttaja, kun 
rakennushanke vaatii asiantuntemusta toimintojen yhteensovittamisessa, 
työmaan yleissuunnittelussa ja työmaan yleisen turvallisuuden toteuttami-
sessa. Kun yhteiselle rakennustyömaalle ei ole nimetty päätoteuttajaa, vas-
taa rakennuttaja myös päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista. Raken-
nuttajan on myös huolehdittava, että tämän nimeämällä päätoteuttajalla on 
asiantuntemus ja tosiasialliset toimivaltuudet huolehtia yhteisellä työpaikalla 
pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan velvoitteista (Työturvalli-
suuslaki 738/2002 51 §). 

Rakennuttajan on laadittava rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten 
turvallisuusasiakirja, joka sisältää mm. vaara- ja haittatekijöiden tunnistami-
sen, erityiset työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat tiedot sekä menettelyta-
paohjeet, joiden mukaista toimintaa rakennuttaja edellyttää rakennushank-
keen eri osapuolilta työturvallisuutta ja työterveyttä koskevissa asioissa. 

Valmisteltaessa rakentamisen toteutusta erillisinä urakoina rakennuttajan on 
määriteltävä kirjallisesti eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovit-
tamisen säännöt työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi. 

Rakennuttajan velvoitteet VNp 629/1994, VNa 426/2004 3-5 §: 

• Turvallisuusasiakirjan laatiminen ja sen tietojen ylläpito 
• Menettelytapaohjeet, joiden mukaista toimintaa työturvallisuufta ja - 

terveyttä koskevissa as joissa rakenn uttaja edellyttää rakennus-
hankkeen eri osapuolilta 

• Päätoteuttajan nimeäminen (varm istettava nimettävän asiantunte-
mus ja tosiasialliset toimivaltuudet) 

• Suunnittelun ohjaus ja koordinointi rakentamisen työturvallisuuden 
varm istamiseksi 

• Muutokset turvallisuusasiakirjan tietoihin 
• Turvallisuustietojen välittäminen ja asioiden käsittely 
• Yhteensovittamisen säännöt eril lisurakoinnissa 
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1.3 Tiellä työskentelyn ehdot 

1.3.1 Tienpitäjän teettämä työ 

Tiehallinto teettää kaikki tienpitoon liittyvät työt urakkasopimuksen perusteel-
la. Sopimuskatselmuksessa urakoitsijan kanssa sovitaan urakan toteuttami-
sen yksityiskohdista. Työn aikaisen liikenteen osalta sovitaan liikenteen oh-
jaussuunnitelmien esittämisestä ja käsittelystä sekä asiakirjojen mukaisista 
liikenteen järjestelyyn liittyvistä velvoitteista. Samassa yhteydessä sovitaan 
myös menettelyistä, ilmoituksista ja dokumentoinnista liikenteen ohjaus- 
suunnitelmiin liittyvien nopeusrajoitusten käytössä koko sopimuksen voi-
massaoloaja lie. 

Tienpitäjän kanssa solmittu urakkasopimus on samalla lupa tiellä tehtäviin 
töihin sopimusasiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. 

Tienpitäjän teettämään työhön liittyvät liikennejärjestelyt: 

• Liikennejärjestelyt kiinteä osa urakkaa 
• Urakoitsija laatu suunnitelman 
• Tienpitäjän edustaja tarkastaa suunnitelmat 
• Menettelyt sovitaan sopim uskatselmuksessa 

1.3.2 Tiellä työskentelyn luvanvaraisuus 

Kaikki tiealuetta koskevat tai tiealueelta tehtävät muiden kuin tienpitäjän tar-
vitsemat työt ovat luvanvaraisia Tiehallinnon osalta. Luvat haetaan yleensä 
tiepiiristä. 

Kunnissa käytäntö lupaviranomaisen osalta vaihtelee. Kuntakohtainen käy-
täntö on aina erikseen selvitettävä. Yksityisen tien osalta pitää asiasta sopia 
tienosakkaiden kanssa. Jos osakkaat ovat muodostaneet tiekunnan, on lupa 
haettava tienhoitokunnalta tai toimitsijamieheltä. 

Kun kysymyksessä on tiealueelle sijoitettava laite, niin työhön liittyvä lupa 
sisältyy yleensä tienpitäjän ja laitteen haltijan väliseen sopimukseen. Sopi-
mukseen liitetään työnaikaisten ja laitteen huollon aikaisten liikenteenjärjes-
telyjen asettamat vaatimukset. 

1.3.3 Muut luvat 

Kun työskennellään katu- ja tiealueella, jonka tienpitäjänä on kunta, voidaan 
joutua hakemaan myös muitakin lupia riippuen kyseisen kunnan lupakäytän-
nöistä, kuten: 

• kadun aitaamislupa, 
• kaivulupa, 
• työlupa, 
• 	lupa tilapäisille liikennejärjestelyille. 
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Yötyölupa 
Yötyölupa haetaan työsuojelupiiriltä työsuojeluviranomaisen pyynnöstä (mm. 
työaikalaki 605/1996 26 § mukaan). 

Melua aiheuttava työ 
Tilapäisestä melua aiheuttavasta työstä on tehtävä kirjallinen ilmoitus kun-
nan ympäristörisuojeluviranomaiselle (ympäristönsuojelulaki 86/2000 60 §). 

Räjäytystyö 
Räjäytystyöstä tehdään ilmoitus paikalliselle poliisiviranomaiselle (räjäh-
dysasetus 473/1993 76 §) sekä räjäytys- ja louhintatyömaan poistumis- ja 
pelastautumissuunnitelmasta tehdään paloviranomaiselle (VNp räjäytys- ja 
louhintatyön järjestysohjeista 410/1986 7 §). Ilmoitukset tekee yleensä räjäy-
tystyön johtaja. 

Ennakkoilmoitus työsuojelupiiriin 
Päätoteuttajan pitää tehdä asianomaiselle työsuojelupiirille ennakkoilmoitus 
rakennustyömaasta, joka on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin kuukau-
den ja jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä 
vähintään 10 työntekijää (VNp rakennustyön turvallisuudesta 629/1994 6 §). 

2 TIELLÄ TYÖSKENTELYN VAARAT JA ONGELMAT 

2.1 Yleistä 

Tiellä työskennellään olosuhteissa, joihin liittyy erityisiä vaaroja työntekijöille. 
Tiellä työskentely on tutkimusten mukaan noin 3-5 kertaa vaarallisempaa 
kuin teollisuustyö. Liikenne aiheuttaa tietyökohteissa jatkuvasti vaaratilantei-
ta. Ajoneuvot ohittavat työntekijät liian läheltä ja käytetyt nopeudet ovat 
usein liian suuria. Myöskään työkoneita ei aina osata varoa riittävästi. Ohi 
ajavien ajoneuvojen aiheuttamat onnettomuudet ovat tiellä työskenteleville 
työntekijöille seurauksiltaan usein vakavia. 

Liikenneonnettomuudet lisääntyvät myös tietyön johdosta. Vuosittain tietyö- 
kohteissa sattuu kymmeniä onnettomuuksia joissa syntyy henkilövahinkoja. 
Onnettomuuksista aiheutuvat ajoneuvo- ja muut materiaalivahingot voivat 
olla arvoltaan vuosittain jopa useita satoja tuhansia euroja. 

Tiellä työskennellessä totutaan helposti liikenteen vaaroihin, eikä vaaran 
olemassaoloa aina tunnisteta. 

Turvallisuus vinkki! 
Tiellä työskentelevän on tunnettava ja otettava työssään huomioon liiken-

teessä olevien osapuolten tyypilliset käyttäytymistavat. Tätä edellyttää sekä 
työntekijän oma että liikenteen turvallisuus. 
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Vaara on työssä esiintyvä tekijä, joka voi aiheuttaa tapaturman, onnetto-
muuden, ammattitaudin tai ruumiillista tai henkistä kuormittumista. Esimer-
kiksi kuljettajan käyttämä ylinopeus työkohteessa. 

Riski kuvaa vaaran suuruutta. Se on vaaratilanteiden aiheuttamien vahinko-
jen vakavuuden ja todennäköisyyden yhdistelmä. 

Turvallisuus on olotila, jossa siihen liittyvät riskit ovat hyväksyttäviä. Esi-
merkkinä tietyömaalla liikenteeltä suljettu ja suojattu alue. 

2.2 Liikenteen aiheuttamat vaarat 

Liikenne aiheuttaa työssä jatkuvasti vaaratilanteita ja liikenteen aiheuttamat 
tapaturmat ovat seurauksiltaan usein vakavia, pahimmat tapaturmat ovat 
johtaneet työntekijän kuolemaan. 

Ajoneuvojen kuljettajat eivät ota useinkaan tietyöntekijöiden turvallisuutta 
riittävästi huomioon, jolloin työkohde ohitetaan liian kovalla nopeudella tai 
liian läheltä työntekijöitä. 

Kuljettajalle on tyypillistä: 

Liian suuren tilannenopeuden käyttö tietyökohteessa. Tällöin kuljettajan 
havaintojen teko näkökentän laidalla heikkenee, koska kuljettaja joutuu 
keskittymään enemmän ajoneuvon ohjaamiseen. 

Turvallisuusvälin pitäminen liian lyhyenä. Käytettyyn nopeuteen nähden 
kuljettaja ajaa liian lähellä edellä ajavaa. Peräänajon riski lisääntyy ja kul-
jettaja joutuu keskittymään ajotapahtumaan tarkemmin. Työkohteen vaa-
timat havainnot saattavat jäädä tekemättä. Lähellä edessä liikkuva ajo-
neuvo rajoittaa näkökenttää, jolloin työkohteen aiheuttamaa estettä ei 
nähdä ajoissa. 

• Tietämättömyys nopeuden vaikutuksesta pysähtymismatkaan. Jarrutus-
matka nelinkertaistuu, kun nopeus kaksinkertaistuu. Tämä toimii myös 
toisinpäin: Nopeuden alentaminen neljänneksellä lyhentää jarrutusmat-
kan puoleen. 

Lisäksi erilaisiin riskiryhmiin kuuluvien kuljettajien määrä on jatkuvasti kas-
vamassa. Noin 1 % kuljettajista kuuluu johonkin riskiryhmään. Näitä ovat 
muun muassa alkoholin, lääkeaineiden ja huumeiden vaikutuksen alaisena 
ajoneuvoa kuljettavat. Myös sairaus, heikko näkökyky, korkean ikä tai vähäi-
nen ajokokemus lisäävät riskikuljettajien määrää. Riskikuljettajien ryhmään 
luetaan myös epäkuntoisella ajoneuvolla liikenteessä olevat. Erilaisiin riski- 
ryhmiin kuuluvien kuljettajien määrä on jatkuvasti kasvamassa. 

Kun työkohteen ohittaa työpäivän aikana 3000 ajoneuvoa, joukossa on 
noin 30 riskikuljettajaa. 
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2.3 Työympäristössä ilmenevät vaarat 

2.3.1 Havaitsemista haittaavat tekijät 

Tiellä tehtävissä töissä sattuneiden liikenneonnettom uu ksien tutki nnassa on 
tullut usein esille onnettomuuteen joutuneen selitys, että hän ei havainnut 
työkohdetta ajoissa. 

Työkohteen havaitsemista haittaavat kuljettajasta riippumattomat tekijät voi-
vat johtua säästä, liikenteestä, parhaillaan tehtävästä työstä tai muista olo-
suhteista, kuten tien geometriasta. Sään aiheuttamat havaittavuutta vaikeut-
tavat tekijät ovat, liukkaus, sumu tai sade. Pirn: on mnntonaocnLoJee 
kijä, joka vaikeuttaa työkohteen havaitsemista 

Kirkas auringonpaiste on häikäisyllään ollut osasyynä moniin vahinkoihin. 
Vasta-aurinkoon ajava voi hetkellisesti olla täydellisesti näkemättä mitään 
edessä olevaa. Auringon valo häikäisee eli heijastuu takaisin moniin eri 
suuntiin tuulilasin pinnasta siten, että lasin läpi ei voi nähdä. Ilmiö on vaaral-
lisimmillaan auringon paistaessa alhaalta. Ilmiö esiintyy keväällä ja syksyllä 
ja korostuu erityisesti likaisessa, kuluneessa tai huurtuneessa tuulilasissa. 

Vuorokauden aika voivat lisätä tiellä työskentelyn vaaroja. Talvella kunnos-
sapitotyöt joudutaan usein tekemään hankalissa keliolosuhteissa ja pimeäs-
sä. Pimeän aikana tapahtuva liikenne muodostaa omat vaaratekijänsä mm. 
näkyväisyys ja työkohteen havaittavuus voivat olla päiväolosuhteita heikom-
pia. Yöllä on myös liikkeellä päiväsaikaa enemmän kuljettajia, jotka ajavat 
väsyneenä tai päihtyneenä. Yöllä ajetaan päiväsaikaa useammin ytinopeu-
della, koska hidastavaa muuta liikennettä on vähemmän 

Liikenne voi haitata työkohteen havaittavuutta monella tova!ia. ison ojoneu• 
von takana ajava ei havaitse työstä johtuvaa ajolinjan muutosta tai huomaa 
ohituskaistalla hitaasti liikkuvaa työkonetta. Vastaantulevan ajoneuvon valot 
voivat häikäistä ja samalla heikentää edessä olevan työkoneen tai työnteki-
jän havaitsemista. 

Työ itsessään voi vaikeuttaa havaintojen tekoa työkohteessa. Työ voi aiheut-
taa pölyä (esim. harjaus, lumen auraus, poraustyöt) tai höyryä (päällystys- 
työ, jään sulattaminen). Jokin kohde voi kiinnittää autoilijan huomion. Katse 
kohdistuu työkoneeseen, ja esimerkiksi jalkaisin liikkuva työntekijä jää ha-
vaitsematta. 

Muita havaittavuutta häiritseviä tekijöitä voivat olla ympäristön kirkkaat va-
lonlähteet, työkohteessa olevat opastus- ja mainostaulut, kiinnostava tapah-
tuma lähellä työmaata tai vastaantuleva liikenne. 

Turvallisuus vinkki! 
Työkohdetta lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on voitava havaita työ ko h-

de, työskentelevä kone ja työ ntekyä rIIttävän ajoissa, vain silloin hän voi so-
vittaa nopeutensa ja ajotapansa tietyö kohteen olosuhteita vastaavaksi. 
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2.4 Oman toiminnan merkitys 

2.4.1 Tottuminen ja työpaikkasokeus 

Työskenneltäessä vaarallisissa olosuhteissa ilman vahinkoja turrutaan hel-
posti työn tai työmaan vaaroihin. Työn touhussa unohdetaan muu liikenne ja 
työssä otetaan yhä suurempia riskejä. Työkone voidaan pysäköidä vaaralli-
seen kohtaan tai tiealueella liikutaan varomattomasti. Lyhytkestoiseen työ-
hön ei viitsitä tehdä suojauksia tai kunnollisia liikennejärjestelyjä, koska tie-
alueella ollaan vain hetken aikaa. 

Unohdetaan se perusperiaate, vaikka työ kestää vain muutamia minuut-
teja, niin auto ajaa päälle paljon lyhemmässä ajassa, muutamassa se-
kunnissa. 

Kokeneetkaan työntekijät eivät aina tunnista työn tai työmaan vaaroja. Työ-
paikkasokeus ilmenee siinä, että ei kiinnitetä huomiota työmaan vaarapaik-
koihin, huonoon järjestykseen tai puutteellisiin liikennejärjestelyihin. 

Kun riskejä on otettu liian paljon tai kun olosuhteet muuttuvat aikaisemmas-
ta, vaikka vain hiukankin huonompaan suuntaa, syntyy vaaratilanne tai on-
nettomuus. Tällainen lisätekijä voi olla matalalla paistava aurinko tai työkoh-
detta lähestyvä väsynyt tai heikkonäköinen ajoneuvon kuljettaja. 

Nuoret ja kokemattomat työntekijät ovat tapaturmatilastojen mukaan koke-
neita työntekijöitä riskialttiimpia. Nuoret työntekijät toimivat usein tehtävissä, 
joihin liittyy paljon liikkumista tiealueella, esimerkiksi liikenteen ohjaus- ja 
mittaustehtävissä. Heiltä puuttuu usein tietoja ja kokemusta liikenteen käyt-
täytymisestä ja vaaratilanteisiin varautumisesta. 

Kokeneille työntekijöille sattuu harvemmin vahinkoja ja tapaturmia kuin ko-
kemattomille, mutta kokeneiden työntekijöiden työtapaturmat ovat usein va-
kavia. Liikenteen aiheuttamat työtapaturmat ovat yleensä vakavia, joten tie- 
töissä kokeneelle työntekijälle sattunut onnettomuus on usein kohtalokas. 

2.4.2 Henkilösuojainten käyttöön liittyvät puutteet 

Suojaimien käyttämättä jättäminen on työpaikkasokeutta. Kuulovamma tai 
muu terveydellinen haitta syntyy usein vasta pitkän ajan kuluessa. Tervey-
den menettämistä ei huomata, koska muutokset ovat vähäisiä tai vaikutukset 
näkyvät vasta vuosien päästä. Silloin ei enää useinkaan voida tehdä asialle 
mitään, menetettyä terveyttä, kuten kuuloa, ei saada takaisin. 

Suojaimien käyttämättä jättämiseen liittyy myös valvonnan puuttuminen tai 
ettei käytöstä ole annettu selkeitä ohjeita. Usein kuulee väitteitä, että henki-
lökohtaisia suojaimia on hankala käyttää ja ne vaikeuttavat työtä. Kuitenkin 
suojaimien osalla on tapahtunut paljon tuotekehitystä, jolloin suojaimia on 
saatu entistä käytettävimmiksi ja miellyttävämmiksi. Kielteiset kokemukset ja 
asenteet perustuvat helposti vanhentuneisiin tietoihin ja käyttökokemuksiin 
sellaisista suojaimista, jotka ovat poistuneet käytöstä. 



20 	 Tieturva 1 
TIELLÄ TYÖSKENTELYN VAARAT JA ONGELMAT 

Tiellä ja kadulla työskentelevät liikkuvat usein siten, että autoilijat joutuvat 
väistämään heitä. Ajatellaan helposti, että työ antaa ylimääräisiä oikeuksia, 
tai kaikki huomaavat varoitusvaatteita käyttävän työntekijän. Niin kauan 
kaikki menee hyvin, kunnes joku riskiryhmiin kuuluvista sattuu ajamaan työ- 
kohteeseen tai olosuhteet työkohteessa ovat tavallista huonommat, esimer-
kiksi havaittavuuden tai kelin osalta. 

Toisaalta työkohteesta varoittamisessa tai työkohteen liikennejärjestelyissä 
voi olla puutteita. Nämä ongelmat voivat korostua lyhytkestoisissa ja nope-
asti eteenpäin liikkuvissa töissä. Työkoneiden havaittavuus voi olla myös 
heikko tai työntekijät eivät käytä näkyvää varoitusvaatetusta. Samoin käytet-
tävät työmenetelmät voivat olla liian riskialttiita, esimerkiksi työkohdetta ei 
ole erotettu selkeästi ja tehokkaasti muusta liikenteestä. 

Turva!Iisuusvinkki! 
Työn tuivallisuus varmistetaan erottamalla työ kohde selkeästi ja tehok - 

kaasti lIIkenteestä. Suojataan työntekijä suoja-ajoneuvo/Ja tai muilla keinoin. 

2.4.3 Vaarallisia töitä ja työvaiheita 

Työkohteen suojaamista liikenteen aiheuttamilta vaaroilta ei ole tehty usein-
kaan riittävän tehokkaasti. Työkohteen tai -koneiden erottaminen muusta lii-
kenteestä keveillä liikenteenohjaus- tai varoituslaitteilla ei anna riittävää suo-
jaa onnettomuustilanteessa silloin, kun ajoneuvo törmää työkohteeseen. 

Liikenne aiheuttaa eri tutkimusten mukaan vaaratilanteita erityisesti seuraa-
vissa töissä ja työvaiheissa: 

• tiemerkintöjen tekemisessä ja poistamisessa, 
• liikennemerkkien ja liikenteenohjauslaitteiden asentamisessa ja poista-

misessa, 
• työskentelyssä jalkaisin tiealueella, 
• aurauksessa ja suolauksessa hankalissa olosuhteissa, kuten lumisateel-

la, 
• töissä, joissa toinen ajokaista joudutaan sulkemaan, 
• päällystystöissä, 
• työskenneltäessä moottoriteillä. 

Vaarallisia työvaiheita ja töitä ovat yleensä työt, joissa työntekijä joutuu työs-
kentelemään suojaamattomana liikenteen alaisena olevassa työkohteessa. 
Näitä töitä ovat mm. liikenteenohjaus pysäytysmerkillä, puhtaanapitotyöt jal-
kaisin tai apumerkintä- ja mittaustyöt, työkohteen liikennejärjestelyjen toteut-
taminen, ylläpito ja purkaminen. 

Liikkuvat ja lyhytkestoiset työt ovat vaarallisia, koska näiden töiden suojaa-
minen, liikenteen varoittaminen ja ohjaaminen voi olla hankaa. Riski lisään-
tyy, jos käytettävä kalusto on kevyttä tai huonosti havaittavaa, esimerkiksi 
tiemerkintäkoneet ovat usein kevytrakenteisia. 
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2.4.4 Työkoneiden vaarat 

Työkohteessa työskentelevät koneet ovat suuri vaaratekijä jalkaisin työsken-
televille. Liikenteen ja työkoneiden aiheuttama melu estävät helposti konei-
den äänen perusteella tehtävät havainnot niiden liikkeistä työkohteessa. 

Peruuttava työkone aiheuttaa vaaratilanteita. Työkoneen ohjaamosta voi olla 
katvealueita. Työntekijä ei kuule peruuttavan ajoneuvon ääntä työkohteen ja 
liikenteen melun johdosta. 

Tu,vallisuusvinkkil 
Koneiden varustukseen kuuluvat peruutushälyttimet. Niiden toimivuus on 

varmistettava työkoneen vastaanottotarkastuksessa. Työkoneen käyttö 
työssä on estettävä, kunnes peruutushälytin on kunnossa. 

Peruuttamisen ohella koneen liikkuvat työvälineet voivat aiheuttaa vaarati-
lanteita. Kauha voi osua kaivannossa työskentelevään. Työntekijä voi puris-
tua työkoneen ja rakenteen väliin tai jäädä puristuksiin pyöriviin koneen lait-
teisiin. 

Liikenne aiheuttaa vaaroja myös työkoneen kuljettajalle. Työkoneen kuljetta-
jat voivat loukkaantua toisen ajoneuvon törmätessä työkoneeseen. Työkone 
voi kaatua, jolloin koneen kuljettaja voi pudota ohjaamosta ja jäädä kaatuvan 
koneen alle. 

Työkoneen kuljettaja voi joutua vaaratilanteisiin, mikäli työkone rikkoutuu ja 
ryhdytään korjaamiseen liikenteen alaisilla teillä. 

Turvallisuus vinkkil 
Työkoneiden käyttöhäiriöiden korjaaminen on tehtävä annettujen turvalli-

suusmääräysten mukaan. Jos häiriö ilmaantuu koneen ollessa tiellä, riskiait-
tiisiin korjaustoimenpiteisiin ei pidä ryhtyä. Ennen korjaukseen ryhtymistä 
turvallisuus on varmistettava liikennejärjestelyin tai kone on siirrettävä turval-
liseen paikkaan. 

Poikkeavasti liikkuvat työkoneet voivat yllättää muut tienkäyttäjät. 

2.4.5 Kunnossapitotöiden erityisiä vaaroja ja ongelmia 

Kunnossapitotöiden suurimmat vaarat ja ongelmat liittyvät yleiseen liikentee-
seen, koska kunnossapitotöitä joudutaan tekemään liikenteen keskellä. Osa 
kunnossapitotöistä on lyhytkestoisia tai liikkuvia, jolloin työkohteen ennak-
komerkintä ja liikenteen ohjaaminen voivat olla hankalia järjestää. Myös työ- 
kohteen suojaaminen voi lyhytkestoisissa tai liikkuvissa töissä jäädä puut-
teelliseksi, koska suojaamisen toteuttaminen kestää kauemmin kuin itse työ. 

