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ESIPUHE 

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

Tavoitteena on lisätä sekä työnjohdon että erityisesti työntekijöiden turvalli-
suuteen liittyvää tietämystä. Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa liikenteen 
järjestelyjä ja käyttäytymistä tiellä tehtävässä työssä. 

Yleinen liikenne aiheuttaa tiellä tehtävässä työssä työntekijöille merkittäviä 
vaaroja. Työskentely aiheuttaa puolestaan vaaratilanteita muille tienkäyttä-
jille. 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 liikenteelle vaatii työntekijöiltä ja työnjohdolta olosuhteiden edellyttä-
miä taitoja. Näitä taitoja antamaan on kehitetty Tieturva 1, Tietöiden liiken-
teen järjestely- ja turvallisuuskoulutuksen peruskurssi. 

Helsingissä, 23.5.2003 

Tiehallinto 
Palvelujen hankinta 
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1 RISKIT TIELLÄ TYÖSKENTELYSSÄ 

1.1 Yleistä 

Liikennealueella työskentely on vaarallisempaa kuin työskentely muussa ra-
kennus- ja huoltotyössä. Tiellä työskennellessä riskit työntekijän turvallisuu-
delle ovat suuremmat kuin muualla, koska yleinen liikenne on kaiken aikaa 
läsnä työpaikalla. Muu liikenne aiheuttaa tehtyjen selvitysten mukaan mer-
kittävimmän turvallisuusriskin tiellä työskentelevälle. 

Tiellä työskentelyssä korostuvat myös aina muiden tienkäyttäjien liikennetur-
vallisuus ja työn aiheuttamat riskit liikenteelle. 

Tiellä työskentelevän on tunnettava ja otettava työssään huomioon liiken-
teessä olevien osapuolten tyypilliset käyttäytymistavat. Tätä edellyttää sekä 
työntekijän oma että liikenteen turvallisuus. 

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 vahin-
kojen vakavuuden ja todennäköisyyden yhdistelmä. 

Turvallisuus on olotila, jossa siihen liittyvät riskit ovat hyväksyttäviä. 

1.2 Liikenteen aiheuttamat vaarat 

Kuljettajalle on tyypillistä: 

• Liian suuren tilannenopeuden käyttö tietyökohteessa. Liiallinen nopeus 
aiheuttaa yleensä liikenteessä vaaran. Tällöin havaintojen teko näkä-
kentän laidalla heikkenee, koska kuljettaja joutuu keskittymään enem-
män ajoneuvon ohjaamiseen. 

• Turvallisuusvälin pitäminen liian lyhyenä. Käytettyyn nopeuteen nähden 
kuljettaja ajaa liian lähellä edellä ajavaa. Peräänajon riski lisääntyy ja 
kuljettaja joutuu keskittymään ajotapahtumaan tarkemmin. Työkohteen 
vaatimat havainnot saattavat jäädä tekemättä. 

• Tietämättömyys nopeuden vaikutuksesta pysähtymismatkaan. Fysiikan 
lain mukaan jarrutusmatka nelinkertaistuu, kun nopeus kaksinkertaistuu. 
Laki toimii myös toisinpäin: Nopeuden alentaminen neljänneksellä ly -
hentää jarrutusmatkan puoleen. 

• Lisäksi erilaisiin riskiryhmiin kuuluvien kuljettajien määrä on jatkuvasti 
kasvamassa. Poliisin arvioiden mukaan 1 % kuljettajista kuuluu johonkin 
riskiryhmään. Näitä ovat muun muassa alkoholin, lääkeaineiden ja huu-
meiden vaikutuksen alaisena ajoneuvoa kuljettavat. Myös sairaus, heik 
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ko näkökyky, korkean ikä tai vähäinen ajokokemus lisäävät riskikuljetta-
jim kuuluvia. Joukkoon kuuluu myös epäkuntoisella ajoneuvolla liiken-
teessä olevia. 

1.3 Olosuhteiden aiheuttamat vaarat 

1.3.1 Työkohteen havaitseminen 

Tiellä tehtävissä töissä sattuneiden liikenneonnettomuuksien tutkinnassa on 
tullut usein esille onnettomuuteen joutuneen selitys, että hän ei havainnut 
työkohdetta ajoissa. Perusedellytys turvalliselle työskentelylle on, että työ- 
kohde, työskentelevä kone tai työntekijä voidaan havaita riittävän ajoissa. 
Vain silloin työkohdetta lähestyvän ajoneuvon kuljettaja voi sovittaa nopeu-
tensa ja ajotapansa tietyökohteen olosuhteita vastaavaksi. 