Työkoneen ja muun ajoneuvon välisissä onnettomuuksissa on tullut esille, 
että muun ajoneuvon kuljettaja ei ole nähnyt riittävän ajoissa työkonetta. 
Huolimatta siitä, että työkone on ollut kookas ja siinä on ollut asianmukaiset 
varoituslaitteet. Kookkaan työkoneen "yllättävä" kohtaaminen on joissakin 
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tapauksissa aiheuttanut paniikkijarrutuksen, jonka johdosta ajoneuvon hallin-
ta on menetetty ja se on törmännyt työkoneeseen tai se on suistunut tieltä. 

Kunnossapitotöissä on myös ongelmia koneiden ja laitteiden käytössä. Yksi 
ongelma on koneiden ja laitteiden suuri määrä sekä hallintalaitteiden erilai-
suus. Ongelmat korostuvat silloin, kun kuljettaja joutuu lähtemään oudolla 
työkoneella liikkeelle hankalissa keliolosuhteissa, ehkä vielä oudolle tieosal-
le. Ongelmaa voi lisätä myös kunnossapidon toimenpideajoista johtuva kiire. 
Lisäriskejä tuo kunnossapitotöiden sesonkiluonteisuus, jolloin koneita tai lait-
teita käytetään vain osan vuotta. 

Ongelmia aiheuttavat tieympäristön olosuhteet. Kunnossapitotöiden kannalta 
hankalia kohteita ovat mm. mutkaiset ja mäkiset tiet. Muita hankalia kohteita 
ovat vilkasliikenteiset tiet ja tiet, joissa on voimakkaita ruuhkahuippuja. Nä-
mä asiat on otettava huomioon kunnossapitotöitä suunniteltaessa mm. hoito- 
reittien suunnittelussa ja mitoituksessa. 

Hankaluuksia ja ongelmia aiheuttavat tiealueella tai tien läheisyydessä ole-
vat varottavat laitteet ja rakenteet. Näitä ovat mm. tien yli menevät johdot, 
tiealueella olevat kaapelit, johdot ja putket sekä liikennemerkit ja muut liiken-
teenohjauslaitteet tai liikenteenohjaukseen liittyvät varusteet. Myös kunnos-
sapidettävän tien huono kunto voi aiheuttaa vaaroja kunnossapitotöille. Eri-
tyisesti tietyömaiden kohdat voivat olla hankalia kunnossapidettäviä. 

2.4.6 Vaarallisia ja ongelmallisia työkohteita 

Tietöitä joudutaan tekemään muuallakin kuin "tavallisella" tieosuudelle. Näitä 
kohteita ovat esimerkiksi sillat, levähdysalueet tai kevyen liikenteen väylät. 
Silloilla työskenneltäessä on varottava alapuolella kulkevaa liikennettä, sillal-
ta ei saa pudota mitään alapuolella kulkevan liikenteen päälle. 

Rautatien yläpuolella olevilla silloilla työskennellessä on varottava radan 
sähköjohtoja. Rautatien lähellä työskenneltäessä on rautatieliikenteen kulun 
turvaaminen tärkeää. Tämän liikenteen osalla on kysymys usein suurista ris-
keistä, koska rautatieliikenteen kulkuhäiriöt voivat aiheuttaa suuria taloudelli-
sia kustannuksia. Myös tietoliikenteelle aiheutuvat häiriöt, kuten valokaapeli-
en katkaisut, voivat aiheuttaa suuria vahinkokustannuksia. 

Levähdysalueilla ja kevyen liikenteen väylillä tehtävissä töissä on erityisesti 
huolehdittava kevyen liikenteen turvallisuudesta. Varsinkin lasten turvallisuu-
teen on kiinnitettävä huomiota, esimerkiksi koulujen ja päiväkotien läheisyy-
dessä. Samoin on huolehdittava, että näkövammaiset tai muut vammaiset 
henkilöt pystyvät kulkemaan turvallisesti työkohteen ohi. 

Työkohteen lähellä saattaa olla eri laitosten, yritysten tai yhteisöjen rakentei-
ta ja laitteita, joista on vaaraa myös työnteolle. Vaarallisia kohteita ovat kor-
keajännitelinjat, sähkökaapelit, nestekaasuputket tai erilaiset teollisuuslaitos-
ten vaarallisia aineita sisältävät putket ja johdot. 

Lisäksi on töitä ja työvaiheita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa lä- 
hiympäristölle. Varsinkin kaivu- ja räjäytystöistä voi syntyä suuria vahinkoja 
lähiympäristölle. Työstä voi syntyä melu-, pöly- ja tärinähaittoja, joiden aihe- 
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uttamien haittojen selvittely ja korjaaminen vievät aikaa ja aiheuttavat kus-
tannuksia. 

2.5 Tiellä työskentelyn aiheuttamat vaarat muille 

2.5.1 Ajoneuvoliikenne 

Tiellä ja kadulla työskentelystä aiheutuu aina vaaraa liikenteelle. Työkohtei-
den puutteellinen ennakkovaroittaminen ja itse työkohteessa olevat puutteet 
sulku- ja varoituslaitteiden laadussa tai käytössä lisäävät vaaraa. Työkoh-
teen erottamisessa käytettävät liikennemerkkien ja sulkupylväiden raskaat 
jalustat ovat törmäyksessä vaarallisia. Puutteellinen ja epäselvä ajolinjojen 
merkintä työkohteen ohi voi aiheuttaa virheellisiä tulkintoja tai epäröintiä, jot-
ka puolestaan aiheuttavat häiriöitä liikennevirtaan, lisäten mm. ruuhkaa. 

2.5.2 Pyöräilijät, mopoilijatja moottoripyöräilijät 

Pyöräilijän käyttäytyminen voi olla arvaamatonta. Tyypillistä käyttäytymiselle 
voi olla, että hän uskoo tulleensa huomatuksi kaikissa olosuhteissa. Lisäksi 
pyäräilijä saattaa yrittää oikaista työkoneiden välistä, jolloin hän on suuressa 
vaarassa. 

Pyöräilijälle ovat vaarallisia tien urat ja esimerkiksi päällystystyössä päällys- 
teen pituussuuntaiset tasoerot. 

Turvallisuusvinkki! 
Pyöräi!jän lIIkkeiden huomioon ottaminen on työkoneen kuljettajalle tär-

keää. 

2.5.3 Jalankulkijat 

Jalankulkijalle on tyypillistä tutun ja lyhimmän mandollisen reitin käyttö, vaik-
ka työkoneiden ja sulkulaitteiden lomitse. Jalankulkija usein luulee, että hä-
net nähdään pimeässä silloin, kun hän itse näkee työkoneen. 

Turvallisuus vinkki! 
Jalankulkureitit on tästä syystä merkittävä selkeästi ja työkohteeseen 

pääsy tarvittaessa estettävä tehokkaasti. 

2.5.4 Lapset 

Työkohteen luona liikkuvat lapset toimivat täysin ennalta arvaamattomasti. 
Lapset ovat uteliaita ja he tulevat katselemaan koneen työskentelyä lähelle. 
Vaarallisia tilanteita voi syntyä esimerkiksi silloin, jos lapset piiloutuvat pen-
saikkoon tai pitkään heinikkoon niitto- ja vesakonraivaustöissä tai lumitöissä 
lumivallin sisään tai taakse. 
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Tu,vallisuusvinkki! 
Mikäli lapsia on työ kohteen lähellä, pitää työ keskeyttää ja nousta työko-

neesta keskustelemaan hetkeksi lasten kanssa. Heille pitää kertoa, että kul-
jettaja ei aina voi nähdä heitä, jolloin voi syntyä vaaratilanteita. Lapset on 
saatava työkohteesta tuvallisen matkan päähän, vaikka saattamalla. 

2.5.5 Muut ryhmät 

Työkohde voi aiheuttaa vaaratilanteita ja ongelmia moniin muihin tienkäyttä-
järyhmiin, joiden liikkumistarpeet ja turvallisuus on otettava huomioon. Näitä 
voivat olla mm. joukkoliikenne, jakelutiikenne, raskas liikenne, hälytysajo-
neuvot, liikuntaesteiset, näkövammaiset ym 

Riskejä 
• Näkövammaiset - kompastuminen, kaivantoon putoaminen 
• Liikuntaesteiset - kulun estyminen 
• Raskas liikenne - kiertotien kantavuus pettää 
• Joukkoliikenne - epäselvyydet pysäkkijärjestelyissä 

2.6 Muut tiellä työskentelyn ongelmat 

2.6.1 Vähän tilaa 

Tietyökohteille on tyypillistä tilan ahtaus, joka voi aiheuttaa vaaroja sekä työ- 
kohteessa työskenteleville että muulle liikenteelle. Työ pitää tehdä ahtaassa 
tilassa, mikä aiheuttaa omat vaaransa työskentelylle. Työkoneiden tarvitse-
ma työskentelytila etenkin raskaalla kaivukalustolla voi yllättää sivuuttavan 
autoilijan. Ahtaus lisää myös työkohteessa työskentelevien vaaraa jäädä 
työkoneen tai ohittavan ajoneuvon töytäisemäksi. 

Turvallisuusvinkki! 
Työmaasuunnitelman laadun merkitys korostuu ahtailla työmailla.. 

2.6.2 Materiaalin varastointi 

Työmaalla voi olla vähän tilaa tarvikkeiden ja materiaalin varastoinnille. Pur-
ku- ja lastauspaikat voivat olla huonoja ja nostokalustolle ei ole tilaa tai se ei 
ole sopiva. Varastoidut materiaalit voivat aiheuttaa myös näkemäesteitä tai 
niihin voidaan törmätä. Varastoidut materiaalit voivat vahingoittua liikenne-
onnettomuuksissa. 
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2.6.3 Työntekijöiden autot 

Joissakin töissä työntekijöiden autojen pysäköinti tuo ongelmia työkohteelle. 
Autot voivat haitata työstä varoittavien liikennemerkkien tai varoituslaitteiden 
näkymistä sekä kaventaa liikenteen ja työkoneiden käyttämää tilaa. 

Turvallisuus vinkki! 
Työntekijöiden autojen pysäköinti suunnitellaan työmaa-alueen käyttö-

suunnitelmassa (työmaasuunnitelma), jossa osoitetaan pysäköintipaikat. 

2.6.4 Liikenteen aiheuttamat muut haitat 

Liikenne aiheuttaa työntekijöissä pelkoa ja stressiä sekä myös melua, pako-
kaasuhaittoja ja muita terveydellisiä haittoja. Töiden kasvaneet tehokkuus- 
vaatimukset samanaikaisesti liikennemäärien kasvun ohella ovat osaltaan 
lisänneet liikenteen aiheuttamia haittoja. 

Muiden tienkäyttäjien kielteinen ja jopa vihamielinen suhtautuminen vaikut-
tavat haitallisesti työmotivaatioon ja voivat aiheuttaa pelkoa. Minkään muun 
ammattikunnan työpaikalla ei luku päivittäin "vierailijoita" niin paljon kuin työ- 
kohteessa, joka on vilkasliikenteisellä tiellä. Tie ja kunnossapitotyöntekijät 
joutuvat työskentelemään suuren yleisön nähtävillä sekä yleisön palautteelle 
että arvostelulle alttiina. Tielläliikkujat voivat suhtautua kielteisesti, jopa vi-
hamielisesti, tietöitä tekeviin työntekijöihin. Tielläliikkujat eivät aina noudata 
annettuja määräyksiä, varsinkaan nopeusrajoituksia. 

2.7 Kuljettajan ominaisuudet 

Ihminen pystyy havaitsemaan kerralla vain rajallisen määrän näkökentän 
asioita. Informaation käsittelykapasiteetti on rajallinen, mutta kapasiteetin 
käyttö on ilmeisen joustava. Valikointia, kuten kuljettajan toimintaa yleisesti- 
km, ohjaavat ulkoiset ja sisäiset tekijät. 

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

Ratkaiseva vaikutus havaitsemisen varmuuteen on myös sillä, kuinka kauan 
tieto on näkökentässä. Lyhytaikainen havaintokanava voi tukkiutua esimer-
kiksi toisen informaation tai väsymyksen seurauksena. Kovalla nopeudella 
ajettaessa ovat monet tärkeät kohteet vain muutaman sekunnin kuljettajan 
näkökentässä. Voi olla vain sattumaa, jos kuljettaja huomaa tietyökohteesta 
varoittavan liikennemerkin. 

Turvallisuusvinkki! 
Toista varoitus tarvittaessa. Älä käytä opasteissa liian pitkiä tekstejä. 

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

Tu,va!!isuusvinkki! 
Älä tee muusta liikenteestä poikkeavaa liikettä työkoneellasi vilkkaassa 

lIIkenteessä. Anna muille aikaa reagoida! 

Suuri ajonopeus koetaan riittävän kauan jatkuneena pienenä ja tapahtuu tur-
tumista, 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 tietyökohteen ohi. Kuitenkin ajoneuvon törmätessä ja-
lankulkijaan tällä nopeudella, noin seitsemän kymmenestä jalankulkijasta 
menehtyy. 

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. 

Tu,vallisuusvinkki! 
Nopeuden alentamiseen työ kohteessa käytetään nopeusrajoitusmerkkien 

ohella kavennuksia, heräteraitojaja töyssyjä. 

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 (esimerkiksi 90 % kuljet-
tajista etuajo-oikeutetulla, mutta kapeammalla kadulla, ei uskalla käyttää 
etuajo-oikeuttaan, vaan epäilee, hidastaa ajoaan ja jää odottamaan le-
veämmällä kadulla ajavia). 

• Kadulla, jossa on raitiovaunuliikennettä (kiskot). 
• Kestopäällysteisellä tiellä tai kadulla. 
• Paremmin valaistulla kadulla. 
• T-risteyksessä suoralla osalla. 
• Tapauksissa, joissa on ajettu pitkään etuajo-oikeutetuksi määrättyä tai 

koettua tietä tai katua, oletetaan etuajo-oikeuden jatkuvan seuraavassa- 
km risteyksessä. 

Tuivallisuusvinkki! 
Lllkennejärjestelyissä tulisi määrätä etuajo-oikeus ihmisten luontaisten 

odotusten edellyttämällä tavalla. 

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 ja hyvällä tiellä se-
kä samalla on sopeuduttu tähän nopeuteen. Yleisen ongelman muodostavat 
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liikenteen näennäinen turvallisuus ja siitä johtuva liian pienien turvamargi-
naalien käyttö. 

Turvallisuusvinkki! 
Anna perässä ajavalle mandollisuus ohittaa tuivallisesti. Anna ta,vittaessa 

tietä. 

2.8 Esimerkkejä onnettomuustilanteista 

Risteysalueen ryhmityskaistan apumerkintätyö TOT 24/97 

Vilkasliikenteisen valtatien risteysalue oli päällystetty muutamaa päivää ai-
kaisemmin ja siitä puuttuivat tiemerkinnät. Tiemerkintäryhmän kaksi työnteki-
jää oli tekemässä risteysalueen apumerkintöjä, jotka tehtiin käsityönä 
spraymaalilla. Yleensä työ tehtiin yksin, mutta tällä kertaa oli toinen työnteki-
jä mukana seuraamassa työntekoa ja opettelemassa risteysalueen apumer -
kintöjen tekoa. 

Risteysalue oli tietyömerkin vaikutusalueen sisällä. Varsinainen tietyökohde, 
jossa työskenneltiin, oli ollut ennen risteystä noin kilometrin päässä. Apu- 
merkinnät oli mitattu ensin hieman väärin ja työntekijä korjasi sulkualueen 
reunojen apumerkintöjä mustalla spraymaalilla. 

Kumartuessaan peittämään väärään paikkaan tehtyä pilkutusta, työntekijä 
kääntyi selin lähestyvään liikenteeseen nähden. 

Risteysalueelle saapui henkilöauto, jota ajoi iäkäs kuljettaja. Hänen ohjaa-
mansa auto harhautui pois oikealta ajolinjalta liian keskelle risteysaluetta. 
Henkilöauton oikea etukulma törmäsi apumerkintätyössä olevaan työnteki-
jään, joka loukkaantui vakavasti ja menehtyi saamiinsa vammoihin myö-
hemmin sairaalassa. 

Tapaturmaan johtaneita tekijöitä: 

• työntekijään törmänneen ajoneuvon kuljettajan näkökyky oli heikentynyt, 
• laajalla risteysalueella oli epäselvät ja vaikeasti havaittavat ajolinjat, 
• tiemerkintätyötä varten ei ollut erillisiä liikennejärjestelyjä, 
• työskentely suojaamattomana jalkaisin tiealueella, 
• työntekijällä ei ollut näkyvää varoitusvaatetusta, 
• työtehtävän antamisen yhteydessä ei käyty läpi liikennejärjestelyjä tai 

työn turvallisuuskysymyksiä. 
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Vastaavien tapaturmien torjunta: 
• työmenetelmiä kehitetään turvallisemmiksi, 
• annetaan selkeät ohjeet työskentely.stä liikenteen vaaroille alttiissa ym-

päristössä, 
• käytetään näkyvää varoitusvaatetusta, 
• tehdään kunnolliset lllkenteenohjausjärjestelyt, 
• esimiesten tulee valvoa, että annettuja tui'vallisuusohjeita noudatetaan, 
• työhön liittyviä vaaroja kerrataan myös kokeneiden työ ntekOöiden kans-

sa, 
• tiellä työskentelyssä on varauduttava myös riskikuljettajiin. 

Päällystystyömaan liikenteenohjaus TOT 20/96 

Kaksi liikenteenohjaajaa ohjasi liikennettä valtatien päällystystyömaalla, jos-
sa oli aloitettu liittyvän tien hidastuskaistan kiilan päällystäminen. Liiken-
teenohjaajat olivat näköyhteydessä toisiinsa. Päällystystyön johdosta tielle 
oli asetettu 50 km/h nopeusrajoitus. 

Liikenteenohjaaja seisoi keskellä ajokaistaa, jonka liikennettä hän pysäytti. 
Radiopuhelinten puuttumisen vuoksi hän joutui välillä katsomaan taakseen, 
poispäin pysäyttämistään autoista, varoakseen takaa tulevaa liikennettä ja 
varmistaakseen, ettei hän päästä liikennettä silloin, kun vastakkaisesta 
suunnasta tulee ajoneuvoja. 

Päällystystyömaata lähestyi ylinopeudella pakettiauto. Reitti oli pakettiauton 
kuljettajalle tuttu ja hän oli lähtenyt liikkeelle aamulla kotoaan, noin kanden 
kilometrin päästä. Sää oli pilvipoutainen, tien pinta oli kuiva ja lämpötila oli 
+4 °C. Aurinko paistoi matalalta pilviverhon lomitse vasten työkohdetta lä-
hestyvää pakettiautoa. Edellisenä yönä lämpötila oli ollut muutaman asteen 
pakkasen puolella ja pakettiauton tuulilasin pinnalla saattoi olla vielä koste-
ushuuruja. Kuljettaja keskittyi ratkaisevalla hetkellä aurinkolipan säätämi-
seen. 

Liikenteenohjaaja antoi pakettiauton kuljettajalle pysäytysmerkillä pysähty-
mismerkin, mutta kuljettaja ei havainnut pysäytysmerkkiä. Pakettiauto ajoi 
jarruttamatta liikenteenohjaajan päälle. Hän osui keskelle auton keulaa ja 
raahautui auton oikean kulman alla ennen kuin pakettiauto pysähtyi. Liiken-
teenohjaaja menehtyi saamiinsa vammoihin sairaalassa samana päivänä. 

Tapaturmaan johtaneita tekijöitä: 

• liikenteenohjaajaan törmänneen ajoneuvon ylinopeus ja kuljettajan tark-
kaavaisuuden herpaantuminen, 

• epäsuotuisat sääolosuhteet ja matalalta paistava aurinko, 
• liikenteenohjaajan seisominen keskellä tietä pysäyttäessään ensimmäis-

tä autoa, 
• puutteet työmaan liikennejärjestelyissä ja liikenteenohjaajien havaitta-

vuudessa. 
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Vastaavien tapaturmien torjunta: 
• lllkenteenohjaajan havaittavuuden parantaminen; 

• näkyvät varoitusvaatteet 
• pysäytysmerkki päiväloistekalvolla 
• hinattavat varoitusaidat. 

• työ kohteen liikennejärjestelyjen parantaminen; 
• pysäytyspaikan valinta 
• lllkennemerkkien havaittavuuden parantaminen 
• myös lyhytkestoisten töiden liikenteenjärjestelyt suunniteltava 

• liikenteenohjaajien perehdyttäminen, 
• liike nteenohjaajan työtä turvaa vien ratkaisujen käyttäminen; 

• liikennevalot 
• varoitusvalaisimia ja varoituslaitteita 

Säh kötapaturma siltatyömaan varastopaikalla TOT 14/97 

Valtatien varteen rakennettiin kevyen liikenteen siltaa. Vieressä ollut leväh-
dyspaikka toimi työmaan varastoalueena. Levähdyspaikan yli kulki avoin 20 
kV:n sähkölinja noin 6,5 metrin korkeudessa. Autonkuljettaja nosti kuorma- 
auton lavalta kuormausnosturilla rakennustelinettä sähkölinjan alitse. Noston 
aikana kuormausnosturin puomi osui sähkölinjaan, jolloin autonkuljettaja sai 
voimakkaan sähköiskun ja menehtyi välittömästi. 

Tapaturmaan johtaneita tekijöitä: 

• nostotyö avoimen sähköjohdon vieressä, 
• korkea rakennusteline, 
• pitkäksi kiristynyt nostovyö, 
• auringon häikäisy ja sakea metsä, 
• varastoalueen valinta ja järjestys, 
• kuorma-auto pyörien varassa ja tukijalan alla kuivat laudat. 

Vastaavien tapaturmien torjunta: 
• rakennustöiden suunnittelu, 
• sähköturvallisuusmääräysten ottaminen huomioon nostotöissä avointen 

sähköjohtojen läheisyydessä, 
• valvonta, 
• levähdyspaikkojen rakentamisen suunnittelu.. 
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Kuorman tyhjennys tienparannustyömaan murskeen ajossa TOT 
19/92 

Tienparannustyömaalla ajettiin mursketta ajotien toiselle kaistalle toisen ajo- 
kaistan ollessa liikenteelle avoinna. Yksi kokenut työntekijä toimi kuormien 
ylösottajana ja kuormien tyhjennyspaikan näyttäjänä. Hänen tullessaan aa-
mulla työpaikalleen, siellä oli jo muutama murskeauto odottamassa tyhjen-
tämistä. Työntekijä osoitti ensimmäiselle kuorma-autonkuljettajalle paikan 
mihin tämän tuli tyhjentää murskekuormansa ja siirtyi ohjaamaan seuraavaa 
murskeautoa. Ensimmäisellä oli käytössään vetoauto ja täysperävaunu. Tyh-
jennettyään vetoauton kasetin, hän haki tyhjennyspaikan takana olevasta 
perävaunusta kasetin vetovaunuun ja tyhjensi sen samaan paikkaan. Toisen 
kuorma-auton tyhjennyspaikan kohdalla kulki tien poikki viistosti matalalla 
ollut puhelinlanka. 

Kuorman näyttäjä seurasi jälkimmäistä kuormaa tyhjennettäessä, ettei lava 
ottaisi kiinni puhelinjohtoihin. Kun lavan alaslasku toteutui ongelmitta, työn-
tekijä siirtyi liikenteenalaisen kaistan keskivaiheille. Samaan aikaan ensim-
mäisen kuroma-auton kuljettaja peruutti hitaasti epätasaisella alustalla perä-
vaununsa luokse. Työntekijä jäi peruuttavan auton yliajamaksi. 

Toisen auton kuljettaja havaitsi auton peruuttavan työntekijän päälle ja hän 
yritti varoittaa tilanteesta painamalla auton torvea. Hätäännyksissään hän 
kuitenkin epäonnistui siinä painaen koko kämmenellä ratin keskelle, jolloin 
hälytin ei toiminut. Paikalle kutsutun ambulanssin miehistö totesi työntekijän 
kuolleeksi. 