Työkohteen osoittaminen ennakoivin varoitusmerkein ja merkitsemirien sul-
ku- ja varoituslaittein ovat havaittavuuden tehostamisessa tärkeimmät kei-
not. Työkoneiden varoituslaitteiden käyttö työssä ja työntekijöiden varoitus- 
vaatetus kuuluvat samalla tavoin havaitsemisen tehostamiseen 

1.3.2 Havaitsemista haittaavat tekijät 

Työkohteen havaitsemista haittaavat kuljettajasta riippumattomat tekijät voi 
vat johtua säästä, liikenteestä, parhaillaan tehtävästä työstä tai muista olo 
suhteista, kuten tien geometriasta. Tämäntyyppiset tekijät on otettava huo 
mioon tiealueella työskenneltäessä. 

Sään aiheuttamat tekijät, jotka työssä on otettava huomioon ovat pirneys. 
liukkaus, sumu tai sade. 

Myös kirkas auringonpaiste on näikaisyllaän ollut osasyynä moniin vahinko 
hin. Vasta-aurinkoon ajava voi hetkellisesti olla täydellisesti näkemättä n 
tään edessä olevaa. Auringon valo siroaa eli heijastuu takaisin moniin en 
suuntiin tuulilasin pinnasta siten, että lasin läpi ei voi nähdä. Ilmiö on vaara 
lisimmillaan auringon paistaessa alhaalta. Ilmiö esiintyy erityisesti likaisess. 
kuluneessa tai huurtuneessa tuulilasissa 

Liikenne voi haitata työkohteen havaitta L. 

von takana ajava ei havaitse työstä johtuvaa ajolinjan muutosta tai huomaa 
ohituskaistalla hitaasti liikkuvaa työkonetta. Vastaantulevan ajoneuvon valct 
voivat heikentää edessä olevan työkoneen tai työntekijän havaitsemista 

Työ itsessään voi vaikeuttaa havaintojen tekoa työkohteessa. Työ voi 
uttaa pölyä (esim. harjaus, lumen auraus, poraustyöt) tai höyryä (päätly 
tystyö, jään sulattaminen). Myös melu, kuten työkoneen käyntiääni estä 
kuulemasta lähestyvää ajoneuvoa. Työ voi myös kiinnittää autoilijan huomi- 
on. Katse kohdistuu työkoneeseen, ja esimerkiksi jalkaisin liikkuva työntekijä 
jää havaitsematta. 
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Muita havaittavuutta häiritseviä tekijöitä voivat olla ympäristön kirkkaat va-
lonlähteet, työkohteessa olevat opastus- ja mainostaulut, kiinnostava ta-
pahtuma lähellä tai vastaantuleva liikenne, joka vie kuljettajan huomion. 

1.4 Työntekijöiden riskit 

1.4.1 Riskiin tottuminen ja työpaikkasokeus 

Tiellä ja kadulla työskentelevät tottuvat helposti liikenteeseen ja liikkuvat 
usein siten, että autoilijat joutuvat väistämään heitä. Niin kauan kaikki menee 
hyvin, kunnes joku riskiryhmiin kuuluvista sattuu ajamaan työkohteeseen tai 
olosuhteet työkohteessa ovat tavallista huonommat esimerkiksi havaittavuu-
den osalta. 

Työn touhussa unohdetaan liikenteen vaarat ja työkohteessa olevien konei-
den ja laitteiden käyntiäänet peittävät helposti muun liikenteen äänet. Tiellä 
työskentelevä tarvitsee lähes "kuudennen aistin" pystyäkseen olemaan kai-
ken aikaa valppaana. Työn turvallisuus tulisikin varmistaa entistä useammin 
työntekijöiden edessä olevalla suoja-ajoneuvolla tai muilla keinoin, kuten 
erottamalla työkohde selkeästi liikenteestä. 

1.4.2 Työntekijän huono havaittavuus 

Tiellä työskentelevät lyövät usein laimin varoitusvaatetuksen käytön. Kysy-
mys on tällöin useimmiten tien laitteisiin huoltoa urakoivien yritysten työnte-
kijöistä, joiden työasua ei ole suunniteltu työhön, jossa vaatimuksena on hy -
vä havaittavuus. Nämä työntekijät ovat erityisen riskialttiita, koska liikenne ei 
yleensä ole heidän työssään vaarana. Perinteiseen siniseen haalariin pu-
keutuneen työntekijän havaitseminen on liikenteessä vaikeaa. Tällaisille yri-
tyksille tehtävissä sopimuksissa on oltava selvät ehdot tiellä työskentelyyn 
liittyvästä varoitusvaatetuksen käytöstä. 