Tapaturmaan johtaneita tekijöitä: 

mursketta kuljettavan auton varusteet, autossa ei ollut peruutuksen ää-
nimerkkiä eikä vetoautossa ollut puskuria, 
matalalla olleet puhelinlangat, joihin työntekijän huomio kiinnittyi. 

Vastaavien tapaturmien torjunta: 
• hälytysääni peruuttaviin työmaa-autoihin sekä peruutushälyttimen toimi-

vuuden varmistaminen, 
• varovaisuus peruutettaessa työmaa-autoa työmaalla - ennen peru utta- 

mista tulee varmistaa jalankulkevien työ ntek/öiden turvallinen syainti. 

Liikenteenohjauslaitteiden huoltotyö moottoritiellä TOT 11/04 

Tienrakennustyömaalla rakennettiin moottoritietä ylittävää siltaa. Moottoritien 
vasen kaista oli suljettu liikenteeltä liikenteenohjauslaittein. Kaksi työntekijää 
oli tarkastamassa moottoritiellä olleiden sulkuaitojen varoitusvalaisimia (vilk-
kuja). He olivat pysäköineet käytössään olleen kuorma-auton moottoritien 
vasemmalle kaistalle sulkuaidan taakse yleiseltä liikenteeltä suljetulle alueel-
le. Moottoritien vasen kaista oli ollut suljettuna onnettomuuskohdassa lähes 
kaksi kuukautta ennen tapaturmaa. 



Tieturva 1 
	

31 
TIELLÄ TYÖSKENTELYN VAARAT JA ONGELMAT 

Moottoritien vasenta kaistaa ylinopeudella liikkunut pakettiauto törmäsi jar-
ruttamatta sulkuaitaan ja tämän jälkeen työntekijöihin, jotka työskentelivät 
pysäköidyn kuorma-auton ja sulkuaidan välissä yleiseltä liikenteeltä suljetulla 
alueella. 

Paikalla hälytettiin useita pelastuslaitoksen yksiköitä, jotka antoivat ensiapua 
loukkaantuneille työntekijöille sekä pakettiautoa ajaneelle kuljettajalle. Louk-
kaantuneet vietiin läheiseen sairaalaan. Työntekijät menehtyivät saamiinsa 
vammoihin onnettomuuspäivänä. 

Tapaturmaan johtaneita tekijöitä: 

riskikuljettaja, 
työskentely ilman suojausjärjestelyjä, 
vaarallisesta työstä puuttui suunnitelma. 

Vastaavien tapaturmien torjunta: 
• työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaatimusten ja ohjeistojen kehittämi-

nen, 
• teknisen työtui'vallisuuden kehittäminen, 
• vaarallisten töiden turvallisuussuunnittelu, 
• liikennevalvonnan lisääminen työkohteissa, 
• tietoiskut tiellä työskentelyn vaaroista autoiijoille. 
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3 TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN LIIKENTEEN 
JÄRJESTELYIN 

3.1 Työkohteen liikennejärjestelyjen perusasiat 

3.1.1 Liikennejärjestelyjen tavoitteet 

Perusedellytys turvalliselle työskentelylle on, että työkohde, työskentelevä 
kone tai työntekijä voidaan havaita riittävän ajoissa, jolloin työkohde ei yllätä 
kuljettajaa. Vain silloin työkohdetta lähestyvän ajoneuvon kuljettaja voi sovit-
taa nopeutensa ja ajotapansa tietyökohteen olosuhteita vastaavaksi. 

Työkohteen havaittavuuden tehostamisen tärkeimmät keinot ovat kohteen 
osoittaminen ennakoivin varoitusmerkein sekä merkitseminen sulku- ja va-
roituslaittein. Lisäksi havaitsemista tehostetaan käyttämällä työkoneissa va-
roituslaitteita sekä työntekijöiden varoitusvaatetuksella. 

Liikennejärjestelyjen tavoitteet: 

1. Liikenteen varoittaminen. 

2. Huolehtia työkohteessa liikenteen ja työntekijöiden turvallisuudesta. 

3. Huolehtia liikenteen sujuvuudesta. 

4. Luoda riittävät edellytykset liikenneväylällä työskentelylle. 

5. Liikenteelle ei saa kuitenkaan aiheuttaa tarpeetonta haittaa. 

Liikennejärjestelyjen ensisijaisena tavoitteena on työkohteessa huolehtia lii-
kenteen ja työntekijöiden turvallisuudesta. Turvallisuustavoitteen lisäksi lii-
kenteen järjestelyillä huolehditaan liikenteen sujuvuudesta ja luodaan riittä-
vät edellytykset liikenneväylällä työskentelylle. Lainsäädäntö määrittelee, et-
tä liikenteelle ei saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa. Liikennejärjestelyjen 
suunnittelu on osa työkohteen työmaa-alueen käytön suunnittelua. 

Liikennejärjestelyjen suunnittelu on osa työkohteen työmaa-alueen 
käytön suunnittelua eli työmaasuunnitelmaa. 

Työkohteen liikennejärjestelyissä noudatettavat yleiset periaatteet: 

1. Työkohde ei saa koskaan yllättää ajoneuvon kuljettajaa. Liikennejärjeste-
lyjen tehtävänä on kertoa ennakkoon työstä ja vielä niin, että ajoneuvon 
kuljettaja voi järjestelyjen laadusta päätellä työn luonteen ja siitä aiheutu-
vat haitat liikenteelle. 
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2. Liikennejärjestelyissä noudatetaan liikennesääntöihin ja ohjeisiin perus-
tuvaa yhtenäistä käytäntöä työkohteesta toiseen. Tavoitteena on vahvis-
taa kuljettajien kokemuksiin perustuvaa ns. "sisäistä mallia" hänen koh-
datessaan työkohteen. Sisäinen malli -käsite tarkoittaa kuljettajan ha-
vaintoihin perustuvaa totuttua tapaa toimia. Kun kuljettaja havaitsee tietyt 
merkit, hän voi olettaa, että seuraa jatkossa aina samanlaiset järjestelyt. 

3. Liikennejärjestelyjen tehokkuuden tulisi samalla viestiä työkohteen vaa-
rallisuutta ja vaikeutta. Tällöin kuljettajan on helppo lähes vanhasta muis-
tista sovittaa nopeutensa ja ajotapansa työkohteen vaatimusten mukai-
sesti. Kuljettajan epävarmuus ja virhekäyttäytyminen vähenevät, jolloin 
turvallisuus ja liikenteen sujuvuus paranevat. 

4. Sisäisen mallin vahvistaminen tarkoittaa myös liikennejärjestelyissä lii-
kennemerkkien oikeaa ja yhtenäistä käyttöä. Merkkien virheellinen käyttö 
puolestaan heikentää sisäisen mallin toimivuutta ja vähentää merkkien 
uskottavu utta. 

5. On osattava tulkita liikennejärjestelyjen puutteista tai työkohteen huonos-
ta havaittavuudesta kertovat viestit ja niiden perusteella on harkittava pa-
rannuksia. Näitä viestejä ovat onnettomuudet työkohteessa, läheltä piti - 
tapaukset, yleisön palaute, jarrutusjäljet ja rikkoutuneet liikenteen ohjaus- 
laitteet. 

6. Liikennejärjestelyjen on otettava huomioon kaikki liikennemuodot. Erityi-
sesti on muistettava kevyt liikenne. 

Tiellä tehtävässä työssä tarvittavat liikennejärjestelyt suunnitellaan ja toteu-
tetaan soveltaen annettuja ohjeita. Niitä ovat mm. Tiehallinnon ohjeiden "Lii-
kenne tietyömaalla" -sarjan julkaisut sekä Suomen Kuntatekniikan Yhdistyk-
sen julkaisu 19/99 "Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella". 

Tiehallinnon ohjeista tuotetaan päivitysten yhteydessä sähköiset versiot pdf - 
tiedostoina ja ne ovat luettavissa ja tulostettavissa Tiehallinnon internet si-
vuilta. 

Liikennejärjestelyt suunnitellaan kirjallisesti tai työhön sovelletaan suoraan 
ohjeiden esimerkkiratkaisua ottaen huomioon paikalliset olosuhteet. Lisäksi 
yleensä tienpitäjän edustajan on hyväksyttävä suunnitelma. Työnsuorittaja 
sitoutuu sopimuksensa tai lupaehtojen mukaan noudattamaan laadittua 
suunnitelmaa. Mandollisista muutoksista sovitaan aina erikseen. Suunnitel-
ma on käytävä läpi myös liikennejärjestelyjä toteuttavien henkilöiden kanssa. 

3.1.2 Liikenteenohjauksen toteuttaminen 

Tiellä tehtävä työ aloitetaan aina liikennejärjestelyillä, jotka perustuvat ennal-
ta tehtyyn suunnitelmaan. Vilkkaasti liikennöidyllä tiellä on joskus tilanne, et-
tä työ sinänsä vaikuttaa hyvinkin yksinkertaiselta. Kuitenkin työ vaatii työs-
kentelyä ajokaistalla, jonka sulkeminen on huomattavasti suuritöisempi kuin 
itse työ. Tällaista yksinkertaiseltakaan vaikuttavaa työtä ei kuitenkaan voida 
työ- ja liikenneturvallisuusriskien vuoksi tehdä ilman kaistan sulkemista. On 
siis muistettava, että liikennejärjestelyt ovat aina olennainen osa työtä ja niin 
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muodoin myös työn kustannustekijä. Liikennejärjestelyt ovat osa laadukasta 
ja turvallista työskentelyä tiellä. 

Työmaan viikoittaisen kunnossapitotarkastuksen yhteydessä tarkastetaan 
liikenteenohjauksen suunnitelmanmukaisuus ja ohjauslaitteiden kunto ja 
puhtaus. Työnaikaisen liikenteenohjauksen toimivuus ja kunto on varmistet-
tava myös normaalin työajan ulkopuolella järjestämällä päivystys. Päivystäjä 
kiertää työmaan normaalin työajan ulkopuolella ja korjaa puutteet tai hälyttää 
tarvittaessa apuvoimia paikalle. 

3.1.3 Liikennemerkkien rakenne ja pystytys 

Tietöissä käytetään kunnoltaan moitteettomia liikennemerkkejä. Merkkien 
kalvomateriaalit voivat olla samoja kuin normaalikäytössä olevilla merkeillä 
tai erikseen työmaaolosuhteisiin tarkoitettuja. Kalvon laatu ja käytettävien 
merkkien koko ilmoitetaan tietyön liikennejärjestelysuunnitelmassa. Suositel-
tavaa on käyttää samanaikaisesti sekä päiväloiste- että heijastavat ominai-
suudet täyttäviä liikennemerkkikalvoja. Merkit ja muut liikenteenohjauslaitteet 
puhdistetaan tarvittaessa päivittäin. 

Merkit pystytetään tilapäisestikin luotettavalla tavalla. Tuuli tai ajoneuvojen 
ilmavirta ei saa kaataa tai siirtää laitteita. Ilkivallalle alttiit kohteet saattavat 
vaatia erityistoimia laitteiden pysymiseksi paikoillaan. Tilapäiset pystytysra-
kenteet eivät saa aiheuttaa vaaraa myöskään niihin vahingossa törmättäes-
sä. Rakenteiden passiiviseen turvallisuuteen on entistä enemmän kiinnitet-
tävä huomiota työkohteen liikenteen ohjauslaitteita hankittaessa. 

Tarpeettomaksi jäävät merkit joko poistetaan tai peitetään harmaalla 
peitelevyllä (suojuksella). Jätesäkkiä ei hyväksytä peittämiseen. 

Tietyömaan liikennemerkit pystytetään tien poikkileikkaukseen säännösten 
sallimissa rajoissa käyttäen kesäaikaan minimietäisyyttä ja -korkeutta, mmi-
mikorkeus on 1,5 metriä tien piinasta ja minimietäisyys on 0,5 metriä ajora-
dan reunasta. Talviaikana otetaan aurauslumen vaikutukset huomioon. Vilk-
kaalla tiellä merkit pystytetään molemmille puolille tietä. Tiehallinto voi lii-
kenneministeriön myöntämän poikkeusluvan perusteella käyttää leveäpien-
tareisella tiellä ja liikkuvassa työssä (esim. päällystystyöt) myös matalassa 
telineessä olevaa liikennemerkkiä. 

Varoitusmerkit pystytetään 150 - 250 m ennen varoitettavaa tienkohtaa. 
Moottori- ja moottoriliikennetiellä etäisyys on enintään 500 m. Taajamassa ja 
enintään 60 km/h nopeusrajoituksen alueella varoitusmerkki voidaan sijoittaa 
lähemmäksi työkohdetta. Oleellista on, että ajoneuvon kuljettajalle jää aina 
riittävästi aikaa havaita ja toimia merkin edellyttämällä tavalla. 

Kaikilla kaksiajorataisilla teillä ja muilla vilkkaasti liikennöidyillä teillä 
merkit pystytetään molemmin puolin tietä. 

Betoniporsaiden käyttämistä erilaisten liikenteen ohjauslaitteiden jalustana 
on tapauskohtaisesti harkittava. Ajoradalla niiden käyttöä ei voida hyväksyä. 



Tieturva 1 	 35 
TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYIN 

Myös ajoradan reunassa ja pientareella yksittäisinä ne voivat olla vaarallisia, 
mutta toisiinsa kytkettyinä ajolinjaa selkeyttämässä ne ovat käyttökelpoisia. 
Huonona ominaisuutena on betoniporsaiden kaatumisvaara sivusuunnassa, 
josta on esimerkkinä betoniporsaassa olleiden työnaikaisten merkkien kaa-
tuminen tuulen voimasta poikittain ajoradalle. 

Yksittäisiä betoniporsaita korvaamaan tulee käyttää turvallisempia ratkaisu-
ja, kuten perinteistä rengasjalustaa. Tämä jalusta vaatii aina tisäpainoja. Ir-
tokivet ja reunatuet eivät kuitenkaan tule kysymykseen, vaan parhaiten teh-
tävään soveltuvat kuivalla hiekalla tai murskeella täytetyt sopivan painoiset 
säkit. Uutena ajatuksena jalustana voi soveltaa puusta tai betonista valmis-
tettua noin 150 x 150 mm 2  palkkia, joka voi olla 3-4 metriä pitkä. Palkki kiinni-
tetään lujasti kaivannon tai suljettavan alueen reunaan. Palkkiin kiinnitetään 
tarvittavat liikennemerkit, sulkulaitteet tai aitauslaitteet. Palkki soveltuu hyvin 
taajamaolosuhteisiin. Se toimii hyvin johteena näkövammaisen tunnustelu-
kepin kosketteluun. 

Markkinoilla on myös kokoontaitettavia jousijalustoja kaihdinperiaatteella 
toimiviin normaalia isokokoisempiin tauluihin. Ajoittain muutettavina merk-
keinä suositellaan käyttöön saranoidulla läpällä varustettuja merkkejä. Vilk-
kaalla tiellä olevalla työmaalla paristokäyttöiset kauko-ohjaimella vaihdetta-
vat merkit parantavat työturvallisuutta, koska merkin vaihtotyö ei edellytä py -
sähtymistä ja nousemista ulos ajoneuvosta. 

• Nopeusrajoitusmerkit pystytetään aina suurimmasta rajoituk-
sesta porrastaen pienempään. 

• Liikennejärjestelyn purkaminen tapahtuu päinvastaisessa järjes-
tyksessä. 

3.1.4 Yleisimmät työssä tarvittavat liikennemerkit 

Tietyö 142 

Merkillä varoitetaan työnalaisesta tienkohdasta tai tieosuudesta, jolla saattaa 
olla työkoneita, työntekijöitä taikka työstä tai työn keskeneräisyydestä johtu-

L 	via vaaroja, kuten irtokiviä tai kuoppia. 

Merkkiä käytetään, jos tiellä tai sen läheisyydessä tehdään työtä, josta saat-
taa aiheutua vaaraa liikenteelle, tai jonka tekijöille liikenne aiheuttaa vaaraa. 

Merkkiä ei yleensä käytetä lyhytaikaisessa ja liikkuvassa työssä, jos tien- 
kohdassa on hyvät näkemät ja työssä käytetään ajoneuvoja ja työkoneita, 
joiden kiertävää tai vilkkuvaa keltaista valoa näyttävillä varoitusvalaisimilla 
varoitetaan liikennettä tai käytössä on hinattava varoituslaite taikka ajoneu-
voon kiinnitetty varoituslaite. 

Keskeneräisillä tieosuuksilla tietyö-merkkiä käytetään harkiten, jos osuudella 
ei työskennellä. Mieluummin käytetään epätasaisesta tiestä tai irtokivistä va-
roittavia merkkejä olosuhteiden mukaan. 
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Merkin vaikutusalueella ei yleensä käytetä erillisiä muita varoitusmerkkejä 
varoittamaan irtokivistä, vähäisistä kuopista tai lievästi kapenevista kohdista. 
Pitkähköllä vaikutusalueella muiden varoitusmerkkien käyttö tulee kysymyk-
seen, jos epätasaiset kohdat tai kapeikot ovat poikkeuksellisia työnalaisen 
osuuden yleiseen kuntoon ja leveyteen nähden. 

Merkkiä ei käytetä, kun kysymyksessä on täysin ajoradan ulkopuolella ta-
pahtuva työ, josta ei aiheudu vaaraa liikenteelle eivätkä työntekijät joudu 
työn vuoksi liikkumaan ajoradalla. 

Merkki poistetaan tai peitetään, kun työ keskeytetään ruokailutaukoa 
pidemmäksi ajaksi, kuten yön ja viikonlopun ajaksi eikä työstä tai sen 
keskeneräisyydestä ai heudu vaaraa liikenteelle. Olosuhteiden mukaan 
liikennettä varoitetaan muilla varoitusmerkeillä. 

Merkin kääntämistä sivuttain ei sallita, koska tienkäyttäjälle voi jäädä epä-
selväksi, onko merkin tarkoitus olla voimassa vai ei. Tämä periaate koskee 
myös kaikkia liikennemerkkejä, joita ei pidetä voimassa. 

Kapeneva tie 121 

Merkkiä ei yleensä käytetä tietyö-merkin vaikutusalueella, kun kapeneva 
kohta on tehokkaasti merkitty sulkulaitteilla. Merkki pystytetään varoittamaan 
kapenevasta kohdasta, jos tietyömerkkiä ei käytetä. 

Irtokiviä 143 

Merkkiä käytetään varoittamaan tiellä tilapäisesti olevista irtokivistä. Käyttö 
tulee yleisimmin kysymykseen sirotepintauksen tai piennartäytön yhteydes-
sä, kun itse työ on ohi, eikä tietyö -merkkiä enää käytetä. Tielle voi kuitenkin 
kulkeutua tai irrota irtoainesta. Merkkiä voidaan käyttää myös silloin, kun tiel-
le kulkeutuu esimerkiksi soranajon tai muun syyn vuoksi liittymästä irtokiviä 
ja niistä saattaa aiheutua vaaraa. Merkki suositellaan kiinnitettäväksi sa-
maan yhdistelmään 50 km/h -nopeusrajoitusmerkin kanssa sirotepintaustyö-
kohteessa. 

Merkkiä ei yleensä käytetä sorapintaisella tiellä, ellei irtokiviä esiinny paikal-
lisesti korjaustyön johdosta muutoin kiinteäpintaisella tiellä. 

Liukas ajorata 144 

Merkkiä käytetään, kun tiellä on liukastavia aineita, kuten öljyä tai märkää 
savea. 

Merkillä voidaan varoittaa uuden päällysteen mandollisesta liukkaudesta. 
Jos päällyste on sateella poikkeuksellisen liukas, merkin yhteydessä käyte-
tään lisäkilpeä "Sateella". Merkkiä ei käytetä, jos nopeusrajoitus on enintään 
60 km/h. Karhennetuilla päällysteillä merkkiä ei yleensä käytetä. 

Sidemaan levittämisen ja kulutuskerroksen muokkauksen yhteydessä sa-
visoratie saattaa olla liukas kunnes sidemaa ja kulutuskerroksen materiaali 
ovat sekoittuneet ja kuivuneet. Liukkaudesta voidaan varoittaa liukas ajorata 
-merkillä ja lisäkilvellä "Savettu tie". 
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,\ Vaarallinen tien reuna 147 

Merkkiä voidaan käyttää varoittamaan korkeasta päällysteen reunasta tai 
heikosta tien reunasta. Merkillä varoitetaan korkeasta päällysteen reunasta 
silloin, kun tien reuna esimerkiksi pientareen syöpymisen tai painumisen 
johdosta muodostaa liikenteelle vaarallisen kohdan. Jos vaarallista osuutta 
on enemmän kuin 500 metrin matkalla, merkin yhteydessä käytetään lisäkil-
peä 814 (vaikutusalueen pituus). 

Merkkiä ei käytetä varoittamaan päällysteen korkeasta reunasta, jos päällys-
tetty piennar on vähintään 1,0 metrin levyinen. 

Päällystystyömaalla merkkiä ei yleensä käytetä samanaikaisesti merkin 142 
(tietyö) kanssa, koska merkki 142 varoittaa päällystystyön yhteydessä nor-
maalisti esiintyvistä päällysteen pituussuuntaisista korkeuseroista. 

Tietyömaalla oleva vaarallinen tien reuna erotetaan yleensä sulkupylväillä 
tai muilla sulkulaitteilla. Keskeneräisellä tiellä työn keskeytyksen aikana 
merkkiä voidaan käyttää varoittamaan heikosti kantavista tien reunoista, kun 
merkkiä 142 ei käytetä. 

Liikenteen jakaja 417 

Merkillä osoitetaan, että ajoneuvo saa sivuuttaa sen vain nuolen osoittamal-
ta puolelta. Merkin käytössä on otettava huomioon, että sitä ei voida pystyt-
tää kaksisuuntaisen ajoradan vasemmassa reunassa olevan työkohteen 
eteen, koska merkki on voitava sivuuttaa ajosuunnassa välittömästi merkillä 
osoitetun esteen vierestä. 

3.1.5 Sulku-ja varoituslaitteet 

Sulkulaitteita käytetään erottamaan työskentelyalue liikenteelle varatusta 
tien osasta. Sulkulaitteille on ominaista hyvä havaittavuus. Niiden käyttö pe-
rustuu suurelta osin niiden ohjaavaan vaikutukseen. Rakenteeltaan sulkulait-
teet eivät estä ajoneuvon suistumista työalueelle. Rakenteet mitoitetaan lä-
hinnä tuulikuormia kestämään. 

Sulkulaitteiden pystyttämisessä pyritään käyttämään turvallisia ratkaisuja 
mandollisen törmäyksen varalta. Ajokaistalla olevissa sulkukartioissa tai - 
pylväissä tulee olla kumi- tai muovijalustat. Ajolinjat pyritään muodostamaan 
mandollisimman joustaviksi. Ongelmia ja puutteita muodostavat liian harvas-
sa olevat sulkupylväät tai -kartiot sekä niiden huono kunto ja likaisuus. 

Sulkulaitteita koskevat laatuvaatimukset on esitetty Tiehallinnon ohjeissa. 

Sulkulaitteet ovat: 
• sulkuaita 
• sulkupuomi 
• sulkupylväs 
• sulkukartio 
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Sulkualta 

Moottoriväylällä ja kaksiajorataiselia sekä erittäin vilkasliikenteisellä muulla 
tiellä käytetään korkeudeltaan noin 370 - 400 cm olevaa sulkualtaa. Aidassa 
käytetään yleensä ylisuurta, halkaisijaltaan 1500 tai 1800 mm liikenteen ja-
kaja -merkkiä. 

Alemmalla ja vähäliikenteisemmällä tieverkolla voidaan käyttää korkeudel-
taan 170 - 200 cm olevaa sulkualtaa. 

Sulkuaidan nuolikuvioista versioita käytetään vain tilanteissa, joissa ajolinjaa 
muutetaan selkeästi. Ajokaistan sulkemiseen käytettävässä sulkuaidassa 
juovat ovat pystysuorassa. 