Varoitusvaatetuksen käyttö on tehokkaimpiin kuuluva keino saada jalkaisin 
tiellä työskentelevä henkilö hyvin havaittavaksi. Työkoneiden kuljettajienkin 
pitäisi muistaa, että he joutuvat työssään välillä nousemaan koneesta tielle. 

Sama havaittavuuden edellytys koskee kaikkia muitakin satunnaisesti tai ti-
lapäisesti tiellä työskenteleviä. Työkohteessa on hyvä pitää saatavilla muu-
tamia ylimääräisiä varoitusliivejä varsinkin, jos tiedossa on työkohteessa ta-
pahtuva esittely tai neuvottelu. 

1.4.3 Työkoneiden vaarat 

Työkohteessa työskentelevät koneet ovat suuri vaaratekijä jalkaisin työs-
kenteleville. Liikenteen ja työkoneiden aiheuttama melu estävät helposti ko-
neiden äänen perusteella tehtävät havainnot niiden liikkeistä. Koneiden va-
rustukseen kuuluvat peruutushälyttimet. Niiden toimivuus on varmistettava 
jatkuvasti. Ajoneuvon käyttö työssä on estettävä, kunnes peruutushälytin on 
kunnossa. 
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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. 

Työkoneiden huolto ja käyttöhäiriöiden korjaaminen on tehtävä annettujen 
turvallisuusmääräysten mukaan. Jos häiriö ilmaantuu koneen ollessa tiellä, 
riskialttiisiin korjaustoimenpiteisiin ei pidä ryhtyä. Ennen korjaukseen ryhty-
mistä liikenneturvallisuus on varmistettava tai kone siirrettävä turvalliseen 
paikkaan. 

1.5 Muille tienkäyttäjille aiheutuvat vaarat 

1.5.1 Ajoneuvoliikenne 

Tiellä ja kadulla työskentelystä aiheutuu aina vaaraa iikente&Ie. Työkohtei-
den puutteellinen ennakkovaroittaminen ja itse työkohteessa olevat puutteet 
sulku- ja varoituslaitteiden laadussa tai määrässä voivat lisätä vaaraa. Tyn 
kohteen erottamisessa käytettävät liikennemerkkien ja sulkupylväiden ra:; 
kaat jalustat ovat törmäyksessä vaarallisia. Puutteellinen ajolinjojen merkintä 
työkohteen ohi voi aiheuttaa virheellisiä tulkintoja tai epäröintiä, jotka puo- 

1.5.2 Pyöräilijä, mopoilija ja moottoripyöräilija 

Pyöräilijän huomioon ottaminen on etenkin työkoneen kuljettajalle tärkeää. 
Pyöräilijän käyttäytyminen voi olla arvaamatonta. Tyypillistä käyttäytymisele 
voi olla, että hän uskoo tulleensa huomatuksi kaikissa olosuhteissa. Lisäks 
pyöräilijä saattaa yrittää oikaista työkoneiden välistä, jolloin hän on suuressa 
vaarassa. 

Moottoripyörälle ovat vaarallisia tiet 
päällysteen pituussu untaiset tasoerot 

1.5.3 Jalankulkija 

Jalankulkijalle on tyypillistä tutun ja lyhimmän mandollisen reitin käyttö, 
vaikka työkoneiden ja sulkulaitteiden lomitse. Hän myös usein luulee, että 
hänet nähdään pimeässä, silloin kun hän itse näkee työkoneen. Jalankulku-
reitit on tästä syystä merkittävä selkeästi ja työkohteeseen pääsy tarvittaes-
sa suljettava tehokkaasti. 

1.5.4 Lapset 

Työkohteen luona liikkuvat lapset ovat täysin ennalta arvaamattomia. Lapset 
ovat uteliaita ja he tulevat katselemaan koneen työskentelyä liian läheltä. 
Kuljettajan on tällöin täysin mandotonta jatkaa työskentelyä vaarantamatta 
lasten turvallisuutta. Silloin pitää työ keskeyttää ja nousta työkoneesta kes-
kustelemaan hetkeksi lasten kanssa. Heille pitää kertoa, että kuljettaja ei ai 
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na voi nähdä heitä, jolloin voi syntyä vaaratilanteita. Lapset on saatava työ- 
kohteesta turvallisen matkan päähän, vaikka saattamalla. Vaarallisia tilan-
teita voi syntyä myös silloin, jos lapset piiloutuvat pensaikkoon tai pitkään 
heinikkoon niitto- ja vesakonraivaustöissä tai lumitöissä lumivallin sisään tai 
taakse. 