Sulku puom i 

Sulkupuomin käyttötilanteet rajoittuvat työtilanteissa lähinnä kevyen liiken-
teen väylillä tehtävien kaivantojen merkitsemiseen. Tällöin on otettava huo-
mioon rakenteilta edellytettävä lujuus nojaamista vastaan sekä pystytyksen 
vaatimukset. 

Sulkupylväs 

Sulkupylvään levymäistä versiota käytetään ajolinjan merkitsemiseen työ- 
kohteen ajoradan reunassa. Pylväät asennetaan siten, että niiden juovat 
osoittavat alaspäin sille puolelle, jolta ajoneuvot ohittavat pylväsrivin. 

Sulkukartio 

Sulkukartion pääasiallinen käyttökohde on päällystystyömaiden suljetun 
osuuden rajaaminen. 

Varoituslaitteet 

Varoituslaitteita käytetään varoitusmerkkien ohella tai lyhytaikaisessa tai liik-
kuvassa työssä varoitusmerkkien sijasta varoittamaan liikennettä. 

Varoituslaitteita ovat: 
hinattava varoituslaite 

• ajoneuvoon kiinnitettävä varoituslaite 
• tielle asetettava varoituslaite 

varoitusvilkut 

Hinattava varoituslaite 

Hinattavia varoituslaitteita on kahta kokoa. Suurikokoista laitetta käytetään 
moottoriväylillä ja muilla vilkkaasti liikennöidyillä teillä. Se on korkeudeltaan 
370 - 400 cm ja leveydeltään enintään 260 cm. Pienikokoista korkeudeltaan 
150 - 200 cm laitetta voidaan käyttää vähäliikenteisillä teillä. 

Hinattavaa varoituslaitetta voidaan käyttää silloin, kun työ on nopeasti ete-
nevää tai lyhytaikaista. 
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Varoituslaitetta käytettäessä vilkkuvat keltaiset varoitusvalot on pidettävä ai-
na toiminnassa. Siirtokuljetuksen ajaksi vilkkuvat valot on sammutettava ja 
sulkuaita käännettävä vaaka-asentoon. 

Ajoneuvoon kiinnitettävä varoituslaite 

Hinattavan varoituslaitteen voi korvata kuorma-auton perälautaan kiinnitettä-
väliä vastaavalla sulkuaidalla. 

Tielle asetettava varoituslaite 

Erityistä tielle asetettavaa varoituslaitetta voidaan käyttää, kun liikennettä 
varoitetaan tiellä tehtävän lyhytaikaisen työn vuoksi ja varoitusmerkin pystyt-
täminen veisi kohtuuttoman pitkän ajan itse työn tekemiseen nähden. 

Tielle asetettavan varoituslaitteen käyttö on suositeltavaa myös tapauksissa, 
jolloin työkohteesta varoitetaan ainoastaan kiertävää tai vilkkuvaa keltaista 
valoa antavalla varoitusvalaisimella ja työkohde on paikassa, joka ei ole riit-
tävän etäältä selvästi havaittavissa. 

Varoitusvilkut 

Pimeän tai hämärän aikana sekä mandollisuuksien mukaan muulloinkin, kun 
näkyvyys on rajoitettu, sulkupuomi ja -aita tulee varustaa vilkkuvalla keltai-
sella tai kiinteällä punaisella valolla. 

Kiinteää punaista valoa käytetään, jos tie on kokonaan suljettu ja sulkemis-
kohdasta on käännyttävä takaisin. 

Sulku- ja varoituslaitteet kuuluvat tärkeimpiin tietöiden liikenteen jär-
jestelyissä käytettäviin laitteisiin. Niiden avulla osoitetaan muulle lii-
kenteelle työnaikaiset ajoreitit. 

3.1.6 Työkohteen suojaaminen 

Työmaan suojauksella tarkoitetaan niitä rakenteita, jotka suojaavat työnteki-
jöitä liikenteeltä tai liikenteen osapuolia toisiltaan. Suojauksella estetään 
mm. työntekijöiden päälle ajaminen, kaivantoon ajaminen, ajoradalta ulos 
ajaminen, vastakkaisten liikennesuuntien törmääminen ja eri liikennemuoto-
jen sekoittuminen. Suojausvaihtoehdot ovat raskas suojaus, kevyt suojaus ja 
suojaus sulkulaittein. 

Jokainen tiellä tehtävä työkohde on arvioitava normaalin liikenteen ohjauk-
sen lisäksi suojaamistarpeen osalta. Suojaamisella varmistetaan työkohteen 
ja siellä työskentelevien työntekijöiden turvallisuus. 

Vilkkaan liikenteen alaisissa työkohteissa, joissa liikennettä joudutaan oh-
jaamaan työkohteen läpi, voidaan käyttää törmäysluokiteltuja kaiderakentei-
ta. Niitä on sekä betonielementeistä koottavia että teräsprofiilien käyttöön 
perustuvia. Kun kysymyksessä on ajokaistalla oleva kaivanto, on kaistan 
sulkevan sulkuaidan takana käytettävä suojavyöhykettä ja mandollisen tör-
mäyksen pysäyttävää estettä, sorakasaa tai autonrengasnippuja tms. Usein 
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nopeuden hidastamisen tehostaminen heräteraidoin on samanaikaisesti ol-
tava käytössä. 

Liikkuvassa tai ajoittain pysähtelevässä työssä toimii suojaamismenetelmä-
nä varoitus- tai suoja-ajoneuvo. Suoja-ajoneuvona käytetään tavallisesti vä-
hintään 3,5 tonnin huolto- tai kuorma-autoa, jossa on tehokas varoituslaite. 
Varoitusautoa kuljetetaan 15 - 20 metrin päässä työntekijästä. Katveisilla 
alueilla varoitusauto on oltava muun liikenteen havaittavissa vähintään py -
sähtymismatkan päästä. 

31.7 Törmäysvaimennin 

Moottoritiellä käytetään erikseen sovituissa kohteissa liikkuvaa tai ajoittain 
pysähtelevää työyksikköä suojaamassa hyväksyttyä mallia olevaa törmäys-
vaimenninta (Truck Mounted Attenuator, TMA). Tuotteen käyttäjän tai maa-
hantuojan on osoitettava tuotteen kelpoisuus sekä esitettävä pyydettäessä 
asennusohjeet ja muut käytön ehdot. Nopeusluokan 96 -100 km/h tuotteet 
kelpaavat kaikille yleisille teille. 

3.1.8 Työntekijöiden suojaaminen 

Työkohteissa jalkaisin liikkuvat ja työskentelevät työntekijät erotetaan suo-
jausjärjestelyillä yleisestä liikenteestä. Usein suojausvaihtoehtona käytetään 
raskasta suojausta. Samanaikaisesti ohitse ajavan liikenteen nopeuksia pyri-
tään rajoittamaan alentamalla nopeusrajoitusta. Työkohteen liikenteenoh-
jausratkaisut tehdään sellaiseksi, että ne tukevat nopeuden alentamista, ku-
ten käyttämällä kavennuksia, portteja, sikaaneja tai töyssyjä. 

Työntekijöiden havaittavuuteen on kiinnitettävä huomiota, työkohteessa on 
käytettävä näkyvää varoitusvaatetusta. 

Työkohteeseen siirtymiseen ja sieltä poistumiseen on kiinnitettävä huomiota. 
Työmaan ja yleisen liikenteen liittymiskohdat suunnitellaan osana työnaikai-
sia liikennejärjestelyjä ja työmaasuunnitelmaa. Suunnittelussa otetaan huo-
mioon myös jalankulkureittien sijoittelu ja turvallisuus. 

Lyhytkestoisissa ja liikkuvissa jalkaisin tehtävissä töissä työntekijöiden suo-
jaus liikenteeltä varmistetaan suoja-autoa käyttäen, tarvittaessa käytetään 
liikenteenohjaukseen myös varoitusautoa. 

Työt jalkaisin liikenteen parissa ovat myös työturvallisuusmääräyksissä mai-
nittuja vaarallisia töitä, joista pitää laatia kirjallinen suunnitelma. Näitä töitä 
ovat esimerkiksi liikennejärjestelyjen pystyttäminen, purkaminen ja ylläpito- 
tehtävät, liikenteenohjauslaitteiden hoitotyöt ja tiellä tehtävät mittaustyöt. 
Vaaralliset työt edellyttävät myös normaalia perusteellisempaa perehdyttä-
mistä työkohteeseen, samoin työnjohtamiseen ja -valvontaan on kiinnitettävä 
huomiota. 

3.2 Liikenteenohjaajana toimiminen 

Liikenteen ohjaajan tehtävä on vaarallisimpia ja vaativimpia liikenteen järjes- 
telyihin liittyvistä töistä. Tienkohtaan, jossa liikenne on aikomus työkohteen 
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johdosta pysäyttää, ja sen merkitsemiseen on kiinnitettävä erityistä huomio-
ta. 

Liikenteenohjaajaksi nimettävän henkilön on oltava täysi-ikäinen ja hänellä 
on oltava normaalit aistit sekä yleensä ajokortti. Liikenteen ohjaustehtävässä 
toimivan henkilön on suhtauduttava erityisen vakavasti tehtävään liittyviin 
vaaroihin. Liikenteenohjaaja on aina perehdytettävä tehtäväänsä ja haettava 
tienpitäjän määräys liikenteenohjaajaksi. Lisäksi liikenteenohjaaja on pereh-
dytettävä jokaiseen työpaikkaan työnantajan toimesta ennen liikenteenoh-
jaustyön aloitusta. 

Lii kenteenohjaajan pätevyysvaatim u kset: 
• Täysi-ikäinen henkilö (18 v.) 
• Normaalit aistit 
• Ajokortti (vähintään T-kortti) 
• Koulutettu liikenteenohjaustehtävään 
• Perehdytetty kuhunkin työpaikkaan työnantajan toimesta 

Tieliikennelain (4 §) mukaan liikenteenohjaajalla on liikenteen ohjauksessa 
samat valtuudet kuin poliisilla, rangaistusmääräyksen antamista lukuun ot-
tamatta. Liikenteenohjaajan antamia ohjeita on ensisijaisesti noudatettava, 
vaikka ne edellyttäisivät poikkeamista liikenteen ohjauslaitteen tai liikenne- 
säännön ohjeesta. 

Ohjeiden noudattamisjärjestys 
1. Poliisin tai muun liikenteenohjaajan antama merkki tai ohje 
2. Liikennevalot 
3. Liikennemerkit, tiemerkinnät ja muut liikenteen ohjauslaitteet 
4. Liikennesäännöt 

Liikenteenohjaustehtävissä toimivan henkilön on käytettävä standardin SFS-
EN-471 luokan 3 mukaista varoitusvaatetusta. Merkintä on luettavissa 
varoitusvaatteeseen kiinnitetystä CE -merkintälipukkeesta. 

Pysäytysmerkkinä käytetään päiväaikaisessa liikenteenohjauksessa d400 
mm merkkiä 311 (ajoneuvolla ajo kielletty), jonka kalvomateriaalina on päi-
väloistekalvo. Pimeän tai hämärän aikana on käytettävä sisältä valaistua 
d=200 mm pienoiskoossa olevaa merkkiä. Työkoneiden ja kunnossapito- 

ajoneuvojen varustukseen kuuluvan merkin halkaisija on 200 mm ja 
kalvomateriaalina päiväloistekalvo. 

Liikenteenohjaajan varusteet 

• 3. Ik varoitusvaatetus 

• Pysäytysmerkki, merkki 311 

• Päivällä d=400, päiväloistekalvo 

• Pimeän tai hämärän aikaan d200, sisältä valaistu 
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Liikenteenohjaajan tehtävään perehdyttämistä varten on laadittu yksityiskoh-
taisia ohjeita. Käytettävissä on ollut koulutusvideo ja erillinen työmenetelmä-
ohje. Työmenetelmäohje annetaan kaikille liikenteen ohjaustehtävissä työs-
kenteleville henkilöille (Työmenetelmäohje: Liikenne tietyömaalla, 5E Liiken-
teenohjaaja TIEH 220 0008-02). 

Opastusmateriaalissa on käyty yksityiskohtaisesti läpi toimenpiteet, joita 
noudatetaan liikenteen pysäyttämisessä. Materiaalissa esitetään myös peri-
aatteita hyvän pysäyttämispaikan valintaan. 

Pitkäaikaisissa tai säännöllisesti toistuvissa käsin hoidettavaa liikenteen oh-
jausta vaativissa töissä käytetään liikenteen ohjaajien apuna siirrettäviä lii-
kennevaloja. 

3.3 Nopeuden rajoittaminen 

3.3.1 Tilapäinen nopeusrajoitus 

Tietyökohteessa käytetään tilapäistä nopeusrajoitusta, jos työkohteen liiken-
teen järjestelyt sitä edellyttävät. Urakoitsijan on pidettävä kirjaa nopeusrajoi-
tusten ajankohdista ja sijainneista. 

Nopeusrajoitusmerkin vaikutus ei pääty risteyksessä. Käännyttäessä muulle 
tielle tulee voimaan ilman merkkiä yleinen nopeusrajoitus (taajamassa 50 
km/h, taajaman ulkopuolella 80 km/h) tai nopeusrajoitusalueen rajoitus, jos 
käännytään merkityn alueen sisällä. 

3.3.2 Nopeusrajoituksen porrastus 

Porrastusta käytetään, jos jokin edeltävä nopeusrajoitus on numeroarvoltaan 
yli 30 km/h suurempi kuin työkohteen tilapäinen nopeusrajoitus. Nopeusra-
joituksen muutoskohdassa käytetään 20 km/h porrastusta 100 - 80 - 60 (50). 
Työkohteen rajoitus päättyy tavallisesti alkavaa pysyvää rajoitusta osoitta-
vaan merkkiin 361. 

3.3.3 30 ja 40 km/h -rajoituksen käyttö 

Rajoituksen käyttöä suositellaan vain poikkeuksellisiin tietyökohteisiin. Sil-
loinkin perusteena käytetään olosuhteita, jotka eivät ilmene selvästi ajoneu-
vojen kuljettajille. Sellaisia tekijöitä voivat olla tärinän aiheuttamat haitat työ-
kohteelle, tilapäisen sillan rakenne, lyhyt kiertotie, jossa on jouduttu käyttä-
mään poikkeuksellisen jyrkkiä kaarteita tai liikenne ohittaa työntekijän poik-
keuksellisen läheltä. 

Rajoituksen perusteena ei yleensä käytetä tietyökohteesta liikenteelle aiheu-
tuvia normaaleja haittoja. Rajoituksen yhteydessä käytetään yleensä rajoi-
tusta korostavia tehosteita. Matala rajoitus merkitään mandollisimman lyhy-
elle matkalle. 
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Päällystystyömaan kohdalla merkki voidaan kiinnittää työkoneeseen. Ajo- 
kaistan kaventaminen sulkukartioilla on samanaikaisesti tärkeää. 

30 km/h ja 40 km/h nopeusrajoitusta voidaan käyttää ilman porrastusta, jos 
edeltävän tieosuuden nopeustaso on korkeintaan 60 km/h (esim. standardil-
taan huonot yleisrajoituksen tiet). 

3.3.4 Nopeusrajoituksen tehostaminen 

Nopeusrajoituksen tehoa voidaan parantaa ajokaistaa kaventamalla tai pori-
tirakenteilla. Nämä muodostetaan sulkupylväiden, kartioiden, sulkuaitojen ja 
hinattavien varoituslaitteiden avulla. Heräteraidoilla ja erityisillä töyssyillä 
voidaan nopeusrajoituksen noudattamista tehostaa erityisen vaarallisissa 
kohteissa. 

Myös tutkailmaisimella varustettuja näyttötauluja voidaan käyttää, kuten 
"Ajat liian lujaa" tai "Hidasta". 

3.3.5 Rajoitus yleisrajoituksen sisällä 

Kun työkohteen nopeusrajoitus on yleisrajoituksen sisällä, ilmoitetaan yleis-
rajoituksen uudelleen alkaminen merkillä 361 ja lisäkilvellä "Yleisrajoitus". 

Työkohteen nopeusrajoituksen jatkuessa liikenteellisen taajaman rajan mo-
lemmilla puolilla liikennemerkkejä 571 ja 572 ei saa peittää eikä poistaa. 
Yleisrajoituksista poikkeavat nopeusrajoitukset on merkittävä merkillä 361. 
Samoin menetellään merkkien 363 (nopeusrajoitusalue) ja 364 (nopeusrajoi-
tusalue päättyy) kanssa. 

Merkkejä Taajama 571 ja Taajama päättyy 572 ei saa peittää eikä pois-
taa tietyökohteessa. 

3.4 Tietöistä tiedottaminen 

3.4.1 Tiehallinnon tietyötiedottaminen 

Tiehallinto välittää tietoa yleisillä teillä tapahtuvista tietöistä Yleisradion teks-
ti-TV sivuilla ja Tiehallinnon internet-sivuilla. Tiedotusvälineille lähetetään 
arkiaamuisin maakunnittain tiedote alueen tietöistä. Lisäksi tietöistä kerro-
taan vuosittain julkaistavassa tietyökartassa. 

Kaikki yleisillä teillä liikennettä haittaavat tietyöt julkaistaan Tiehallinnon tie-
työpalvelun internet-sivuilla. Alueellisen tietyötiedottamisen tietyösivulla on 
linkki maakuntakohtaisiin tiedotussivuihin. Jokaisen maakuntasivun kohtaan 
Ajankohtaista kootaan ko. maakunnan alueen tietöissä tapahtuneet merkit-
tävimmät muutokset. 
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Tietyötiedot päivitetään kolme kertaa päivässä, klo 7.30, 12.30 ja 18.30, jol-
loin myös päivän aikana tapahtuvat muutokset ovat tiedotusvälineiden käy -
tettävissä. 

34.2 Urakoitsijan ilmoitukset Tiehallinnolle 

Urakkasopimuksissa on urakoitsijaa koskevat velvoitteet työkohteidensa 
työvaihetietojen ilmoittamisesta Tiehallinnon liikennekeskukselle. 

4 TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN 
LIIKKUMISESSA 

4.1 Yleistä 

Rakennustyössä käytettävien koneiden ja muiden teknillisten laitteiden on 
oltava käyttötarkoitukseen sopivia, riittävän lujarakenteisia ja siten suojattuja, 
etteivät ne aiheuta vaaraa käyttäjilleen eivätkä muille työmaalla oleville. 

Koneen ja muun teknillisen laitteen sijoituksessa on otettava huomioon sen 
edellyttämä turvallinen käyttö sekä käyttöön tarvittava riittävä tila (Valtioneu-
voston päätös rakennustyön turvallisuudesta, VNp 629/1994 29 § 2 mom.). 

Työnantajan on huolehdittava, että työssä käytettävät koneet ja laitteet on 
todettu käyttötarkoitukseen sopiviksi ja niitä koskevien turvallisuusvaatimus-
ten mukaiseksi. 

Työnantajan pitää ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että 
työntekijöiden käyttöön annettavat työvälineet ovat suoritettavaan työhön 
sopivat. Työvälineiden pitää olla myös sellaisia, että työntekijät voivat käyt-
tää niitä heidän turvallisuutensa tai terveellisyytensä vaarantumatta. Kun 
työnantaja valitsee työvälineitä työntekijöidensä käyttöön, tulee hänen ottaa 
huomioon työn luonne sekä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vai-
kuttavat työpaikan erityisolosu hteet sekä kyseisten työväl ineiden käytöstä 
aiheutuvat vaarat. 

Mikäli ei ole täysin mandollista varmistaa, että työntekijät voivat käyttää työ- 
välineitä heidän turvallisuutensa vaarantumatta, pitää työnantajan ryhtyä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin vaarojen vähentämiseksi mandollisimman vä-
häiseksi. Tällöin kysymykseen voivat tulla erilaiset suojalaitteet, henkilön-
suojaimet tai työskentelyrajoitukset sekä työntekijöiden opastamirten ja kou-
luttaminen vaaratilanteiden välttämiseksi. 

Työnantajan pitää varmistaa, että työvälineet pidetään koko niiden käyttö- 
ajan riittävän huollon avulla sellaisessa kunnossa, että ne täyttävät niitä kos-
kevat turvallisuusvaatimukset. Sellaista työvälinettä, jonka tarkastuksesta 
erikseen säädetään tai määrätään, ei saa käyttää, jos sitä ei ole asianmu-
kaisesti tarkastettu. 

Tietyössä käytettävän ajoneuvon omistaja tai hänen sijastaan ajoneuvon 
haltija sekä ajoneuvon kuljettaja ovat vastuussa siitä, että liikenteeseen käy- 
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tettävä ajoneuvo on liikennekelpoinen. Liikennekelpoisuus tarkoittaa sitä, et-
tä kaikki ajoneuvon kuljettamiseen yleisessä liikenteessä tarkoitetut varus-
teet ja laitteet ovat kunnossa. 

Jos ajoneuvoa kuljettaa omistajan tai haltijan työntekijä, työnantajan on huo-
lehdittava siitä, että ajoneuvo on liikennekelpoinen, kun se luovutetaan työn-
tekijän kuljetettavaksi. Samoin työnantaja vastaa, että ajoneuvo tarkastetaan 
ja huolletaan riittävän usein sen pitämiseksi liikennekelpoisessa kunnossa. 

Kuljettaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan työnantajalle ajoneuvon 
kunnossa havaitsemistaan puutteista, joita hän itse ei voi korjata. Viallisella 
työ- tai liikenneturvallisuutta vaarantavalla ajoneuvolla ei saa työskennellä. 

Työnantaja on velvollinen varustamaan tietyössä käytettävän ajoneuvon teh-
tävän tai työn tilaajan edellyttämillä varoituslaitteilla, jotka tarvitaan varoitta-
maan muuta liikennettä tai työmaalla työskenteleviä henkilöitä. 

Kuljettajan on aina ajoon lähtiessään tarkastettava, että tehtävässä käytettä-
vät varoituslaitteet ja varusteet ovat kunnossa ja toimivat. 

Työnjohto on velvollinen huolehtimaan siitä, että kuljettaja on asianmukai-
sesti perehdytetty työkoneen ja sen lisälaitteiden käyttöön. Perehdyttämi-
seen sisällytetään koulutusta sekä työssä käytettävien laitteiden käyttöön 
että ajoneuvon kuljettamiseen liikenteessä. Kuljettaja perehdytetään myös 
lainsäädännön asettamiin edellytyksiin ja vastuihin mm. liikkumisessa poik-
keussääntöjen nojalla. Kuljettaja on velvollinen itse esittämään työnjohdolle 
tarvetta lisäkoulutuksesta, jos hän tuntee tarvetta siihen. 

4.2 Kuljettajana toimiminen 

Työkoneen kuljettajan velvollisuudet ovat: 

• Noudattaa työssään liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioon ot-
tavia menettelytapoja. 

• Noudattaa työturvallisuuden kannalta hyväksi todettuja toimintatapo-
ja. 

• Huolehtia annetun tehtävän täyttämisestä ja huolehtia ajoneuvon 
oikeasta kuormituksesta ja kuormaamisesta. 

• Vastata työnantajansa ajoneuvon kuljettajana ajoneuvon kunnon 
tarkkailusta ja havaittujen vikojen ilmoittamisesta. 

• Vastata siitä, että hänellä on kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen oi-
keuttava ajokortti sekä ilmoittaa välittömästi työnjohdolle ajokorttinsa 
voimassaolossa tapahtuneista muutoksista. 

Kuljettajan on omalta osaltaan pyrittävä kehittämään ammattitaitoaan ja esi-
tettävä työnjohdolle lisäkoulutustarpeestaan. Hänen on tuotava myös esille 
työssään havaitsemiaan parannustarpeita. 
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Kuljettajan on tienkäyttäjänä noudatettava liikennesääntöjä sekä muu-
tenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran 
ja vahingon välttämiseksi. Kuljettaja ei saa tarpeettomasti estää tai häi-
ritä muuta liikennettä. 