1.5.5 Muut ryhmät 

Työkohde voi vaikuttaa myös moniin muihin tienkäyttäjäryhmiin, joiden liik-
kumistarpeet ja turvallisuus on otettava huomioon. Näitä voivat olla mm. 
joukkoliikenne, jakeluliikenne, raskas liikenne, hälytysajoneuvot, liikuntaes-
teiset, näkövammaiset ym. 

1.6 Työskentelyn ongelmat 

1.6.1 Vähän tilaa 

Tietyökohteille on tyypillistä tilan ahtaus. Työ pitää tehdä ahtaassa tilassa, 
mikä tuo omat vaaransa työskentelylle. Työkoneiden tarvitsema työskentely- 
tila etenkin raskaalla kaivukalustolla voi yllättää sivuuttavan autoilijan. Ahta-
us lisää myös työkohteessa työskentelevien riskiä jäädä työkoneen töy -
täisemäksi. 

1.6.2 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. 

1.6.3 Työntekijöiden autot 

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

1.6.4 Liikenteen aiheuttamat haitat 

Liikenteen alaisella tiellä ja kadulla työskentelyyn aiheutuu monia ongelmia 
vilkkaasta liikenteestä ja sen aiheuttamasta melusta, pölystä ja pakokaa-
suista, joiden merkitys turvallisuus- ja terveysriskinä on otettava huomioon. 
Työn julkisuus voi aiheuttaa myös ongelmia. Muiden tienkäyttäjien kielteinen 
ja jopa vihamielinen suhtautuminen vaikuttavat haitallisesti työntekijän työ-
motivaatioon. 
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1.6.5 Nuoret ja kokemattomat työntekijät 

Nuoret ja kokemattomat työntekijät ovat tapaturmatilastojen mukaan koke-
neita työntekijöitä riskialttiimpia joutumaan onnettomuuteen. Tämä johtuu 
siitä, että liikennealueella työskentelyyn liittyvät vaarat on vaikea ennakoida. 
Nuoret työntekijät toimivat usein myös tehtävissä, joihin liittyy paljon liikku-
mista tiealueella esimerkiksi liikenteen ohjaus- ja mittaustehtävissä. Nuorilta 
ja kokemattomilta tyäntekijöiltä puuttuu usein tietoja ja kokemusta liikenteen 
käyttäytymisestä ja vaaratilanteisiin varautumisesta. 
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2 MITEN HUOLEHDIN MUUN TIENKÄYTTÄJÄN 
TURVALLISUUDESTA 

2.1 Työkohteen liikennejärjestelyjen perusasiat 

2.1.1 Liikennejärjestelyjen tavoitteet 

Liikennejärjestelyjen ensisijaisena tavoitteena on työkohteessa huolehtia 
liikenteen ja työntekijöiden turvallisuudesta. Turvallisuustavoitteen lisäksi lii-
kenteen järjestelyillä huolehditaan liikenteen sujuvuudesta ja luodaan työs-
kentelylle liikenneväylällä riittävät edellytykset. Lainsäädäntö muistuttaa vie-
lä, että tarpeetonta haittaa ei saada aiheuttaa liikenteelle. Liikennejärjeste-
lyjen suunnittelu on osa työkohteen työmaa-alueen käytön suunnittelua. 

Työkohteen liikennejärjestelyissä noudatettavat yleiset periaatteet: 

1. Työkohde ei saa koskaan yllättää ajoneuvon kuljettajaa. Liikennejärjes-
telyjen tehtävänä on kertoa ennakkoon työstä ja vielä niin, että ajoneu-
von kuljettaja voi järjestelyjen laadusta päätellä työn luonteen ja siitä ai-
heutuvat haitat liikenteelle. 

2. Liikennejärjestelyissä noudatetaan liikennesääntäihin ja ohjeisiin perus-
tuvaa yhtenäistä käytäntöä työkohteesta toiseen. Tavoitteena on vah-
vistaa kuljettajien kokemuksiin perustuvaa ns. "sisäistä mallia" hänen 
kohdatessaan työkohteen. Sisäinen malli -käsite tarkoittaa kuljettajan 
havaintoihin perustuvaa totuttua tapaa toimia. Kun kuljettaja havaitsee 
tietyt merkit, seuraa jatkossa aina samanlaiset järjestelyt. 

3. Liikennejärjestelyjen tehokkuuden tulisi samalla viestiä työkohteen vaa-
rallisuutta ja vaikeutta. Tällöin kuljettajan on helppo lähes vanhasta 
muistista sovittaa nopeutensa ja ajotapansa työkohteen vaatimusten 
mukaisesti. Epävarmuus ja virhekäyttäytyminen vähenevät, jolloin turval-
lisuus ja 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 
uskottavuutta. 