Tienkäyttäjä on jokainen, joka on tiellä tai sillä olevassa ajoneuvossa (Tielii-
kennelaki, TLL 1 § 10 mom.). 

Työkoneen kuljettajan toiminta: 

• Noudatettava ensisijaisesti yleisiä liikennesääntöjä. 
• Noudatettava aina olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovai-

suutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. 
• Kuljetettava ajoneuvoa niin, ettei liikennettä tarpeettomasti estetä tai häi-

ritä eikä aiheuteta ilmeistä vaaraa. 
• Kuljetettava ajoneuvoa poikkeussääntöjen sallimalla tavalla tienpitoteh-

tävässä olosuhteiden edellyttämällä tavalla tarpeellista varovaisuutta 
noudattaen. 

• Pysäytettäessä tai pysäköitäessä poikkeussääntöjen nojalla, ajoneuvon 
poikkeuksellisesta sijainnista ei saa aiheutua ilmeistä vaaraa tai muun lii-
kenteen estymistä. 

Tienpitotehtävästä ja ajoneuvosta riippuen voi muulle liikenteelle aiheutua 
työstä erilaista haittaa, mutta tarpeettoman haitan aiheuttamista on kuitenkin 
vältettävä. 

4.3 Työkoneiden kunnon seuranta 

Työkoneiden kuntoa ja turvallisuutta seurataan jatkuvasti työn aikana sekä 
työmaan tarkastustoiminnan yhteydessä. Turvallisuuteen liittyvät tarkastuk-
set, kuten määräaikaistarkastukset, kannattaa liittää myös osaksi kaluston 
normaalia huoltotoimintaa ja kunnon valvontaa. Työnantajan tulee laatia ka-
luston kunnon valvontaan ja tarkastukseen ohjeet ja pelisäännöt. Työnteki-
jän velvollisuutena on noudattaa annettuja ohjeita. 

4.4 Päivittäinen toimintakokeilu 

Työvuoron alussa työkoneen käyttäjä varmistaa, että kone on käyttökunnos-
sa ja siinä ei ole turvallisuutta vaarantavia vikoja. Hyvä keino varmistaa ko-
neen turvallisuus, on tehdä työkoneelle ja sen lisälaitteille päivittäinen toimin-
takokeilu, jossa varmistetaan suojauksien kunto sekä koneen moitteeton 
toiminta. Toimintakokeilu on erityisesti tärkeää silloin, jos konetta ei muuten 
tarkasteta säännöllisesti esim. työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastus-
ten yhteydessä. Joillekin koneille ja laitteille on lainsäädännön tai valmistajan 
ohjeen perusteella tehtävä päivittäinen toimintakokeilu. Näitä ovat mm. nos-
tolaitteet ja henkilönostimet. 
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4.5 Turvalliset työmenetelmät 

Työmenetelmät valitaan niin, että liikenteelte ja ympäristölle aiheutuva haitta 
tai vaara on mandollisimman vähäinen. Työn turvaamis- ja suojaamistarve 
arvioidaan ottamalla huomioon tien liikennemäärä, nopeusrajoitukset, tien 
geometria ym. mandolliset muut asiaan vaikuttavat näkökohdat. Konetyö 
suunnitellaan niin, ettei koneen kaatumisvaaraa pääse syntymään. Työme-
netelmiä valittaessa pyritään myös ratkaisuihin, joissa työkoneen peruutta-
misen tarve on mandollisimman vähäinen. 

Työmenetelmät ja koneet sekä niiden lisälaitteet valitaan niin, ettei työkone 
ulotu yleisen liikenteen käyttämälle alueelle. Ajoradalle joutuneet roskat, ki-
vet tai liukkautta aiheuttava materiaali on poistettava välittömästi, jos ne ai-
heuttavat vaaraa liikenteelle ja muutoin mandollisimman pian työn jälkeen. 

Työjärjestelyt suunnitellaan niin, ettei työkoneen tai sen lisälaitteen vaara- 
alueelle pääse ulkopuolisia koneen työskennellessä. Työ on välittömästi 
keskeytettävä, jos vaara-alueelle tulee joku henkilö. Erityisesti on varottava 
lapsien joutumista koneen vaara-alueelle. 

Jos työnjohto haluaa neuvotella työkoneen kuljettajan kanssa kesken työn, 
jota tehdään liikenteelle vaarallisessa tienkohdassa, on työ keskeytettävä ja 
neuvottelu käytävä liikenteen kannalta turvallisessa paikassa. 

4.6 Huolellisuus- ja varovaisuusvelvoitteet 

Huolellisuus- ja varovaisuus ovat tieliikennelainsäädännössä esiintyviä ajo-
neuvojen kuljettamiseen liittyviä ehdottomia velvoitteita. Oikeuskäytännössä 
niiden laiminlyönti johtaa rangaistukseen. 

Huolellisuus esiintyy yhdessä varovaisuusvelvoitteen kanssa. Tienkäyttäjän 
on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta 
vaaran ja vahingon välttämiseksi (TLL 3 §). 

Työkoneen kuljettamisessa olosuhteiden edellyttämä huolellisuus ilmenee 
muiden tienkäyttäjien huomioon ottamisena ja omien liikkeiden ilmaisemise-
na niin, että muu liikenne voi ne ennakoida. Huolellisuuden laiminlyönti puo-
lestaan katsotaan oikeuskäytännössä helposti piittaamattomuudeksi, jos kul-
jettaja on suhtautunut välinpitämättömästi vaaran mandollisuuteen. Piittaa-
mattomuus täyttää oikeuskäytännössä tuottamuksen tunnusmerkit. 

Erityistietämys ja erityisosaaminen, kuten tieto ajoneuvon teknisestä kunnos-
ta, olosuhteista ja paikallistuntemus, saattaa vaikuttaa huolellisuuden arvi-
ointiin. Tällöin kokeneella työkoneen kuljettajalla katsotaan olevan parempi 
tietämys riskeistä kuin "untuvikolla" ja ammattikuljettajalta voidaan edellyttää 
esimerkiksi liukkaalla kelillä keskimääräistä asiantuntevampaa ajotyyliä. 
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Varovaisuusvelvoitteet ovat: 

• olosuhteiden edellyttämä varovaisuus 

• tarpeellinen varovaisuus 

• erityinen varovaisuus 

Olosuhteiden edellyttämä varovaisuusvelvoite tarkoittaa olosuhteiden huo-
mioonottamista niin, että työkone ei aiheuta liikkeillään tai pysähtymisellään 
vaaraa muulle liikenteelle. Tällaisia olosuhteita ovat mm. säähän, keliin, tie-
hen, liikennemäärään, ympäristöön, omaan työkoneeseen, työvälineeseen, 
kuormaukseen, näkyvyyteen liittyvät monet tekijät. 

Tarpeellisen varovaisuuden noudattamisvelvoite liittyy erityisesti poikkeus- 
sääntöjen nojalla työkoneen kuljettamiseen. 

Vastaavasti muulle liikenteelle tulee tarpeellisen varovaisuuden noudattami-
sen velvoite ohittaessaan tai kohdatessaan tiellä työskentelevän koneen. 

Poikkeussääntöjen mukaan liikkuvan ajoneuvon kuljettaja on kuitenkin 
ensisijaisessa vastuussa vahingon sattuessa, ellei muuten pystytä 
osoittamaan vastapuolen laim inlyöntiä varovaisuuden noudattam ises-
sa. 

Erityisen varovaisuuden noudattamisvelvoite esiintyy lainsäädännössä esi-
merkiksi tapauksissa, jossa kuljettaja lähestyy tasa-arvoista risteystä ja py-
säytettyä koululaiskuljetusautoa, linja-autoa tai raitiovaunua. Erityinen varo-
vaisuusvelvoite tulee kysymykseen myös lähestyttäessä lapsia, vanhuksia, 
vammaisia tai muita, joilla on ilmeisiä vaikeuksia selviytyä turvallisesti liiken-
teessä. 

4.7 Poikkeussäännökset työkoneen käytössä 

4.1.1 Poikkeussääntöjen soveltaminen 

Tieliikennelainsäädäntöön on sisällytetty poikkeuksia tiellä tehtäviä töitä var-
ten. Lähtökohtana poikkeussääntöjen soveltamisessa tulee olla, että niitä 
sovelletaan vain silloin, kun työtä ei muutoin voida tehdä. Esimerkiksi poik-
keussääntöjen soveltaminen ajomatkan lyhentämiseksi ajoratojen välikaistan 
ylityskohtaa käyttäen saisi tulla kysymykseen vain hiljaiseen yöaikaan. 

Tiellä tehtävät työt on pyrittävä suunnittelemaan ja hoitamaan niin, että 
poikkeussääntöjä joudutaan soveltamaan mandollisimman vähän. 

Tämä koskee erityisesti niitä työkoneilla tehtäviä töitä, joissa liikennesuorite 
on suuri. Niitä ovat esimerkiksi useimmat tien talvihoitoon liittyvät työt. 
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Työkonetta saa kuljettaa liikennesäännöistä poiketen silloin, kun laissa 
on siihen erikseen annettu mandollisuus ja tienpitotehtävä edellyttää 
työn suorittamiseksi poikkeamista yleisistä liikennesäännöistä. 

Työkonetta ei saa pysäyttää tai pysäköidä siten, että siitä aiheutuu ilmeistä 
vaaraa. Jos ajoneuvo joudutaan pysäyttämään tai pysäköimään näkyvyydel-
tään rajoitettuun paikkaan, pitää liikennettä varoittaa ennalta ja liikenne ohja-
ta käsiohjauksena. 

Poikkeussääntöjen mukaan ajoneuvoa kuljetettaessa ajoneuvon poikkeava 
kulku tai pysäköinti sekä ajoneuvon leveys tai pituus voi aiheuttaa vaaraa 
muulle liikenteelle. Ajoneuvon varoitusvalaisin/varoitusvalaisimet on tällöin 
pidettävä toiminnassa. 

TLL 48 § 3 mom. Poikkeussäännöt 

Tienpidossa tai vastaavassa tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytet-
tävää ajoneuvoa saa 8-12 ja 33 §:n säännösten estämättä kuljettaa olosuh-
teiden edellyttämällä tavalla tarpeellista varovaisuutta noudattaen. 

Työkonetta saa kuljettaa liikennesäännöistä poiketen vain, kun seuraa-
vat ehdot ovat voimassa: 

1. Laissa on poikkeussäännöllä annettu siihen mandollisuus. 

2. Olosuhteet tienpitotehtävän suorittamiseksi edellyttävät poikkea-
mista yleisistä liikennesäännöistä. 

3. Tarpeellisen varovaisuuden noudattamisen velvoite. 

Poikkeussääntöjen soveltaminen ei ole itsestään selvä oikeus tietyöajoneu-
volle. Laissa on poikkeussäännökset erikseen tiettyihin säännöksiin siitä 
syystä, että tienpitoon kuuluvat työt voidaan tehdä teknisesti ja järkevästi. 

Tärkeä näkökohta on, että poikkeussääntöjen soveltaminen edellyttää olo-
suhteiden olevan sellaiset, että työtä ei voida muutoin tehdä (esim. monet 
kunnossapitotyöt). 

Jos tällaista edellytystä ei ole, työ on tehtävä noudattaen yleisiä liikenne- 
sääntöjä. Jos taas liikennesääntöjen vastainen ajoneuvon kuljettaminen kat-
sotaan muutoin tarkoituksenmukaiseksi työn vuoksi muista kuin työteknisistä 
syistä, tienkohdassa on käytettävä työnaikaisia liikennejärjestelyjä. Kuten 
kaksiajorataisella tiellä päällystystyössä välikaistan ylityskohtien käyttö mas-
sankuljetusajoneuvojen ajomatkan lyhentämiseen. 

Kun työkonetta kuljetetaan poikkeussääntöjen perusteella, muulle liikenteelle 
on annettava mandollisuus väistää ja sopeuttaa ajonsa työkoneen kulkuun. 

Työkoneen ja sen poikkeavan kulun havaitseminen on tärkeää muulle liiken-
teelle. Työkoneen varusteisiin kuuluvia varoitusvalaisimia on pidettävä toi-
minnassa, kun ajoneuvon yleisistä liikennesäännäistä poikkeava kulku tai 
pysäköinti taikka ajoneuvon leveys tai pituus voi aiheuttaa vaaraa muulle lii- 



50 	 Tieturva 1 
TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN LIIKKUMISESSA 

kenteelle. Varoitusvalaisinten oikeasta sijoittelusta, valaisintyypistä ja riittä- 
västä määrästä työkoneessa on huolehdittava ennen sen käyttöön ottamista. 

Varoitusvilkkua tulee käyttää liikuttaessa työkoneella poikkeussäännön 
mukaan. 

4.7.2 Poikkeussäännöt työkoneen kuljettamisessa 

TLL 8 § Tien eri osien käyttö 

Ajoneuvoa on kuljetettava ajoradalla. Jos tien oikealla puolella on piennar, 
jolla ajo käy haitatta päinsä, polkupyörää ja muuta moottoritonta ajoneuvoa 
sekä mopoa on kuitenkin kuljetettava pientareella. 

Kun erityiset syyt siihen pakottavat, ajoneuvoa saa tilapäisesti kuljettaa 
muuallakin kuin sille tarkoitetulla tien osalla, jollei siitä aiheudu vaaraa eikä 
huomattavaa haittaa. 

Tienpitoajoneuvoa saa poikkeussäännön mukaan kuljettaa tienpitotehtävän 
vaatiessa muuallakin kuin ajoradalla, jollei siitä aiheudu vaaraa eikä huomat-
tavaa haittaa. Asia on selvä auraus-, hiekoitus- ja puhdistustöiden hoitami-
seksi esimerkiksi jalkakäytävien osalta, mutta se on erikseen laissa mainittu. 
Ajoneuvoa kuljetettaessa on noudatettava tarpeellista varovaisuutta. 

TLL 9 § Ajoneuvon paikka ajoradalla 

Ajoneuvoa on ajoradalla kuljetettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon 
ottaen niin lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta 
on mandollista. Tämä säännös ei koske ajoa yksisuuntaisella ajoradalla. Mil-
loin kuljettajan ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa, hänen on kulje-
tettava ajoneuvoa ajokaistaa tarpeettomasti vaihtamatta yleensä eniten oi-
kealla olevalla vapaalla ajokaistalla. Edellä tarkoitetussa tapauksessa on 
vastaantulevalle liikenteelle tarkoitetulla ajokaistalla ajaminen kielletty. Kak-
sisuuntaisella ajoradalla oleva koroke tai muu vastaava laite on sivuutettava 
oikealta. 

Ajoradan oikeassa reunassa ajamissäännöstä poiketen tietyöajoneuvoa saa 
kuljettaa aurattaessa, suolattaessa ja hiekoitettaessa myös tien keskellä. On 
kuitenkin huomattava, että harjanteille noustessa tai muissa näkyvyydeltään 
rajoitetuissa paikoissa vastaaritulevan liikenteen puolelle siirrytään vain niin 
vähän, että kohtaava liikenne mahtuu sivuuttamaan suuremmitta vaikeuksit-
ta. Kaikkien vastaantulevien taidot ja reaktiokyky eivät riitä nopeisiin väistöi-
hin. 

Useampikaistaisella tiellä vastaantulevan liikenteen puolella ajamista on väl-
tettävä, koska tilanne on muulle tiikenteelle yllättävä ja myös onnettomuuden 
vaara on suuri. Poikkeussäännän soveltaminenkin on kyseenalaista, koska 
työ voidaan tehdä liikennesääntöjä noudattaen. 

Korokkeen vasemmalta puolelta ajaminen on muulle liikenteelle niin suuri 
yllätys, että siten on syytä ajaa vain, kun muuta liikennettä ei ole lainkaan 
sillä tiellä, jolla ollaan työssä. 
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TLL 10 § Ajoneuvojen välinen etäisyys 

Etäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon on sovitettava sellaiseksi, ettei päälle 
ajon vaaraa ole, vaikka tämä ajoneuvo pysäytetään. 

Taajaman ulkopuolella muuta liikennettä selvästi hitaammin ajavien mootto-
rikäyttöisten ajoneuvojen on pidettävä toisiinsa sellaiset etäisyydet, että ohit-
tava ajoneuvo voi vaaratta ajaa niiden väliin. 

Tämän säännöksen estämättä esimerkiksi aurausta suorittavat ajoneuvot 
voivat porrastuksessa ajaessaan liikkua aivan peräkkäin siirtäessään lunta 
koko tien poikkileikkauksen leveydeltä samaan suuntaan tien reunaa. Tästä 
aiheutuu muille hetkellistä haittaa. Jos aura-autojen väli on pitkä, aiheuttaa 
niiden välillä tielle kasaantuva lumivalli muille ajoneuvoille vaaraa. 

TLL 11 § Ryhmittyminen 
Ajokaista kääntymistä varten on valittava hyvissä ajoin. Oikealle kääntyvän 
on ryhmityttävä ajoradan oikeaan reunaan. Vasemmalle kääntyvän on ryh-
mityttävä välittömästi ajoradan keskiviivan oikealle puolelle tai yksisuuntai-
sella ajoradalla vasempaan reunaan. 

Vaikka ryhmittymissäännöistä voidaankin poiketa, on muulle liikenteelle an-
nettava aikaa tajuta aiottu yleisistä säännöistä poikkeava ajotapa. Poikkea-
vaa ajotapaa tulee välttää, jos liikenne on vilkasta. 

TLL 12 § Kääntyminen 

Kääntyvän ajoneuvon kuljettaja ei saa aiheuttaa vaaraa tai tarpeetonta estet-
tä muille samaan suuntaan kulkeville. 

Risteyksessä on oikealle käännettäessä ohjattava mandollisimman lähelle 
risteävän ajoradan oikeata reunaa. Vasemmalle käännyttäessä on ohjattava 
siten, että ajoneuvo jättää risteyksen välittömästi risteävän ajoradan keskivii-
van oikealla puolella tai yksisuuntaisen ajoradan vasemmalla reunalla. 

Poikkeussäännön mukaan työkone saa kääntyä tieltä pois paikoissa, missä 
se muutoin on kiellettyä. Kääntyminen ei kuitenkaan saa olla yllättävää. Va-
semmalle kääntyminen näkemiltään rajoitetuissa paikoissa, kuten notkon 
pohjalla ei ole sallittua. Poikkeussäännön edellyttämä tarpeellisen varovai-
suuden noudattamisen ehto ei täyty tällaisessa tapauksessa, joten ajoneu-
voa on kuljetettava perussäännöistä poikkeamatta tai käytettävä työnaikai-
sista liiken nejärjestelyistä annettuja periaatteita. 

TLL 33 § Pihakadulla ajaminen 

Pihakadulla saa kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa vain kadun varrella 
olevalle kiinteistölle tai pysäköintiä varten. Muiden ajoneuvojen kuin polku-
pyörän, mopon ja vammaisen pysäköintiluvalla varustetun ajoneuvon pysä-
köinti on sallittu vain merkityllä pysäköintipaikalla. 

Ajonopeus pihakadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylit-
tää 20 km/h. Pihakadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle 
esteetön kulku. 
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Tienpidon edellyttämat työt tehdään myös pihakadulla. Työkoneen liikkumi-
nen sovitetaan muuhun liikenteeseen niin, ettei se aiheuta vaaraa eikä tar-
peetonta haittaa. 

TLL 48 3 mom. Poikkeussäännöt: 

TLL 8 § Tien eri osien käyttö 
TLL 9 § Ajoneuvon paikka ajoradalla 
TLL 10 § Ajoneuvojen välinen etäisyys 
TLL 11 § Ryhmittyminen 
TLL 12 § Kääntyminen 
TLL 33 § Pihakadulla ajaminen 

4.7.3 Poikkeussäännökset moottori- ja moottoriliikennetiellä 

TLA 9 § 2 mom. 

Tienpidossa tai vastaavassa tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytet-
tävän ajoneuvon kuljettaja saa poiketa 4-8 §:n säännöksistä olosuhteiden 
edellyttämällä tavalla ja tarpeellista varovaisuutta noudattaen. 

Poikkeussäännöksellä sallitaan työkoneen kuljettaminen moottoritien kaikis-
sa osissa työn vaatimalla tavalla. Vaikka poikkeussäännöt sallivat ajamisen 
myös ajoratojen välikaistan ylityskohtien kautta, niiden käyttöä kunnossapi-
don tarkoituksiin tulee välttää ainakin vilkkaan liikenteen aikana. Tämä pätee 
erityisesti sellaisiin ylityskohtiin, jotka ovat niin kapeita, ettei esimerkiksi au-
rausauto mandu siihen ulottumatta ohituskaistalle. Aurausreittien suunnitte-
lussa ylityskohtien käyttöä kääntöpaikkoina pitää välttää. 

Työskentely liikennesuuntaa vastaan moottori- ja moottoriliikennetiellä on 
kielletty. Kaikki moottori- ja moottoriliikennetiellä tapahtuva työskentely on 
suunniteltava erityisen huolellisesti. Kaikkia normaalin kunnossapidon lisäksi 
tehtäviä töitä varten on harkittava tehostettuja työ- ja liikenneturvallisuuden 
varmistamistoimenpiteitä, kuten varoitusajoneuvon käyttöä tai erityisten 
työnaikaisten liikennejärjestelyjen käyttöä tehtävän aikana. 

Erityisen vaarallista muun liikenteen kannalta on työskentely kaksiajoratai-
sen tien ohituskaistalla. Työskentelyajankohta ja turvallisuuden varmistavat 
tarkoituksenmukaiset toimenpiteet on harkittava työkohtaisesti. 

4.7.4 Poikkeussäännökset pysäyttämisessä ja pysäköinnissä 

TLL484mom. 

Ajoneuvon, jota käytetään 3 momentissa mainitussa työssä (tienpidossa tai 
vastaavassa tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä), liikennevalvonnassa 
tai poliisin, rajavartiolaitoksen taikka tullin virkatehtävissä, saa 26-28 §:n 
säännösten estämättä tilapäisesti pysäyttää tai pysäköidä tehtävän vaatimal-
la tavalla edellyttäen, ettei liikennettä ilmeisesti vaaranneta. 

Tienpitoajoneuvon pysäyttäminen tai pysäköinti ei saa aiheuttaa ilmeistä 
vaaraa. Tämän poikkeussäännön mukaan myös suunnittelu-, valvonta- ja 
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työnjohtotehtävissä käytettävät henkilö- ym. autot saadaan tilapaisesti py-
säyttää tai pysäkäidä tehtävän vaatimalla tavalla edellyttäen, ettei liikennettä 
ilmeisesti vaaranneta. 

Jos ajoneuvo joudutaan pysäköimään näkyvyydeltään rajoitettuun 
paikkaan siten, että ohittava liikenne joutuu käyttämään vastaantulevi-
en kaistaa, pitää liikennettä varoittaa ennalta ja liikenne ohjata käsi-
merkei n. 

Tienpidossa olevaa ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä poikkeus- 
sääntöihin vedoten yleisistä liikennesäännöistä poiketen, ellei tehtävä sitä 
edellytä. Esimerkiksi ajoneuvon laitteiden toiminnan rutiininomainen tarkis-
taminen, maalauskoneen säiliön täyttö tai työnjohdon paikalle saapuminen 
lisäohjeiden antamista varten ei ole sellainen syy. Näissä tilanteissa pysäyt-
tämisen ja pysäköinnin on tapanduttava turvallisessa paikassa. Moottori- ja 
moottoriliikennetiellä pysäyttäminen ja pysäköinti tämäntapaisesta syystä on 
sallittu kuitenkin tien oikeanpuoleisella pientareella. 

Varoitusvalaisimia käytetään vain, jos pysäköinti voi aiheuttaa vaaraa muulle 
liikenteelle tai niiden käyttö on tarpeellista työkohteesta varoittamiseen. 

Ruoka- ja kahvitaukojen ajaksi ajoneuvo tulee pysäköidä säännösten mukai-
sesti turvalliseen paikkaan tielle tai sen ulkopuolelle. 