5. Liikennejärjestelyjen puutteista tai työkohteen huonosta havaittavuu-
desta kertovat viestit on osattava tulkita ja niiden perusteella on harkitta-
va parannuksia. Näitä viestejä ovat onnettomuudet työkohteessa, vä-
häItä piti -tapaukset, yleisön palaute, mustat jarrutusjätjet ja rikkoutuneet 
liikenteen ohjauslaitteet. 

Tiellä tehtävässä työssä tarvittavat liikennejärjestelyt suunnitellaan ja toteu-
tetaan soveltaen annettuja ohjeita. Niitä ovat mm. Tiehallinnon ohjeet "Lii-
kenne tietyömaalla", TIEL 2272000 muutoksineen ja "Liikennejärjestelyt ja 
työturvallisuus tiellä tehtävässä työssä", TIEH 2200011-02 ja Suomen Kun-
tatekniikan Yhdistyksen julkaisu "Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella". 
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Tiehallinnon ohjeista tuotetaan päivitysten yhteydessä sähköiset versiot pdf - 
tiedostoina ja ne ovat luettavissa ja tulostettavissa Tiehallinnon internet si-
vulta osoitteessa: www.tiehallinto.fi/thohje.  

Liikennejärjestelyt suunnitellaan kirjallisesti tai työhön sovelletaan suoraan 
ohjeiden esimerkkiratkaisua. Suunnitelma on lisäksi yleensä tienpitäjän 
edustajan hyväksyttävä. Työnsuorittaja sitoutuu sopimuksensa tai lupaehto-
jen mukaan noudattamaan suunnitelmaa. Mandollisista muutoksista sovi-
taan aina erikseen. Suunnitelma on käytävä läpi myös liikennejärjestelyjä 
toteuttavien henkilöiden kanssa. 

2.1.2 Liikenteen ohjauksen toteuttaminen 

Tiellä tehtävä työ aloitetaan aina liikenteen järjestelyillä, jotka perustuvat en-
nalta tehtyyn suunnitelmaan. Vilkkaasti liikennöidyllä tiellä on joskus tilanne, 
että työ sinänsä vaikuttaa hyvinkin yksinkertaiselta. Kuitenkin se 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 kiinteä osa työtä ja niin 
muodoin myös työn kustannustekijä. Työn laatu on huonoa, jos liikennejär-
jestelyt ovat puutteelliset. 

Työkohteen liikenteenjärjestelyt aloitetaan tietyöstä varoittavien liikenne- 
merkkien pystyttämisellä. Samaan pylvääseen voidaan kiinnittää ensimmäi-
nen nopeusrajoituksesta porrastava merkki. 

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

Kaksiajorataisella tiellä on tarpeen käyttää ajokaistaopastusmerkkejä, kun 
tiellä suljetaan toinen kaistoista. Moottoritiellä käytetään aina portti- ja hi-
dastusmutka -ratkaisua, jos oikeanpuoleinen kaista suljetaan. "Liikenne tie- 
työmaalla" -ohjekansion esimerkkikuvissa on runsaasti esimerkkejä merkki- 
ja järjestelyratkaisuista. 

Liikenteen määrä ja mandollinen ruuhkahuippu ratkaisee ajokaistaopastus-
merkkien etäisyyden, joka suurissa liikennemäärissä voi olla 1,5 km. Järjes-
telyjen suunnittelijan on selvitettävä tai arvioitava käytettävät etäisyydet. Itse 
työkohteen liikennejärjestelyissä ratkaisevassa asemassa ovat sulkulaitteet 
ja niiden tarkoituksenmukaisuus. 

Sulkuaidoilla tai hinattavilla varoituslaitteilla voidaan rakentaa kauaksi näky-
vä portti, josta alkaa varsinainen työmaa. Tämän jälkeen ajolinjat merkitään 
tiheästi pystytetyillä sulkupylväillä. Sulkupylväiden väli on tällöin 2-3 metriä. 
Mandolliset työmaan tarvitsemat kulkuaukot järjestetään niin, etteivät muut 
ajoneuvot harhaudu niiden kohdalla. 

Liikennejärjestelyjen rakentaminen, muuttaminen ja puhtaanapito kuuluvat 
vaarallisimpiin työvaiheisiin. Nämä työt on myös suunniteltava työjärjestyksi-
neen ja turvallisuuden varmistuksineen. Työntekijöiden turvallisuus varmis-
tetaan tarvittaessa suoja- tai varoitusajoneuvolla tai liikenteen ohjaajaa 
käyttämällä. 
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Viikkotarkastuksen yhteydessä tarkastetaan liikenteenohjauksen suunnitel-
manmukaisuus ja ohjauslaitteiden kunto ja puhtaus. Työnaikaisen liiken-
teenohjauksen toimivuus on varmistettava myös normaalin työajan ulko-
puolella esim. järjestämällä päivystys. Päivystäjä kiertää työmaan normaalin 
työajan ulkopuolella ja korjaa puutteet tai hälyttää tarvittaessa apuvoimia 
paikalle. 

2.1.3 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 liikenteen järjestelysuunnitelmassa. Suo-
siteltavaa on käyttää samanaikaisesti sekä päiväloiste- että heijastavat omi-
naisuudet täyttäviä liikennemerkkikalvoja. Merkit ja muut liikenteenohjaus-
laitteet puhdistetaan tarvittaessa päivittäin. 

Tietyömaan liikennemerkit pystytetään tien poikkileikkaukseen säännösten 
sallimissa rajoissa käyttäen kesäaikaan minimietäisyyttä ja -korkeutta. Talvi- 
aikana otetaan aurauslumen vaikutukset huomioon. Vilkkaalla tiellä merkit 
pystytetään molemmille puolille tietä. Tiehallinto voi liikenneministeriön 
myöntämän poikkeusluvan perusteella käyttää leveäpientareisella tiellä ja 
liikkuvassa työssä myös matalassa telineessä olevaa liikennemerkkiä. Va-
roitusmerkit pystytetään 150 - 250 m ennen varoitettavaa tienkohtaa. Moot-
tori- ja moottoriliikennetiellä etäisyys on enintään 500 m. Taajamassa ja 
enintään 60 km/h nopeusrajoituksen alueella varoitusmerkki voidaan sijoit-
taa lähemmäksi työkohdetta. Oleellista on, että ajoneuvon kuljettajalle jää 
aina riittävästi aikaa havaita ja toimia merkin edellyttämällä tavalla. 

Merkit pystytetään tilapäisestikin luotettavalla tavalla. Tuuli tai ajoneuvojen 
ilmavirta ei saa kaataa tai siirtää laitteita. Ilkivallalle alttiit kohteet saattavat 
vaatia erityistoim ia 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. 

Betoniporsaiden käyttämistä erilaisten liikenteen ohjauslaitteiden jalustana 
on tapauskohtaisesti harkittava. Ajoradalla niiden käyttöä ei voida hyväksyä. 
Myös ajoradan reunassa ja pientareella yksittäisinä ne voivat olla vaarallisia, 
mutta toisiinsa kytkettyinä ajolinjaa selkeyttämässä käyttökelpoisia. Huonona 
ominaisuutena on myös niiden kaatumisvaara sivusuunnassa, josta on esi-
merkkinä betoniporsaassa olleiden työnaikaisten merkkien kaatuminen tuu-
len voimasta poikittain ajoradalle. 

Betoniporsaita korvaamaan tulee käyttää turvallisempia ratkaisuja, kuten pe-
rinteistä rengasjalustaa. Tämä jalusta vaatii aina lisäpainoja. Irtokivet ja reu-
natuet eivät kuitenkaan tule kysymykseen, vaan parhaiten tehtävään sovel-
tuvat kuivalla hiekalla tai murskeella täytetyt sopivan painoiset säkit. Uutena 
ajatuksena jalustana voi soveltaa puusta tai betonista valmistettua noin 150 
x 150 mm2 palkkia, joka voi olla 3-4 metriä pitkä. Palkki kiinnitetään lujasti 
kaivannon tai suljettavan alueen reunaan. Palkkiin kiinnitetään tarvittavat lii-
kennemerkit, sulkulaitteet tai aitauslaitteet. Palkki soveltuu hyvin taajama 
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olosuhteisiin. Se toimii hyvin johteena mm. näkövammaisen tunnustelukepin 
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. 

21.4 Yleisimmät työssä tarvittavat liikennemerkit 

Tietyö 142 

olla työkoneita, työntekijöitä taikka työstä tai työn keskeneräisyydestä johtu-
via vaaroja, kuten irtokiviä tai kuoppia. 

Merkkiä käytetään, jos tiellä tai sen läheisyydessä tehdään työtä, josta 
saattaa aiheutua vaaraa liikenteelle, tai jonka tekijöitä liikenne vaarantaa. 

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. 