TLL 26 § Pysäyttäminen ja pysäköinti 

Ajoneuvon saa tiellä pysäyttää tai pysäköidä vain oikealle puolelle. Yk-
sisuuntaisella tiellä on pysäyttäminen ja pysäköinti myös vasemmalle puolel-
le tietä sallittu. Ajoneuvo on pysäytettävä tai pysäköitävä tien suuntaisesti ja 
mandollisimman kauas ajoradan keskeltä. 

TLL 27 § ja 28 § Pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevat kiellot 

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, 
että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy. 

TLA 52 § 3 mom. Poikkeuksetlei poikkeusta 

Tienpidossa tai vastaavassa tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytet-
tävän ajoneuvon kuljettaja saa olosuhteiden edellyttämällä tavalla tarpeellis-
ta varovaisuutta noudattaen poiketa liikenteen ohjauslaitteella osoitetusta 
muusta kuin väistämisvelvollisuutta tai nopeusrajoitusta osoittavasta kiellos-
ta, rajoituksesta tai määräyksestä. Hän ei kuitenkaan saa ohittaa punaista 
valoa näyttävää liikenneopastinta. 
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• Väistämisvelvollisuudesta annetuista säännöksistä ei ole poikkeus-
ta tienpitoajoneuvoilla. 

• Nopeusrajoituksen noudattamisen säännöksestä ei ole poikkeusta. 

• Koskaan ei saa ohittaa ajosuunnassa punaista valoa näyttävää 
tiikennevalo-opastinta. 

Tienpitotehtävässä on aina noudatettava seuraavia liikennemerkkejä: 

• väistämisvelvollisuus kohdattaessa (222) 

• väistämisvelvollisuus risteyksessä (231) 

• pakollinen pysäyttäminen (232) 

• nopeusrajoitus (361) 

• nopeusrajoitusalue (363) 

• taajama (571) ( 50 km/h nopeusrajoitus) 

• pihakatu (573) (=20 km/h nopeusrajoitus, väistämisvelvollisuus) 

4.8 Liikennesäännöt suljetulla alueella 

TLL 5 § 1 mom. Liikenne suljetulla tai tien ulkopuolisella alueella 

Moottorikäyttöistä ajoneuvoa tien ulkopuolella kuljetettaessa on noudatetta-
va olosuhteiden edellyttämää varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämisek-
si. Suljetulla tai tien ulkopuolisella alueella ajoneuvoa kuljetettaessa tulee 
noudattaa liikennesääntöjä olosuhteiden edellyttämällä tavalla. 

Suljetulla tai tien ulkopuolisella alueella ajoneuvojen varusteita koskevat 
määräykset on esitetty muussa lainsäädännössä, pääasiassa työturvalli-
suuslainsäädännössä. Räjäytys- ja louhintatyömaalla pitää liikenne järjestää 
ottaen huomioon näitä töitä koskevat määräykset. 

TLA 49 § 1 mom. Sulkemisesta 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 liikennemerkki. 

Suljettu alue 
Suljettu alue on yleiseltä liikenteeltä eristetty alue, jolle johtavat ajotiet on 
suljettu portti- tai puomilaittein. Suljettuna alueena toimivalle tietyömaalle 
johtavat ajotiet suljetaan sulkulaittein siten, ettei ulkopuolisten harhautumi-
nen vahingossa tietyömaalle ole mandollista. Sulkulaitteissa oleva työmaan 
ajoneuvoja varten suunniteltu kulkuaukko varustetaan ajoneuvolla ajo kiellet-
ty (311 )-merkillä, jossa on työmaaliikenteen salliva "Ei koske työmaan ajo-
neuvoja" -lisäkilpi. 

Tie katsotaan ylityksen aikana suljetuksi alueeksi, kun liikenteenohjaajat tai 
liikennevalot pysäyttävät liikenteen molemmista suunnista tietyön vaatimasta 
syystä. Tällöin kuljetuksissa tien ylitse voidaan menetellä kuten kuljetuksissa 
suljetulla alueella. Yksityistä tietä voidaan käyttää suljetun alueen tapaan 



Tieturva 1 	 55 
TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN LIIKKUMISESSA 

maansiirtokuljetuksiin omistajan luvalla. Käytön edellytyksenä on, että sulje-
tun alueen ehdot täytetään eli edellyttää esimerkiksi suljettavan puomin käyt-
töä. 

4.9 Konetyöhön liittyvät ohjeet 

Tiellä työskentelevien koneiden kuljettajia varten on lähinnä tieliikennelain-
säädäntöä selventävä Tiehallinnon julkaisu "Liikenne tietyömaalla, 5F Tien-
pitoajoneuvot", nro TIEH 2200007-01, Helsinki 2002. 

4.10 Työkoneen varoituslaitteet 

Varoitusvalaisin 
Varoitusvalaisimia käytetään vain silloin, kun työkone työskentelee työmaalla 
niin, että siitä voi olla vaaraa tai haittaa muulle liikenteelle. Varoitusvalaisin 
on pidettävä toiminnassa myös valoisana aikana. Varoitusvalaisinta ei saa 
käyttää silloin, kun työtä tehdään tiealueen ulkopuolella vaarantamatta tai 
haittaamatta muuta liikennettä. 

Jos työkone liikkuu kokonaan tai osittain ajoradalla muuta liikennettä selvästi 
hitaammin, on työkoneessa syytä käyttää liikenteen varoittamiseen suunnat-
tuja päivävaroitusvalaisimia. Suunnattuja päivävaroitusvalaisimia käytetään 
aina pareittain. Ne sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan, jolloin valaisimet 
osoittavat samalla työkoneen leveyden. 

Hätävilkkuja ei saa koskaan käyttää työmaalla varoitusvalaisimina. 

Hitaan ajoneuvon kilpi 
Hitaasti kulkevissa työkoneissa (rakennenopeus 40 km/h) pitää olla hitaan 
ajoneuvon kolmio. Tämä kolmio pitää ajoittain uusia, sillä kolmion keskustan 
fluorisointi haalistuu ajan mittaan auringonvalossa. 

Peruutushälytin 
Kaikissa maa-aineksen kuljetukseen ja kuormaukseen käytettävissä ajoneu-
voissa ja tiehöylässä sekä jyrässä, jonka paino on suurempi kuin 7 tonnia on 
oltava peruutushälytin. Poikkeuksena on työkone, jossa on samanlaiset hal-
lintalaitteet eteen- ja taaksepäin ajamista varten sekä ympäripyörivät kaivu-
koneet. 

Työnantajan on huolehdittava siitä, että hänen johtonsa ja valvontansa alai-
sessa työssä käytettävä em. ajoneuvo on ennen työn aloittamista varustettu 
peruutushälyttimellä. Samoin työnantajan on huolehdittava, että peruutushä-
lyttimen toimintakuntoa seurataan säännöllisesti. Havaitut puutteet on korjat-
tava viivytyksettä. 

Peruutushälytin voidaan korvata ajoneuvoon asennetulla laitteella, joka tun-
nistaa turvalliselta etäisyydeltä ajoneuvon takana olevan ihmisen ja esteen 
välittömästi ja luotettavasti pysäyttää ajoneuvon tai antaa ajoneuvon ohjaa-
massa selkeän hälytyksen (esim. peruutustutka) taikka laitteella, joka välit- 
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tää ajoneuvon ohjaamossa kuljettajan näkökentässä olevaan vastaanotti-
meen riittävän kuvan peruutussuunnasta (esim. TV-kamerayhdistelmä). 

Peruutushälytin tulee asentaa ajoneuvon taakse ja kytkeä siten, että se hä-
lyttää ajoneuvoa peruutettaessa tai peruutusvaihteen ollessa kytketty. Hälyt-
timen yhteyteen voidaan asentaa laitteen toiminnan ilmaisevalla merkkivalol-
la varustettu katkaisija, jolla hälytin voidaan kytkeä pois toiminnasta. Hälytin 
saadaan kytkeä pois toiminnasta vain, jos hälyttimen äänestä on kohtuuton-
ta haittaa ympäristölle ja muilla keinoilla on huolehdittu peruuttamisen turval-
lisuudesta. 

Aura-auton ja Iiuossuolalaitteistolla varustetun ajoneuvon varoi-
tuslaitteet 
Auraustyössä ja liukkauden torjunnassa käytettävä ajoneuvo, jonka lavalla 
on liuossuolalaitteisto, on varustettava normaalien varoitusvalaisimien lisäksi 
kandella taaksepäin vilkkuvaa keltaista valoa näyttävällä varoitusvalaisimel-
la. Valaisimet sijoitetaan niiden puhtaana pysymisen kannalta ajoneuvon ta-
kaosan molemmille reunoille siten, että ilmavirta pääsee liikkumaan vapaasti 
valaisimien takaa. 

Auran merkitseminen 
Aura on merkittävä koko pituudeltaan sekä eteen- että taaksepäin näkyvin 
vuorottain punaisin ja keltaisin juovin. Auran ajoneuvoa leveämmät ulkone-
vat osat (auran päät) on lisäksi varustettava eteenpäin suunnatuin valkoisin 
ja taaksepäin suunnatuin punaisin heijastimin. Sivuaura on varustettava 
eteenpäin keltaista valoa ja taaksepäin punaista valoa näyttävin valaisimin, 
jotka osoittavat auran suurimman ulottuman. Myös pääteiden aurauksessa 
käytettävät vinoaurat on varustettava molemmista ulkonevista päistään vas-
taavin valaisimin. 

Aura-auton siirtoajossa pidetään varoitusvalaisimet toiminnassa pituu-
den ja leveyden ylityksen johdosta. 

Heijastavat merkin nät 
Työkoneiden havaitsemisen tehostamiseen ja ääriviivojen hahmottamiseen 
voidaan käyttää heijastavia merkintöjä. Merkinnät tehdään nauhamaisilla 
teipeillä, jotka liimataan koneen pintoihin näkyviin, mutta suojaisiin kohtiin. 
Merkinnät tehdään niistä annettujen erillisten ohjeiden mukaan. 

Työkoneen varoituslaitteiden kunto 
Kuljettajan on jatkuvasti seurattava työn aikana varoituslaitteiden kuntoa ja 
puhtautta. Turvallisuutta vaarantavat viat ja puutteellisuudet pitää korjata vä-
littömästi. Koneen kuljettaja vastaa koneen ja sen lisälaitteiden havaittavuu-
desta työn aikana. Ennen päivittäisen työvuoron aloittamista pitää koneen 
kuljettajan tehdä toimintakokeilu, jossa varmistetaan varoituslaitteiden toimi-
vuus ja puhtaus. Rikkoontuneet laitteet on korjattava ennen työn aloittamis-
ta. Samalla puhdistetaan likaantuneet varoituslaitteet ja valaisimet. 



Tieturva 1 	 57 
TURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN LI IKKUMISESSA 

4.11 Periaatteet työkoneiden havaittavuuden varmistamisessa 

Työkoneiden ja niiden lisälaitteiden havaittavuus on yksi tärkeimmistä liiken-
neturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tielläliikkujan on voitava havaita 
tie- tai katualueella työskentelevä työkone riittävän ajoissa. 

Tie- ja katualueilla sekä muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla on työkonei-
den erotuttava muusta liikenteestä (VNp 629/1994 29 § 4 mom.). 

Varoitusvalaisimen näkyvyyden varmistaminen joka suuntaan 
• käytetään niin montaa varoitusvalaisinta, että joka suuntaan josta voi tul-

la liikennettä, näkyy ainakin yksi varoitusvalaisin, 
• käytetään suunnattuja päivävaroitusvalaisimia tiealueella hitaasti liikku-

vissa työkoneissa, 
• varoitusvalaisimet laitetaan mandollisimman korkealle, 
• käytetään välähtäviä varoitusvalaisimia pyörivien varoitusvalaisimien si-

jaan, 
• varoitusvalaisimet sijoitetaan paikkoihin, joissa ne pysyvät puhtaina ja 

ehji nä. 

Työkoneen värityksen parantaminen 
• käytetään heijastavia kalvonauhoja parantamaan työkoneiden havaitta-

vuutta pimeässä, jolloin heijastavilla kalvonauhoilla muotoillaan koneen 
ääriviivat, 

• käytetään päiväloistekalvoja parantamaan työkoneen havaittavuutta päi-
vänvalossa ja hämärässä, 

• huolehditaan koneen värityksen kunnosta ja koneen yleisestä puhtau-
desta. 

Varoituslaitteiden kunnon ja puhtauden varmistaminen 
• huolehditaan varoituslaitteiden kunnosta ja puhtaudesta osana kaluston 

tarkastustoimintaa, 
• työkoneen siirron yhteydessä toiseen työpaikkaan, työmaalle tai toiselle 

kuljettajalle varmistetaan, että varoituslaitteet ovat kunnossa. 

Varmistetaan työkoneen havaittavuus lisälaitteen kytkemisen jäl-
keen 
• varmistetaan, että kytkettävän lisälaitteen havaittavuus on riittävä, vähin-

tään sama kuin peruskoneen, 
• varmistetaan, että lisälaite ei peitä peruskoneen varoituslaitteita tai valo-

ja, 
• jos lisälaite peittää peruskoneen varoituslaitteet tai valot, niin lisälaittee-

seen laitetaan vastaavat varoituslaitteet tai valot tai peruskoneeseen lai-
tetaan toiseen näkyvään paikkaan vastaavat varoituslaitteet tai valot. 
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5 TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT RAKENTAMISESSA 

5.1 Rakennustyömaan keskeiset turvail isu ustehtävät 

5.1.1 Turvallisuussuunnittelu 

Päätoteuttajan, joka on yleensä pääurakoitsija, vastaa ennen rakennustöi-
den aloittamista tehtävästä turvallisuussuunnittelusta. Päätoteuttajan tehtä-
vänä on suunnitella töiden ja työvaiheiden toteuttaminen ja ajoittaminen niin, 
että työt voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työntekijöille tai 
muille osapuolille, esimerkiksi tienkäyttäjille. Lainsäädäntö ei edellytä erillistä 
turvallisuussuunnitelmaa ennen töiden aloittamista, mutta monet rakennutta-
jat (useat tiepiirit ja kaupungit) vaativat kirjallista turvallisuussuunnitelmaa 
töiden aloittamisen ehtona. 

VNp 629/1994 2 §, Vna 426/2004 2 § 
Päätoteuttaja on rakennuttajan nimeämä pääurakoitsija tai pääasiallista 
määräysvaltaa käyttävä työnantaja taikka sellaisen puuttuessa raken-
nuttaja itse. 

Päätoteuttaja huolehtii ennen rakennustöiden aloittamista työmaa-alueen 
käytön suunnittelusta eli laatu kirjallisen työmaasuunnitelman. Suunnitelma 
esitetään tarvittaessa rakennusvaiheittain. Suunnitelmaan kuuluu osana 
myös liikennejärjestelyjen suunnittelu. Vaativissa kohteissa työmaasuunni-
telman lisäksi laaditaan erilliset liikennejärjestelysuunnitelmat, jotka on 
yleensä hyväksytettävä tienpitäjällä ennen töiden aloittamista. 

Rakentamisessa pitää suunnitella kirjallisesti myös vaaralliset työt ja työvai-
heet. Näitä ovat mm. työt tie- tai katualueella, kaivutyöt, purkutyöt, raskaiden 
rakenteiden ja elementtien asennustyöt, nostotyöt ja räjäytystyöt. Turvalli-
suussuunnitelmat toimivat apuvälineinä työntekijöiden perehdyttämisessä ja 
itse työnteossa. Turvallisuussuunnitelmia ei laadita viranomaisia varten, 
vaan helpottamaan työntekoa ja vähentämään työhön liittyviä häiriöitä ja ris-
kejä. 

Turvallisuussuunnittelu sisältyy osaksi myös muutakin suunnittelua. Turvalli-
suusasiat otetaan huomioon mm. työmaan aikataulu-, kalusto- ja resurssi- 
suunnittelussa sekä muussa tuotannon suunnittelussa. Turvallisuuden näkö-
kulman tulee sisältyä kaikkeen toiminnan suunnitteluun. Työturvallisuuden 
huomioon ottamista työssä ei pidä ajatella omana erillisenä toimintana, vaan 
työkulttuuriin liittyvänä oleellisena osana, tapana toimia. 

5.1.2 Turvallisuusseuranta 

Turvallisuusseurantaan kuuluvat sekä normaali turvallisuuden valvonta että 
työmaalla tehtävät turvallisuuteen liittyvät tarkastukset, kuten työmaan vii-
koittaiset kunnossapitotarkastukset. Vastuu turvallisuusseurannan järjestä-
misestä kuuluu päätoteuttajalle. Valvontaan kuuluu, että esille tulleisiin poik- 
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keamiin ja vaaratilanteisiin puututaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet nii-
den poistamiseksi. 

Päätoteuttaja vastaa myös rakennushankkeen tarkastustoiminnasta. Raken-
nustyömaalla ja rakennustyössä tarkastukset voidaan jakaa kolmeen ryh-
mään: 

1) Jokaiselle koneelle ja muulle tekniselle laitteelle on tehtävä vastaanotto- 
tarkastus ennen kuin sitä voidaan käyttää työmaalla. Vastaanottotarkas-
tuksessa katsotaan myös työssä tarvittavien varoituslaitteiden tarkoitu k-
senmukaisuus ja toimivuus. 

2) Työ- ja suojatelineille sekä nostolaitteille ja -apuvälineille tehdään aina 
ennen niiden käyttöönottoa käyttöönottotarkastus. Tarkastuksessa katso-
taan myös, että työkohde on erotettu ja suojattu liikenteeltä. 

3) Työmaan turvallisuus tarkastetaan viikoittain tehtävillä kunnossapitotar-
kastuksilla, viikkotarkastuksilla. Tällöin tarkastetaan mm. työmaan ja työ- 
kohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, valaistus, rakennustyön aikai-
nen sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja muut nostolaitteet, nostoapu-
välineet, rakennussahat, tehneet, kulkutiet sekä maan ja kaivantojen sor-
tumavaaran estäminen. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota myös 
työmaan liikennejärjestelyihin sekä työkohteiden erottamiseen yleisestä 
liikenteestä. Tarkastuksen yhteydessä on hyvä selvittää myös mandolli-
nen muilta tienkäyttäjiltä työkohteesta tullut palaute ja niiden aiheuttamat 
toimenpiteet työkohteen liikennejärjestelyihin. 

5.1.3 Turvallisuusjohtaminen 

Päätoteuttaja nimeää työmaata varten pätevän vastuuhenkihön ja hänelle 
tarvittaessa sijaisen. Päätoteuttaja huolehtii turvallisuuden ja terveyden kan-
nalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta, osapuolten välisestä yhteistoi-
minnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta se-
kä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Päätoteuttajan tur-
vallisuustehtävät on kohdistettu päätoteuttajan nimeämälle vastuuhenkilölle. 

5.1.4 Perehdyttäminen, työnopastus ja turvallisuuskoulutus 

Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijät saavat riittävän ajoissa 
tarpeelhisen tiedon turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavista asioista työpai-
kalla. 

Jokainen työmaalle tulija perehdytetään joko päätoteuttajan tai oman työn-
antajansa toimesta. Päätoteuttaja huolehtii siitä, että kaikki urakoitsijat tunte-
vat työmaan perehdyttämisaineiston ja toimintatavat. Osaamista voi osoittaa 
eri turvallisuuskorteilla (esim. tulityökortti tai työturvallisuuskortti). 

Ennen vaarallisten töiden aloittamista käydään työntekijöiden kanssa lyhyes-
ti läpi ko. työn vaatimat turvallisuustoimet. Samaa sovelletaan uusiin ja vaa-
tiviin työtehtäviin. Jokaisen urakoitsijan pitää myös huolehtia, että uuden tai 
työntekijöille muuten oudon työmenetelmän, kemikaahin, koneen tai työväli-
neen osalta omat työntekijät saavat riittävän opastuksen. 
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Tiimimäisessä toiminnassa perehdyttämisen ja työnopastuksen merkitykset 
korostuvat entisestään, koska jatkuvaa työnjohtamista ja valvontaa ei ole 
työpaikoilla. Perehdyttämisessä ja työnopastuksessa nousevat esiin riittävä 
harjoittelu ja sen varmistaminen, että työntekijät hallitsevat työtehtävät ja nii-
den turvallisuusvaatimukset. Samoin on korostettava häiriö- ja vaaratilantei-
den hallintaa. Työntekijöiden on tunnettava entistä paremmin työssä mah-
dollisesti syntyvät vaaratilanteet ja heidän on osattava toimia oikein vaarati-
lanteissa. 

Perehdyttäminen 
Perehdyttäminen tarkoittaa sekä uusien työntekijöiden perehdyttämistä että 
vanhojen työntekijöiden perehdyttämistä uusiin työtehtäviin. Perehdyttämi-
nen on luonteeltaan yleisempää kuin työnopastus ja esittelee yleisiä toimin-
tamalleja. Perehdyttämisen avulla varmistetaan, että työntekijä osaa toimia 
oikein ja turvallisesti. 

Työnopastus 
Työnopastuksessa opetetaan mm. työn oikea ja turvallinen tekeminen ja ko-
neiden oikeat ja turvalliset käyttötavat. Samalla opetetaan turvalliset toimin-
tatavat, henkilönsuojainten ja suojalaitteiden käyttö. 

Perehdyttäminen työmaahan 
Perehdyttämisen avulla varmistetaan, että työntekijä osaa toimia oikein ja 
turvallisesti työmaalla. Perehdyttämisessä käydään läpi mm. työmaan vaarat 
ja niiden torjuntaperiaatteet. 

5.2 Eri osapuolien turvallisuustehtävät 

5.2.1 Urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan turvallisuus- 
tehtävät 

Jokainen työnantaja selvittää sekä teettämästään työstä turvallisuuteen ja 
terveyteen liittyvät vaarat että päättää vaarojen ehkäisemiseen ja niiltä suo-
jautumiseen tarkoitetut turvatoimet. Tämä tarkoittaa kirjallisten suunnitelmien 
laatimista omista vaarallisiksi luokitelluista töistä. 

Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijät saavat riittävän ajoissa 
tiedot turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavista asioista työpaikalla. Näitä 
asioita on käsiteltävä asianmukaisesti ja riittävän ajoissa työnantajan ja työn-
tekijöiden tai heidän edustajiensa kesken. 

Työntekijät on erityisesti perehdytettävä työpaikan olosuhteisiin ja oikeisiin 
työmenetelmiin. Lisäksi on varsinkin uusille työntekijöille annettava opastus-
ta ja ohjausta työvälineiden käytössä, niiden käytöstä saaduista kokemuksis-
ta ja vaarojen välttämisestä sekä ennakoitavissa olevista poikkeuksellisista 
tilanteista. Opetuksessa ja ohjauksessa on otettava huomioon työntekijän 
ammatillinen osaaminen ja työkokemus. 

Ennen työn aloittamista selvitetään työn vaikutuspiirissä olevat laitteet ja ra- 
kenteet, joita työssä on varottava. Tiedot vaaraa aiheuttavista varottavista 
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laitteista ovat usein turvallisuusasiakirjassa. Työn tilaaja ja tienpitäjä voivat 
antaa lisäksi tietoja työssä varottavista laitteista ja rakenteista. Laitteiden 
omistajat antavat myös tietoja ja ohjeita varottavien laitteiden ja rakenteiden 
suojaamisesta ja työskentelystä niiden läheisyydessä. 

Itsenäisellä työnsuorittajalla tarkoitetaan urakkaa, aliurakkaa, hankin-
taa tai muuta sellaista työsuoritusta tarkoittavan sopimuksen perus-
teella, työsopimusta lukuun ottamatta, työtä tekevää henkilöä, jolla ei 
kyseessä olevalla työmaalla ole palveluksessaan työntekijöitä. 

Itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava yhteisellä rakennustyömaalla työ- 
turvallisuusmääräyksiä mm. työntekijöiden pätevyyksistä, työssä käytettävis-
tä koneista, laitteista ja välineistä sekä vaarallisten aineiden käsittelystä ja 
säilyttämisestä. 