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 pi-
demmäksi ajaksi, kuten yön ja viikonlopun ajaksi eikä työstä tai sen kesken-
eräisyydestä aiheudu vaaraa liikenteelle. Olosuhteiden mukaan liikennettä 
varoitetaan muilla varoitusmerkeillä. Merkin kääntämistä sivuttain ei sallita, 
koska tienkäyttäjälle voi jäädä epäselväksi, onko merkin tarkoitus olla voi-
massa vai ei. Tämä periaate koskee 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 kapenevasta 
kohdasta varoittamaan, jos tietyömerkkiä ei käytetä. 
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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 
tielle kulkeutuu esimerkiksi soranajon tai muun syyn vuoksi liittymästä irtoki-
viä 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. r Jos päällyste on sateella poikkeuksellisen liukas, merkin yhteydessä käyte-
tään lisäkilpeä "Sateella". Merkkiä ei käytetä, jos nopeusrajoitus on enintään 
60 km/h Karhennetuilla paallysteilla merkkia ei yleensa kayteta 

Sidemaan levittämisen ja kulutuskerroksen m uokkauksen 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". 

J\ 	
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 

V johdosta muodostaa liikenteelle vaarallisen kohdan. J05 vaarallista osuutta 
on enemmän kuin 500 metrin matkalla, merkin yhteydessä käytetään lisäkil-
peä 814 (vaikutusalueen pituus). 

Merkkiä ei käytetä varoittamaan päällysteen korkeasta reunasta, jos pääl-
lystetty 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 sulkulaitteitia. 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 osoitta-
maIta puolelta. Merkin käytössä on otettava huomioon, että sitä ei voida 
pystyttää kaksisuuntaisen ajoradan vasemmassa reunassa olevan työkoh-
teen eteen, koska merkki on voitava sivuuttaa ajosuunnassa välittömästi 
merkillä osoitetun esteen vierestä. 
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2.1.5 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 sulku- 
laitteet eivät estä ajoneuvon suistumista työalueelle. 
Rakenteet mitoitetaan lähinnä tuulikuormia kestämään. 

Sulkulaitteet ovat: 
• sulkuaita 
• sulkupuomi 
• sulkupylväs 
• sulkukartio ja sulkuköysi 

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

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

Varoituslaitteet ovat: 
• hinattava varoituslaite 
• ajoneuvoon kiinnitettävä varoituslaite 
• tielle asetettava varoituslaite 
• varoitusvilkut 

Sulku- ja varoituslaitteet kuuluvat tärkeimpiin tietöiden liikenteen järjestelyis-
sä käytettäviin laitteisiin. Niiden avulla osoitetaan muulle liikenteelle työnai-
kaiset ajoreitit. 

2.1.6 Varoitusvilkut 

Varoitusvilkut ovat hämärän ja pimeän aikana oleellinen osa sulkulaitteiden 
yhteydessä käytettäviä varoituslaitteita. Varoitusvilkkujen käyttö on kustan-
nuksiltaan kallista, jos energia on pääasiassa paristosähköä. Tästä syystä 
vilkkulaitteiden huolto on tärkeää. Varoitusvilkkujen käyttöä, valintaa ja 
huoltoa on käsitelty yksityiskohtaisesti Tielaitoksen työmenetelmäohjeessa 
(TOP KpR 821 ) Varoitusvilkkujen käyttö. 

2.1.7 Työkohteen suojaaminen 

Jokainen tiellä tehtävä työkohde on arvioitava normaalin liikenteen ohjauk-
sen lisäksi suojaamistarpeen osalta. Suojaamisella tarkoitetaan tässä yh-
teydessä työkohteen ja työntekijöiden turvallisuuden varmistamista erityisillä 
suojaustoimenpiteillä, joilla estetään muun liikenteen tahattomasta törmää-
misestä aiheutuva vaara. Vilkkaan liikenteen alaisissa työkohteissa, joissa 
liikennettä joudutaan ohjaamaan työkohteen läpi, voidaan käyttää törmäys-
luokiteltuja kaiderakenteita. Niitä on sekä betonielementeistä koottavia että 
teräsprofiilien käyttöön perustuvia. Kun kysymyksessä on ajokaistalla oleva 
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kaivanto, on kaistan sulkevan sulkuaidan takana käytettävä suojavyöhykettä 
ja mandollisen törmäyksen pysäyttävää estettä, sorakasaa tai autonrengas-
nippuja. Usein nopeuden hidastamisen tehostaminen heräteraidoin on sa-
manaikaisesti oltava 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 alu-
eilla varoitusauto on oltava muun liikenteen havaittavissa vähintään pysäh-
tymismatkan päästä. 