Itsenäisen työnsuorittajan on yhteisellä työpaikalla noudatettava mitä työtur-
vallisuuslaissa säädetään (Työturvallisuuslaki 738/2002 53 §): 

1) työntekijän pätevyydestä, tarvittavista luvista ja vähimmäisiästä, 

2) työssä käytettävistä koneista, työvälineistä, henkilönsuojaimista ja muista 
laitteista sekä niille suoritettaviksi säädetyistä käyttöönotto- ja määräaikais-
tarkastuksista, 

3) vaarallisten aineiden käsittelystä, säilyttämisestä ja merkitsemisestä. 

Itsenäisen työnsuorittajan on lisäksi noudatettava yhteisen työpaikan pää-
asiallista määräysvaltaa käyttävältä työnantajalta saamiaan työpaikkaa kos-
kevia turvallisuusohjeita (Työturvallisuuslaki 738/2002 53 §). 

5.2.2 Työnjohdon turvallisuustehtävät 

Työturvallisuusvastuut tulevat henkilön aseman, tehtävien ja toimivaltuuksi-
en perusteella, eli työturvallisuusvastuut kohdentuvat pääosin organisaation 
sisäisten päätöksenteko- ja toimivaltuuksien mukaan. Työturvallisuusvastuut 
ovat osa esimiehen tuotannollisia tehtäviä ja työnjohtotehtäviä. Esimiehen 
työturvaltisuusvastuut johtuvat aina hänen reaalisista päätöksenteko- ja toi-
mivaltuuksista, joita kuvataan toimenkuvissa tai työsopimuksissa. 

Työnjohdon vastuulla ovat: 

• koneiden ja laitteiden kunnon valvonta, 
• turvallisten työmenetelmien ja henkilönsuojaimien käytön valvonta, 
• työntekijöiden ohjaus ja opastus. 

Kokeneilla työntekijöitlä on vaarana turtua työssä oleviin vaaroihin ja varsin-
kin liikenteen aiheuttamat riskit voidaan työnteossa unohtaa helposti. Työn-
johdon tehtävänä on seurata jatkuvasti näitäkin asioita ja tarvittaessa puut-
tua riskinottoon. 
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Kokeneidenkin työntekijöiden kanssa on kerrattava työssä olevia vaarateki-
jöitä. Kunnossapitotöissä on ennen kesä- ja talvikunnossapitokauden alkua 
kerrattava työntekoon liittyviä asioita ja varsinkin työssä olevia vaaratekijöitä. 
Vastaavasti kaikissa muissakin kausiluontoisissa töissä, joita ovat esimer-
kiksi päällystystyöt, tiemerkintätyöt ja kaapeliveto, on työn erityispiirteet ja 
vaarat kerrattava ennen sesongin alkua. 

Tiimityöskentelyn lisääntyessä ja muulloinkin työntekijöiden työskennellessä 
ilman työnjohdon jatkuvaa valvontaa, on perehdyttämiseen ja opastamiseen 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Tällöin työntekijät on perehdytettävä työhön-
sä erittäin perusteellisesti. Lisäksi työnantajan on laadittava selkeät menette-
lytavat ja ohjeet, jottei työssä oteta turhaan riskejä. 

Lainsäädännössä ei tunneta tiimin työturvallisuusvastuuta, vaan vastuu koh-
distuu yksittäisille henkilöille. Esimiehille jäävät edelleen voimaan työsuoje-
lusäännösten velvoitteet ja vastuut alaistensa turvallisuudesta, vaikka toimi-
taan tiimimäisesti. Tiimeihin ja itsenäisiin työryhmiin onkin valittava vastuulli-
sia ja ammattitaitoisia työntekijöitä. 

5.2.3 Työntekijän turvallisuustehtävät 

Työntekijällä on omat tehtävänsä ja velvollisuutensa työturvallisuusasioissa, 
vaikka pääosa lainsäädännön velvoitteista koskeekin työnantajaa ja tämän 
linjaorganisaatiota. 

Työturvallisuuslainsäädännön tarkoituksena on työntekijöiden suojelu, 
joten pääsääntöisesti työntekijä ei voi tulla rangaistuksi lainsäädännön 
vastaisesta toiminnasta. (Poikkeus, katso luku 5.2.4) 

Tiellä työskentelevän tärkein omaan turvallisuuteen liittyvä tekijä on tunnis-
taa työhön liittyvät vaarat ja ottaa ne kaikissa toimissaan huomioon. Vaaro-
jen tunnistaminen, ja varautuminen ennalta niiden hallintaan, on osa jokai-
sen ammattitaitoa. 

Tiealueella liikkuessaan ja työskennellessään on jokaisen huolehdittava, että 
oma ja työkohteen havaittavuus on riittävä. Työ on pyrittävä tekemään aina 
liikenteeltä selvästi erotetulla ja suojatulla alueella. Liikkumista ajoneuvojen 
käyttämällä ajoradan osalla on vältettävä ja mandollisuuksien mukaan käy -
tettävä suojateitä, alikulkukäytäviä tai ylikulkusiltoja. 

Työskentely ei anna oikeuksia olla noudattamatta liikennesääntöjä tai vaa-
rantaa muiden tienkäyttäjien turvallisuutta. Työkoneet saavat vain poikkeus- 
sääntöjen rajoissa poiketa yleisistä liikennesäännöistä, mutta silloinkaan lii-
kennettä ei saa vaarantaa. 
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Työntekijöiden yksilökohtaisten velvollisuuksien olennainen sisältö on 
seuraava: 

• työnantajan määräysten ja ohjeiden noudattaminen 
• omasta ja toisten työntekijöiden turvallisuudesta huolehtiminen 
• muihin työntekijöihin kohdistuvan häirinnän ja muun epäasiallisen 

kohtelun välttäminen 
• havaitsemiensa vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja niistä 

ilm oittam i nen 
• koneiden ja työvälineiden asianmukainen ja oikea käyttö 
• henkilösuojainten ja turvalaitteiden asianmukainen käyttö 
• yhteistoimintaan osallistuminen. 

Työntekijän on noudatettava sekä työturvallisuusmääräyksiä että työnanta-
jan määräyksiä ja ohjeita. Hänen on työssään myös noudatettava hyvää jär-
jestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Hänen on työnanta-
jalta saamansa opastuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa mukaan huo-
lehdittava työssään niin omasta kuin muiden työntekijöiden turvallisuudesta. 
Samoin hänen on käytettävä koneita, laitteita ja työvälineitä oikein ja nouda-
tettava vaarallisten aineiden käytössä turvallisuusohjeita. 

Työntekijä on velvollinen käyttämään hänelle määrättyjä henkilönsuojaimia 
ja käytettävä työssään sellaista vaatetusta, ettei siitä aiheudu tapaturman 
vaaraa. Liikenteen vaaroille alttiissa työssä on käytettävä lisäksi näkyvää va-
roitusvaatetusta. Hän on myös velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan vi-
oista ja puutteellisuuksista työnantajalle, vaikka hän itse poistaisikin ne. 

Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja paran-
nettava työturvallisuutta työpaikalla. Työntekijällä on oikeus esittää työnanta-
jalle työsuojelua koskevia ehdotuksia ja saada niihin palaute. Kun työmaalla 
on useita työnantajia, on tärkeää, että työntekijät ovat aloitteellisia ilmoitta-
maan puutteellisuuksista ja tekemään turvallisuutta parantavia korjausehdo-
tuksia. 

Työkohteen työntekijät voivat valita oman edustajansa työkohteessa tehtä-
viin tarkastuksiin. Yleensä työntekijöiden edustajana toimii työkohteen työ-
suojeluvaltuutettu. Nosturin tarkastuksessa pitää olla mukana sen käyttäjä. 

Työntekijän velvollisuudet eivät vaikuta siihen yleisperiaatteeseen, että 
työnantaja vastaa työpaikan työoloista. Työnantajan tulee valvoa, että 
työntekijä noudattaa velvollisuuksiaan ja annettuja turvallisuusmäärä-
yksiä. 

Hyvään ammattitaitoon kuuluvat sekä liikenteen ja olosuhteiden jatkuva 
seuraaminen että oma arviointi siitä, miten oma työ ja toiminta vaikuttavat 
liikenteeseen ja muihin työkohteen toimintoihin. On työskenneltävä ja liikut-
tava niin, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa muille tienkäyttäjille tai työkoh-
teessa työskenteleville. 
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Hyvään ammattitaitoon kuuluvat myös omasta turvallisuudesta huolehtimi-
nen ja omien töiden suunnitteleminen. Suunnittelulla tarkoitetaan tässä yh-
teydessä sitä, että etukäteen mietitään työhön liittyviä vaaroja, tarvittavia 
suojaimia tai turvajärjestelyjä. Työkohteesta ei helposti lähdetä liikkeelle ha-
kemaan puuttuvia liikenteenohjauslaitteita tai suojaimia, jos ne on unohdettu 
tukikohtaan. 

Hyvään ammattitaitoon kuuluu myös omaehtoinen perehtyminen työhön ja 
sen turvallisuusperiaatteisiin. Ammattitaitoon kuuluu myös oman tietämyk-
sen arviointi ja tarvittaessa ohjeiden ja opastuksen pyytäminen työhön tai 
kaluston käyttämiseen. 

Tiimityöskentelyssä tai yksintyöskentelyssä on työntekijöiden otettava turval-
lisuusasioihin vastuullisempi ote. Tällöinkin hänen on huolehdittava omasta 
ja muiden turvallisuudesta kokemuksensa ja ammattitaitonsa sekä työnanta-
jan ohjeiden mukaisesti. Työntekijän on myös noudatettava annettuja turval-
lisuusohjeita ja varovaisuutta, ylläpidettävä hyvää ja turvallista järjestystä 
sekä käytettävä koneita, työvälineitä ja muita laitteita oikein. 

5.2.4 Erityiset turvallisuusmääräykset 

Jos joku henkilö luvattomasti tai ilman pätevää syytä poistaa tai turmelee ta-
paturman tai sairastumisen vaaran välttämiseksi tarkoitetun laitteen taikka 
ohje- tai varoitusmerkinnän, voidaan hänet tuomita työturvallisuusrikkomuk-
sesta sakkoon. Tämä koskee yhtä hyvin työntekijää kuin ulkopuolistakin. 
(Työturvallisuuslaki 738/2002 22 § ja 63 §). 

Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työnteki-
jöiden hengelle tai terveydelle, on työntekijällä oikeus pidättäytyä tällaisen 
työn tekemisestä. Työstä pidättäytymisestä on ilmoitettava työnantajalle tai 
tämän edustajalle niin pian kuin mandollista. Oikeus pidättäytyä työnteosta 
jatkuu, kunnes työnantaja on poistanut vaaratekijät tai muutoin huolehtinut 
siitä, että työ voidaan suorittaa turvallisesti. Työstä pidättäytyminen ei saa 
rajoittaa työntekoa laajemmalti kuin työn turvallisuuden ja terveellisyyden 
kannalta on välttämätöntä. Työstä pidättäytyessä on huolehdittava, että pi-
dättäytymisestä mandollisesti aiheutuva vaara on mandollisimman vähäinen. 
(Työturvallisuuslaki 738/2002 23 §). 

5.2.5 Työsuojeluorganisaation tehtävät 

Yhteisellä rakennustyömaalla työsuojeluyhteistyön käynnistää yleensä työ-
maan päätoteuttaja. Päätoteuttaja nimeää yleensä myös työmaalle työsuoje-
lupäällikön, jollei asiasta toisin sovita työnantajien kesken. Työsuojelupäälli-
kön tehtävänä on edustaa työnantajaa työsuojelua koskevassa yhteistoimin-
nassa. Työsuojelupäällikön ensisijaisena tehtävänä on vastata työpaikalla 
työnantajan ja työntekijöiden välisestä yhteistoiminnasta työsuojelua koske-
vissa asioissa. Linjaorganisaatio vastaa työsuojelutoiminnan täytäntöön- 
panosta ja toteuttamisesta. 

Rakennustyömaan työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuute- 
tun. Työsuojeluvaltuutettu on valittava viimeistään kanden kuukauden kulut- 
tua siitä, kun työmaan kokonaisvahvuus ylittää kymmenen henkilöä. Työsuo- 



Tieturva 1 	 65 
TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVAT RAKENTAMISESSA 

jeluvaituutettu edustaa kaikkia työmaan työntekijöitä ja hoitaa työsuojelulain-
säädännön edellyttämiä työsuojeluvaltuutetulle kuuluvia tehtäviä. 

Työmaalle voidaan perustaa myös työsuojeluyhteistoimintaa varten työsuo-
jelutoimikunta tai vastaava elin, jos työmaan koko ja kesto sitä edellyttävät 
(työmaan vahvuus vähintään 20 henkeä). 

5.3 Varoitusvaatetus ja muut henkilökohtaiset suojaimet 

5.3.1 Varoitusvaatetus 

Varoitusvaatetuksen käyttö on tiellä tai muulla liikennealueella työskentele-
vän tärkein henkilökohtaista turvallisuutta parantava keino. Asianmukainen 
varoitusvaatetus parantaa merkittävästi työntekijän havaittavuutta niin päi-
väliä kuin pimeässä ja hämärässä. 

Tiehallinnon vaatimuksen mukaisesti on tiellä tehtävässä työssä käytettävä 
standardin SFS-EN 471 mukaista näkyvää varoitusvaatetusta, jonka suo-
jausluokka on näkyvän materiaalin vähimmäispinta-alan mukaan määritelty-
nä 2. Varoitusvaatteen luokan voi tarkastaa vaatteessa olevasta CE - 
merkintätipukkeesta. 

Liikenteenohjaustehtävissä toimivien on käytettävä standardin SFS-EN 471 
luokan 3 mukaista CE-merkittyä varoitusvaatetusta. 

Kaikissa Tiehallinnon tilaamissa töissä olevissa ajoneuvoissa ja työkoneissa 
on oltava SFS-EN 471 2. luokan mukaiset varoitusliivit. 

Myös Tiehallinnon tilaamissa töissä olevien urakoitsijoiden henkilöstön ja it-
senäisten työnsuorittajien varoitusvaatteiden tulee täyttää edellä esitetyt 
vaatimukset. 

Varoitusvaateluokitus SFS-EN 471 ja Tiehali innon vaatimukset 
1. luokka 	Tiehallinto ei hyväksy ollenkaan tiellä työskentelyssä 
2. luokka 	Tiehallinto vaatii tiellä työskentelyssä 
3. luokka 	Tiehallinto vaatii lii kenteenohjaustehtävissä 

5.3.2 Muut henkilönsuojaimetja niiden käyttö 

Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön erikseen sääde-
tyt vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkitönsuojaimet, jollei 
tapaturman tai sairastumisen vaaraa voida välttää tai riittävästi rajoittaa työ-
hön tai työolosuhteisiin kohdistuviila toimenpiteillä. 

Henkilönsuojaimilia tarkoitetaan kaikkia työntekijän käyttämiä henkilökohtai-
sia välineitä ja varusteita, jotka on suunniteltu suojaamaan häntä tapaturman 
tai sairastu misen vaaralta työssä. 
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Työnantaja arvioi suojaintarpeet riskikartoituksen avulla. Työnantaja on vas-
tuussa siitä, että sen oma henkilöstö käyttää työssään asianmukaisia 
henkilönsuojaim ja. 

Työntekijän tulee työnantajan antamien käyttö- ja muiden ohjeiden mukai-
sesti huolellisesti käyttää ja hoitaa työnantajan antamia henkilönsuojaimia ja 
muita varusteita. Työntekijän pitää myös viipymättä ilmoittaa suojaimissa II- 
menneistä vioista ja puutteellisuuksista työnantajalle. 

Työnantajan edustaja tekee riskienarvioinnin ja päättää suojaintarpeen 
sen mukaisesti. 

Työntekijän tulee käyttää ja hoitaa hänelle annettuja työtehtävän edel-
lyttämiä henkilönsuojaimia. 

6 VARAUTUMINEN ONNETTOMUUSTILANTEISIIN 

6.1 Yleinen auttamisvelvollisuus 

Työtapaturman tai liikenneonnettomuuden sattuessa kaikilla osallisilla tai 
paikalla olevilla on auttamisvelvollisuus. Jos joku on onnettomuuden johdos-
ta loukkaantunut niin, että hänet on välittömästi kuljetettava saamaan hoitoa, 
jokainen ajoneuvon kuljettaja on velvollinen kuljettamaan hänet. Jos ajoneu-
vo ei sovellu kuljetukseen, kuljettajan on kuitenkin avustettava kuljetuksen 
järjestämisessä. 

6.2 Yleiset ohjeet on nettom u ustilanteessa 

Onnettomuustilanteessa on tärkeää, että pelastetaan vaarassa olevat ihmi-
set ja varoitetaan muita vaaroilta. Liikenteen varoittamiseen käytetään auton 
suuntavalaisimien hätävilkkukytkentää, varoituskolmiota tai työkohteessa 
olevia varoituslaitteita. Varoitusvaatetuksen käyttö pelastustoimien yhtey-
dessä on oman turvallisuuden varmistamisen edellytys. 

Tärkeätä on myös hälyttää apua paikalle sekä aloittaa ensiaputoimet. Ylei-
nen hätänumero on 112, poliisi 10022. Ilmoituksessa kerrotaan oma nimi, 
mistä soittaa, puhelinnumero, mitä on tapahtunut, missä on tapahtunut ja 
avuntarve. Puhelua ei saa katkaista ennen kuin saa siihen luvan. 
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Toiminta hätätilanteessa 

1. Selvitä ensiavun tarve. 
• Tee nopea tilannearvio. 
• Sydämen ja hengityksen pysähtyminen tai runsas verenvuoto vaativat 

pikaisia toimenpiteitä. 
2. Tee hätäilmoitus työpaikkakohtaisen ohjeen mukaan. 
3. Anna hätäensiapu omien kykyjesi mukaisesti. 
4. Huuda lisäapua ja jaa tehtävät. 
5. Huolehdi opastuksesta. 
• Opasta apu kohteeseen - älä potilasta avun luokse. 

Tielle ei saa jättää onnettomuuden jälkeen mitään, mistä voi olla vaaraa tai 
haittaa liikenteelle. Jos onnettomuudessa on joku kuollut tai vaikeasti louk-
kaantunut, onnettomuuspaikalla ei kuitenkaan poliisin luvatta saa siirtää ajo-
neuvoa tai muuten muuttaa olosuhteita, joilla voi olla merkitystä onnetto-
muuden selvittämisessä. 

6.3 Onnettomuuteen varautum inen työkohteessa 

Tiellä tehtävän työn yhteydessä onnettomuuden vaara on aina olemassa. 
Onnettomuuteen varautuminen on osa työhön liittyvää ammattitaitoa. Toi-
mintaohjeita tulisikin kerrata silloin tällöin. 

Työkoneiden kuljettajille annetaan perehdyttämisen yhteydessä toimintaoh-
jeet liikenneonnettomuuksien varalta. 

Jokaiseen työkoneeseen suositellaan luotettavaan yhteydenpitoon soveltu-
vaa puhelinta tai vastaavaa laitetta. Työkoneiden kuljettajille suositellaan en-
siaputaitoihin perehtymistä. Lisäksi työkone pitää varustaa ensiapulaukulla. 

Jos onnettomuus on sattunut työkohteessa, on syytä tehdä myös omat tar-
kat muistiinpanot tapahtuneesta sekä tarvittaessa ottaa valokuvia. Silminnä-
kijöistä kannattaa ottaa aina yhteystiedot muistiin, jos myöhemmin tarvitaan 
todistajia tapahtumille. Vähintään ajoneuvoista kirjataan muistiin rekisteri- 
numerot. Näistä muistiinpanoista on hyötyä, jos asiaan joudutaan myöhem-
min palaamaan. Ajoneuvot pitäisi varustaa myös liikennevahinkoilmoituslo-
makkeilla. 

6.4 Paloturvallisuus 

Työkone varustetaan alkusammuttimella, jonka tulee olla vähintään luokkaa 
34 A - 183 B C ja sen tulee soveltua sähköpalojen sammuttamiseen. Sam-
mutin on tarkastettava vuosittain. 

Työkoneen kuljettajalle pitää antaa opastusta alkusammuttimen käytöstä, 
koska siinä riittää ainetta vain muutaman sekunnin ajaksi. Hätäilevä käyttäjä 
voi tyhjentää sammuttimen väärään kohteeseen tai liian nopeasti. 
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klo 

8.00 	Avaus ja johdanto 
- Pätevyysvaatimukset tiellä tehtävässä työssä 
- Tie —tienpitäjän velvoitteet ja vastuut 
- Tiellä työskentelyn ehdot 

9.00 	Tiellä työskentelyn vaarat ja ongelmat 
- Yleistä 
- Liikenteen aiheuttamat vaarat 
- Työympäristössä ilmenevät vaarat 
- Oman toiminnan merkitys 
- Tiellä työskentelyn muodostamat vaarat muille 
- Muut tiellä työskentelyn ongelmat 
- Kuljettajan ominaisuudet 
- Esimerkkejä onnettomuustilanteista 

10.00 	Turvallisuuden varmistaminen liikenteen järjestelyin 
- Työkohteen liikennejärjestelyjen perusasiat 
- Liikenteenohjaajana toimiminen 
- Nopeuden rajoittaminen 
- Tietöistä tiedottaminen 

11.30 	Lounastauko 

12.15 	Turvallisuuden varmistaminen liikkumisessa 
- Yleistä 
- Kuljettajana toimiminen 
- Työkoneiden kunnon seuranta 
- Päivittäinen toimintakokeilu 
- Turvalliset työmenetelmät 
- Huolellisuus- ja varovaisuusvelvoitteet 
- Poikkeussäännöt työkoneen käytössä 
- 	Liikennesäännöt suljetulla alueella 
- Konetyöhön liittyvät ohjeet 
- Työkoneiden varoituslaitteet 
- Periaatteet työkoneiden havaittavuuden varmistamisessa 

14.15 	Työturvallisuustehtävät rakentamisessa 
- Rakennustyömaan keskeiset turvallisuustehtävät 
- Eri osapuolien turvallisuustehtävät 
- Varoitusvaatetus ja muut henkilökohtaiset suojaimet 

15.15 	Varautuminen onnettomuustilanteisiin 
- Yleinen auttamisvelvollisuus 
- Yleiset ohjeet onnettomuustilanteessa 
- Onnettomuuteen varautuminen työkohteessa 
- 	Paloturvallisuus 
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15.30 	Koe 

16.00 	Kysymysten käsittely ja kurssin päättäminen 
- Kysymykset käsitellään yhteisesti 
- Hyväksytysti läpäisseet saavat todistuksen ja Tieturvakortin 

jälkikäteen 
- Koepapereita ei palauteta 

16.30 	Tilaisuus päättyy 
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LIITE 2. 

Käsitteitä ja määritelmiä 

Ennakkoilmoitus 
Päätoteuttajan tulee tehdä asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle ennak-
koilmoitus työmaasta, joka on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin kuu-
kauden ja jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteen-
sä vähintään kymmenen työntekijää (VNp 629/1994 6 §). 

Hava ittavu us 
Havaittavuudella tarkoitetaan jonkin kohteen tai laitteen näkymistä tai erot-
tumista muusta ympäristöstä. Esimerkiksi liikenteen ohjauslaitteen tai tiellä 
työskentelevän henkilön tulee olla hyvä havaittavuudeltaan eli erotuttava hy-
vin esimerkiksi taustasta. 

Hava itsem inen 
Havaitsemisella tarkoitetaan jonkin kohteen tai laitteen näkemistä ja huo-
maamista. 

Itsenäinen työnsuorittaja 
Urakkaa, aliurakkaa, hankintaa tai muuta sellaista työsuoritusta tarkoittavan 
sopimuksen perusteella, työsopimusta lukuun ottamatta, työtä tekevä henki-
lö, jolla ei ole kyseessä olevalla työmaalla palveluksessaan työntekijöitä. It-
senäisen työnsuorittajan on noudatettava työsuojelulainsäädännön vaati-
muksia mm. työntekijän pätevyydestä, vähimmäisiästä, työssä käytettävistä 
koneista, laitteista ja välineistä, työmenetelmistä sekä vaarallisten aineiden 
käsittelystä ja säilyttämisestä (VNp 629/1994 2 §). Itsenäisen työnsuorittajan 
on noudatettava myös päätoteuttajan antamia työmaan järjestyssääntöjä. 

Konetu rva II isu us 
Kun kone on suunniteltu ja rakennettu olennaisten terveys- ja turvallisuus- 
vaatimusten mukaisesti ja siitä on laadittu tekninen rakennetiedosto sekä 
tehty vaatimustenmukaisuusvakuutus ja siihen on kiinnitetty CE-merkintä, 
voidaan kone saattaa markkinoille (VNp 1314/1 994). 

Kunnossapitotarkastus 
Katso työmaan viikoittainen kun nossapitotarkastus. 

Käyttöturvallisuustiedote 
Kemikaalien ominaisuudet ja vaarallisuus käyvät ilmi niiden luokituksesta, 
merkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteesta (Kemikaaliasetus 675/1993 18 

Käyttöönottotarkastus (rakennustyömaalla) 
Nostokoneille ja -apuvälineille sekä telineille on tehtävä aina niiden paikoil-
leen asentamisen tai pystyttämisen jälkeen käyttöönottotarkastus, jossa kat-
sotaan, että asentaminen tai pystytys on tehty ohjeiden mukaisesti sekä pys-
tytyspaikka ja -ympäristö ovat turvallisia (VNp 629/1994 12 §). 
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Käyttöönoftotarkastus (ensimmäinen tarkastus) 
Ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja ennen turvallisuuden kannalta merkit-
tävän korjaus- ja muutostyön jälkeistä käyttöönottoa tulee mm. nosturille, 
henkilönostimelle ja autonostimelle tehdä asianmukainen käyttöönottotar-
kastus (VNp 856/1998 mm. 62 §). 

Liikennemerkki 
Liikennemerkki on tie- ja katuliikenteen ohjaamiseksi asetettu merkki. Lii-
kennemerkillä on se merkitys, joka sille tieliikenneasetuksessa annetaan ni-
mellä, kuvalla ja mandollisella selityksellä. 

Liikennesääntö 
Liikenteessä noudatettava sääntö, määräys tai ohje. 

Liikenteen järjestelyt, 1 iikennejärjestelyt 
Liikenteen järjestelyillä tarkoitetaan liikennealueella toteutettavia toimenpitei-
tä, joilla varmistetaan liikenteen sujuvuus ja turvallisuus. Työkohteessa lii-
kenteen järjestelyillä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan sekä työ- 
kohteen työ- että liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus. 

Liikennejärjestelysuunnitelma 
Liikennejärjestelysuunnitelma on ennakkoon tehty suunnitelma liikennealu-
eella tehtävistä toimenpiteistä, joilla liikenteen sujuvuus ja turvallisuus var-
mistetaan. Työkohteen liikennejärjestelysuunnitelmassa otetaan huomioon 
työn ja työvaiheiden kaikkiin liikennemuotoihin ja niiden turvalliseen pääsyyn 
vaikuttavat näkökohdat. Suunnitelma sisältää työkohteessa tarvittavat liiken-
nemerkit, sulku- ja varoituslaitteet, opastusmerkit ym. liikenteen ohjauksen 
vaatimat laitteet. Suunnitelmaan kuuluu myös syvien kaivantojen tai pu-
toamisvaarallisten kohteiden varmistaminen tahattomalta niihin suistumisel-
ta. 

Liikenteenohjaaja 
Liikenteenohjaajina toimivat poliisimies sekä tieliikenneasetuksella säädettä-
vissä tapauksissa sotilaspoliisi ja asianomaisen viranomaisen tehtävään 
määräämät henkilöt. Liikenteenohjaajalla on oltava selvästi erottuva vaate-
tus tai tunnusmerkki. (TLL 49 §). 

Liikenteen ohjaus 
Tienkäyttäjän on ensisijaisesti noudatettava poliisimiehen ja muun liikenteen 
ohjaajan antamaa merkkiä tai ohjetta. Liikenteen ohjauslaitteella annettua 
ohjetta on noudatettava, vaikka se edellyttäisi poikkeamista liikennesään-
nöstä. Jos liikennettä ohjataan liikennevaloin, valo-opastetta on noudatetta-
va muulla ohjauslaitteella annetusta ohjeesta huolimatta. (TLL 4 §) 

Liikenteen ohjauslaite 
Liikenteen ohjauslaitteita ovat liikennemerkit, liikennevalot, muut liikenteen 
ohjaamiseksi tarkoitetut laitteet ja tiemerkinnät 

Liikenteen ohjaussuunnitelma 
Liikenteen ohjaussuunnitelmalla tarkoitetaan suunnitelmaa liikenteen ohjaa-
misessa tarvittavien laitteiden sijoittamiseksi liikenneväylälle. 
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Lupa tie-ja katualueella tehtävään työhön 
Kaikki tie- tai katualuetta koskevat tai näiltä tehtävät ulkopuolisten tarvitse-
mat työt ovat luvanvaraisia (Tielaki 53 §). 

Määräaikaistarkastus 
Määräalkaistarkastus tehdään säännöllisesti, yleensä vuoden välein, mm. 
nostoapuvälineelle, nosturille, henkilö- ja autonostimelle. Määräaikaistarkas-
tuksessa selvitetään, onko tarkastettavan laitteen käyttö aiheuttanut turvalli-
suuden kannalta merkittäviä muutoksia (VNp 856/1998 mm. 63 §). 

Nopeusrajoituspäätös 
Tien työnaikaisesta nopeuden rajoittamisesta päättää se, jolle liikenteen oh-
jauslaitteen asettaminen tieliikennelain 51 §:n säännösten mukaan kuuluu. 
Nopeusrajoituspäätöksen antaa yleisellä tiellä Tiehallinnon määräämä vir-
kamies, kadulla kunnallinen viranomainen. 

Perehdyttäminen 
Perehdyttäminen tarkoittaa sekä uusien työntekijöiden perehdyttämistä että 
vanhojen työntekijöiden perehdyttämistä uusiin työtehtäviin. Perehdyttämi-
nen on luonteeltaan yleisempää kuin työnopastus ja esittelee yleisiä toimin-
tamalleja. Perehdyttämisen avulla varmistetaan, että työntekijä osaa toimia 
oikein ja turvallisesti. 

Perehdyttäminen työmaahan 
Perehdyttämisen avulla varmistetaan, että työntekijä osaa toimia oikein ja 
turvallisesti työmaalla. Perehdyttämisessä käydään läpi mm. työmaan vaarat 
ja niiden torjuntaperiaatteet. 

Päätoteuttaja 
Päätoteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai 
pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa, taikka sellaisen puuttu-
essa rakennuttajaa itseään. Päätoteuttaja vastaa rakennustyömaan yleises-
tä turvallisuudesta. Päätoteuttajalla on päävastuu työmaan turvallisuusjoh-
tamisesta, -suunnittelusta ja -seurannasta (VNp 629/1994 2 §, 6-10  §). 

Rakennuttaja (työturvallisuusmielessä) 
Rakennuttajalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy raken-
nushankkeeseen taikka muuta joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta. Ra-
kennuttaja vastaa rakennushankkeen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa 
siitä, että näissä vaiheissa otetaan huomioon rakennustyön toteuttaminen 
siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta hait-
taa työntekijöiden terveydelle. Rakennuttaja laatu turvallisuusasiakirjan. 
(VNp 629/1994 2-5 §). 

Riski 
Riskillä tarkoitetaan haitallisen tapahtuman todennäköisyyttä ja vakavuutta. 

Riskienarviointi, riskikartoitus, riskianalyysi 
Riskienarvioinnilla tarkoitetaan selvitystä, jonka tavoitteena on löytää tekni-
sistä laitteista, ihmisen toiminnasta sekä ympäristöolosuhteista onnettomuu-
den tai tapaturman synnyn mandollistavat tekijät, arvioida näistä aiheutuvat 
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seuraukset sekä etsiä edullisimmat parannusvaihtoehdot (mm. VNp 
629/1994 21 §, VNp 1407/1 993 ja sen liitteet). 

Sulkulaite 
Sulkulaite on liikenteen ohjauslaite, jota käytetään tien sulkemiseen osittain 
tai kokonaan tiellä tehtävän työn tai muun syyn vuoksi. Sulkulaitteissa on 
vuorottain punaiset ja keltaiset heijastavat tai heijastimin varustetut juovat. 

Tapaturman aiheuttaja 
Tapaturman aiheuttajalla tarkoitetaan teknisen työympäristön tekijää, jonka 
voidaan katsoa vaikuttaneen eniten tapaturman syntyyn. Tapaturman aiheut-
tajan avulla pyritään löytämään vaarat, jotka johtavat tapaturmiin. Tapatur-
man aiheuttaja osoittaa tapaturman aiheuttaneen kohteen, jonka rakentees-
sa tai toiminnassa ei välttämättä ole ollut poikkeamia. 

Tapaturmataajuus 
Tapaturmien lukumäärä miljoonaa tehtyä työtu ntia kohti. 

Tapaturmatekijä 
Tapaturmatekijöiden avulla selvitetään, miksi tapaturma sattui. Tapaturma- 
tekijöitä etsitään tapahtumien kulun ja siihen liittyvien välittömien syiden 
taustalta sekä kohtaamistilanteesta että pelastustoimista. Tapaturmatekijöitä 
ovat kaikki ne muutokset, häiriöt, ominaisuudet ja olosuhteet, jotka ovat voi-
neet vaikuttaa tapaturmaan johtaneiden tapahtumien kulkuun. 

Tapaturmatyyppi 
Tapaturmatyyppi kuvaa sitä tapaa, jolla vahingoittunut joutui kosketuksiin 
vamman aiheuttajan kanssa. Esimerkiksi esineisiin satuttaminen, väliin jää-
minen tai putoaminen. 

Tie 
Tiellä tarkoitetaan yleisnimityksenä yleistä ja yksityistä tietä, katua, moottori-
kelkkailureittiä, toria sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleiseen 
liikenteeseen käytettyä aluetta (TLL 2 §) 

Tiehen kuuluvat ajorata ja muut liikenteen käyttöön tarkoitetut alueet kuten 
jalkakäytävä ja pyörätie, erikoiskuljetustie, pysäköintipaikka tai -alue, joukko- 
liikennettä ja sen käyttöä palveleva alue taikka levähdys-, varasto- tai kuor-
mausalue. 

Edellä mainittujen alueiden säilymistä ja käyttämistä varten pysyvästi tarvit-
tavat alueet ja niihin välittömästi liittyvät rakenteet, rakennelmat ja laitteet. 
Liikenteen ohjauslaitteet ja muut tienkäyttäjien opastukseen tarvittavat ra-
kenteet, rakennelmat ja laitteet. Muut tienpitoa taikka liikennettä tai sen hait-
tojen ehkäisemistä varten tarpeelliset alueet, rakenteet, rakennelmat ja lait-
teet kuten melueste ja riista-aita. Tiehen kuuluu myös alue, joka tarvitaan 
valtakunnan rajan ylittävästä tieliikenteestä aiheutuvaa tulli- ja passintarkas-
tusta varten (Maantielaki astuessaan voimaan kumoaa lain yleisistä teistä). 
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Tienkäyttäjän linja 
Tiehallinnon liikennekeskuksen puhelin, johon tienkäyttäjä voi ilmoittaa tiellä 
tai liikenteessä havaitsemistansa puutteista. Numero on 0200 2100. Numero 
on koko maassa sama ja puhelun hinta paikallisverkkomaksun suuruinen. 

Tienpito 
Tienpito käsittää tien tekemisen ja kunnossapidon, sekä niihin liittyvät suun-
nittelun, valvonnan ja työnjohdon edellyttämät tehtävät. 

Tien pitäjä 
Tienpitäjä yleisellä tiellä on Tiehallinto, kaavoitetulla alueella yleensä kunta. 
Yksityisen tien pitäjänä on joko tiekunta tai kiinteistän omistaja. 

TOT 
Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä. TOT -tutkinta käynnistetään 
kuolemaan johtaneista työtapaturmista. 

TOT -raportti 23/97 
Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmän (TOT) tuottama tutkintara-
portti numero 23 vuonna 1997 sattuneesta työpaikkakuolemantapauksesta. 

Turvallisuus 
Turvallisuus on olotila, jossa siihen liittyvät riskit ovat hyväksyttyjä. 

Turvallisuusasiakirja 
Rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja (VNp 
629/1994, 5 § 1 mom.), joka sisältää rakennushankkeen ominaisuuksista, 
olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelli-
set turvallisuustiedot ottaen huomioon työmaahan liittyvä teollinen tai muu 
siihen rinnastettava toiminta sekä menettelytapaohjeet, joiden mukaista toi-
mintaa työturvallisuutta ja työterveyttä koskevissa asioissa rakennuttaja 
edellyttää rakennushankkeen muilta osapuolilta. Turvallisuusasiakirjan laa-
timisesta vastaa rakennuttaja. Turvallisuusasiakirjan laadinnan yhteydessä 
on selvitettävä ja esitettävä rakennushankkeeseen liittyvät vaara- ja haittate-
kijät. 

Turvallisuusjohtaminen 
Turvallisuutta tulee johtaa kuten muitakin toimintoja. Johdon tulee ohjata tur-
vallisuutta asettamalla tavoitteita, suunnittelemalla ja ohjaamalla toimintaa 
sekä valvomalla toteutusta. 

TurvaHisuusjohtaminen (työmaalla) 
Turvallisuuden liittäminen työmaan johtamisen normaaleihin keinoihin on 
turvallisuusjohtamista. Turvallisuusjohtamista tapahtuu töiden ja työvaihel-
den yhteensovittamisessa, turvallisuussääntöjen ja -ohjeiden laadinnassa, 
tiedonkulun ja perehdyttämisen järjestämisessä sekä valvonnan yhteydessä. 
Työmaan turvallisuusjohtamisesta vastaa työmaan päätoteuttaja (VNp 9-10 
§). 
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Turva 1 lisu usmääräys 
Turvallisuusmääräyksiä ovat työlainsäädäntö ja ne muut säädökset, joissa 
säädetään työoloja tai työsuojelutoimintaa. 

Turvallisuusohje 
Turvallisuusohjeella annetaan käytännön ratkaisumalleja tai neuvoja velvoit-
tavien turvallisuusmääräysten esittämien vaatimusten toteuttamiseksi. Tur -
vallisuusohjeita voidaan laatia yhteiselle rakennustyömaalle koskien koko 
työmaata niistä asioista, joihin voi liittyä merkittäviä vaaroja työskenneltäes-
sä ja liikuttaessa työkohteissa. Yksittäisiä työvaiheita tai työkohteita varten 
voidaan myös laatia tarkempia turvallisuusohjeita, joita noudattaen voidaan 
työskennellä turvallisesti. 

Turva 1 lisu usseu ranta 
Työmaalla tehtävät turvallisuuteen liittyvät tarkastukset, kuten työmaan vii-
koittaiset kunnossapitotarkastukset, kaluston vastaanottotarkastukset, teli-
neiden ja nostokaluston käyttöönottotarkastukset. Päätoteuttajan vastuu- 
henkilö vastaa tarkastustoiminnan organisoinnista työmaalla (VN p 629/1994 
11-15 §). Turvallisuusseurantaan liittyy myös työmaan yleinen turvallisuus- 
valvonta. 

Turvallisuussuunnitelma 

Päätoteuttajan laatima kirjallinen suunnitelma ennen rakennustöiden aloit-
tamista, jossa on mm. huomioitu rakennuttajan antaman turvallisuusasiakir-
Jan tiedot ja yhteensovittamisen säännöt. Turvallisuussuunnitelman avulla 
varmistetaan eri töiden ja työvaiheiden tekeminen ja ajoitus niin, että ne voi-
daan tehdä aiheuttamatta vaaraa työmaalla työskenteleville tai työn vaiku-
tuspiirissä oleville. Turvallisuussuunnitelman laadintaan liittyy myös vaara- ja 
haittatekijöiden selvittäminen ja tunnistaminen. Tilaaja myös vaatii usein tur-
vallisuussuunnitelman laatimista töiden aloittamisen ehtona (VNp 629/1994 
7). 

Tu rval lis u uss u u n n ittel u 
Turvallisuussuunnitteluun kuuluvat mm. työmaa-alueen käytön suunnittelu 
(VNp 629/1994 8 §), vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelu (VNp 
629/1994, liite 2), ennen rakennustyön alkua tapahtuva turvallisuuden var-
mistamiseksi tehty suunnittelu (mm. VNp 629/1994 7 §, 16-23  §) ja mandol-
linen vaara- ja haittatekijöiden arviointi sekä niiden poistamiseen liittyvien 
suunnitelmien ja muiden toimenpiteiden laatiminen. Turvallisuussuunnittelu 
liittyy myös työmaalla tapahtuvaa muuhun suunnitteluun mm. aikataulu- 
suunnitteluun, hankintojen suunnitteluun sekä resurssisuunnitteluun. Turval-
lisuussuunnittelu pitää esittää keskeisiltä osiltaan kirjallisessa muodossa 
(VNp 629/1994 7 §) ja päävastuu turvallisuussuunnittelusta on päätoteutta-
jalla. Myös muidenkin urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on nou-
datettava turvallisuussuunnittelun periaatteita omissa töissään. 

Turvallisuusvalvonta 
Yhteisellä rakennustyömaalla tarvitaan turvallisuusvalvontaa, jotta turvalli-
suustoimintaa voidaan ohjata ja tehdä ajoissa tarvittavat korjaukset. Turvalli-
suusvalvonnan tehtävänä on varmistaa, että työmaalla toimitaan tehtyjen 
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turvallisuussuunnitelmien ja —ohjeiden mukaan. Työmaatarkastukset ovat 
osa turvallisuusvalvontaa. 

Työmaan vastuuhenkilö 
Päätoteuttajan nimeämä vastuuhenkilö, joka huolehtii päätoteuttajan turvalli-
suustehtävistä, vastuuhenkilö pitää kaikissa tapauksissa nimetä (VNp 
629/1994 9 §). 

Työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus 
Työmaan viikoittaisessa kunnossapitotarkastuksessa katsotaan työmaan ja 
työympäristön yleinen turvallisuus sekä seurataan muiden tarkastusten to-
teuttamista (VNp 629/1994 13 §). 

Työnantaja 
Henkilö tai yhteisö, joka käyttää korvausta vastaan palveluksessaan vierasta 
työvoimaa. 

Työnopastus 
Työnopastuksessa opetetaan mm. työn oikea ja turvallinen tekeminen ja ko-
neiden oikeat ja turvalliset käyttötavat. Samalla opetetaan turvalliset toimin-
tatavat, henkilönsuojainten ja suojalaitteiden käyttö. 

Työohjeet 
Työohjeet ovat työpaikalla olevat selkeät ohjeet, joiden mukaan tehtävä tois-
tuvasti tehdään. 

Työsuojelun toimintaohjelma 
Työnantajan toimesta laadittu yritys- tai työpaikkakohtainen ohjelma turvalli-
suuden ja terveydellisyyden edistämistä varten. Toimintaohjelmasta johdet-
tavat turvallisuus- ja terveellisyystavoitteet otetaan huomioon työpaikan ke-
hittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai 
heidän edustajiensa kanssa (Työturvallisuuslaki 738/2002 9 §). 

Työsuojelupäällikkö 
Työsuojelupäällikön päätehtävä on käynnistää ja ylläpitää työmaan työsuoje-
luyhteistyötä yhteistyössä työntekijöiden kanssa (Asetus työsuojelun valvon-
nasta 954/1973 16-17 §). 

Työsuojel uvaltuutettu 
Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden ja/tai toimihenkilöiden valitsema 
henkilö, joka edustaa työpaikan työntekijöitä työnantajan kanssa tapahtu-
vassa yhteistoiminnassa työsuojelua koskevissa asioissa sekä suhteessa 
työsuojeluviranomaisiin (Asetus työsuojelun valvonnasta 954/1973 18-25 §). 

Työsuojel uvastuut 
Työsuojeluvastuut tulevat linjaorganisaation tehtävien ja toimivaltuuksien 
mukaan. Töiden käytännön organisointi, työntekijöiden opastus, ohjaus ja 
valvonta ovat tyypillisesti työnjohdon työsuojelutehtäviä (Työturvallisuuslaki 
738/2001 14 §). Jokainen työnantaja on ensisijaisesti vastuussa omien työn-
tekijöidensä turvallisuudesta (VNa 426/2004 3a § 1 mom.). Työnantajan on 
järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työ- 
ympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät (Työturvalli- 
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suuslaki 738/2002 10 §). Yhteisellä rakennustyömaalla päävastuu työmaan 
yleisistä turvallisuusasioista on päätoteuttajalla. 

Työturvallisuus 
Työturvallisuuteen kuuluvat terveyden säilyttäminen, tapaturmattomuus, ter-
veellisyys ja viihtyvyys. 

Työvälineiden turvalhnen käyttö 
Rakennustyössä käytettävien työvälineiden tulee olla käyttötarkoitukseen 
sopivia, riittävän lujarakenteisia ja siten suojattuja, etteivät ne aiheuta vaaraa 
käyttäjilleen eivätkä muille työmaalla oleville (VNp 629/1994 29 §). 

Varoitusauto 
Hitaasti liikkuvan tai ajoittain pysähtyvän työn varoittamiseen käytetty varoi-
tuslaittein ja/tai törmäysvaimentimella varustettu auto 

Varoituslaite 
Liikenneministeriön päätöksessä liikenteen ohjauslaitteista erikseen kuvattu 
liikenteen varoittamiseen käytetty laite, joita ovat hinattava tai ajoneuvon pe-
rään asetettava varoituslaite (LMp 203/1982 41 §) ja tielle asetettava varoi-
tuslaite (42 §). 

Varoitusvaatetus 
Työskenneltäessä tie- ja katualueella tai muilla liikenteeseen käytetyillä pai-
koilla, on käytettävä suojavaatteita tai varusteita, joissa on selvästi erottuvia 
värejä, ja milloin työ tehdään pimeässä tai hämärässä, heijastavaa materiaa-
lia (VNp 629/1994 21 § 5 mom.). 

Kun tiellä tai tienosalla tehdään työtä, joka saattaa vaarantaa liikennettä, on 
tällainen tie tai tienosa varustettava asianmukaisin liikennemerkein. Työnte-
kijän on tällöin käytettävä varusteita, jossa on selvästi erottuvia värejä, ja 
milloin työtä tehdään pimeässä tai hämärässä, heijastavaa materiaalia (TLA 
50 §) 

Vastaa nottotarkastus 
Jokaiselle työmaalle tuotavalle koneelle ja tekniselle laitteelle on tehtävä en-
nen sen käyttöönottoa vastaanottotarkastus, jossa erityisesti katsotaan, että 
konetta ja laitetta on turvallista käyttää ja se sopii käyttötarkoitukseensa 
(VNp 629/199411 §). 

Vastuunalaiset henkilöt 
Jokaisen urakoitsijan on nimitettävä teettämänsä työn johtoa ja valvontaa 
varten pätevän ja vastuunalaisen henkilön (VNp 629/1994 9 § 2 mom.). 

Vastuu omasta turvallisuudesta 
Työntekijän on saamansa opastuksen ja työnantajalta saamiensa ohjeiden 
mukaisesti työssään huolehdittava omasta sekä muiden työntekijöiden tur-
vallisuudesta ja terveydestä, jos hänen työnsä vaikuttaa heihin (VNp 
629/1994 3 § 2 mom.). 

Yhteensovittamisen säännöt 
Valmisteltaessa rakentamisen toteutusta erillisinä urakoina on rakennuttajan 
määritettävä kirjallisesti eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteenso- 
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vittamisen säännöt työntekijöiden ja muiden työmaalla työskentelevien tur-
vallisuuden varmistamiseksi (VNp 629/1994 5 § 2 mom.). 

Yhteinen rakennustyömaa 
Sellainen rakennustyömaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useam-
pi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työn- 
suorittaja (VNa 426/2004 2 §). Rakennushankkeessa on rakennuttajan, 
suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kukin 
osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työsken-
televille eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä. (VNp 629/1994 3 §). 
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