2.1.8 Törmäysvaimennin 

Moottoritiellä käytetään erikseen sovituissa kohteissa liikkuvaa tai ajoittain 
pysähtelevää työyksikköä suojaamassa hyväksyttyä mallia olevaa törmäys-
vaimenninta (TMA). Törmäysvaimentimena käytetään Ruotsin tielaitoksen 
(Vägverket) hyväksymää tyyppiä, joka on asennettu valmistajan asen-
nusohjeiden mukaisesti tuotteelle hyväksyttävään ajoneuvoon. Tuotteen 
käyttäjän tai maahantuojan on osoitettava tuotteen kelpoisuus (esim. hyväk-
symiskirje, tillätande) sekä esitettävä pyydettäessä asennusohjeet ja muut 
käytön ehdot. Nopeusluokan 96-100 km/h tuotteet kelpaavat kaikille yleisille 
teille. 

Ruotsin tielaitoksen laatuvaatimukset on esitetty muistiossa TMA-skydd vid 
arbete p 	allmän väg, 1998-09-15/Tommy Bäckström (tom- 
my.backstrom©w.se). Muistio on saatavissa internet -sivulta 
http:Ilwww.w. se/vaq traf/underhall/drifthandbok/dokument/vaqarbete/TMA1 
998.htm. 

2.2 Nopeuden rajoittaminen 

2.2.1 Tilapäinen nopeusrajoitus 

5 0" 	Tietyökohteessa käytetään tilapäistä nopeusrajoitusta, jos työkohteen lii- 
kenteen järjestelyt sitä edellyttävät. Urakoitsijan on pidettävä kirjaa nopeus-
rajoitusten ajankohdista ja sijainneista. 

2.2.2Nopeusrajoitusmerkin vaikutusalue 

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

2.2.3 Rajoitusarvon valinta 

Rajoitusarvo valitaan vallitsevien olosuhteiden perusteella. Jos liikenne voi 
työkohteen johdosta joutua pysähtymään esim. liikenteen ohjaajan pysäyt 
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tämänä tai tiellä työskennellään ajokaistalla, käytetään normaalisti rajoitusta 
50 kmlh. Rajoitusarvoa 60 km/h voidaan käyttää, jos työkohteen ajolinjat 
ovat hyvät ja tie päällystetty tai irtoaineksen sinkoilu on vähäinen. Työs-
kentely tapahtuu pääasiassa konein ja työskentelyalue on voitu erottaa lii-
kenteen käyttämästä alueesta tehokkaasti. 

2.2.4 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. 

2.2.5 Nopeusrajoitusmerkin toistaminen 

Nopeusrajoitusmerkki 361 toistetaan aina yleisen tien tai vastaavan liittymän 
jälkeen. Liittymien välisellä tieosuudella nopeusrajoitusmerkki toistetaan 2 - 
3 km välein, kun rajoitusarvo on 50 tai 60 km/h. Korkeammaksi rajoitetuilla 
työmaa-alueilla merkki toistetaan kuten normaalisti. 

2.2.6 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 ai-
heutuvia normaaleja haittoja. Rajoituksen yhteydessä käytetään aina rajoi-
tusta korostavia tehosteita. Matala rajoitus merkitään mandollisimman lyhy-
elle matkalle. 

Päällystystyömaan kohdalla merkki voidaan kiinnittää työkoneeseen. Ajo- 
kaistan kaventaminen sulkukartioilla on samanaikaisesti tärkeää. 
30 ja 40 km/h nopeusrajoitusta voidaan käyttää ilman porrastusta, jos edel-
tävän tieosuuden nopeustaso on korkeintaan 60 km/h (esim. standardiltaan 
huonot yleisrajoituksen tiet). 

2.2.7 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 "Ajat liian lujaa" tai "Hidas-
ta" voidaan käyttää. 
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2.2.8 Rajoitus yleisrajoituksen sisällä 

Kun työkohteen nopeusrajoitus on yleisrajoituksen sisällä, ilmoitetaan yleis-
rajoituksen uudelleen alkaminen merkillä 362 (nopeusrajoitus päättyy). Jos 
selvyys vaatii, voidaan merkintä tehdä taajamassa 50 km/h -merkillä ja 
vastaavasti taajaman ulkopuolella 80 km/h -merkillä varustettuna 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 (nopeusra-
joitusalue päättyy) kanssa. 

2.2.9 Nopeusrajoituksen päättäminen 

Merkki 362 (nopeusrajoitus päättyy) ei palauta voimaan työkohdetta edeltä-
vää 100 km/h tiekohtaista nopeusrajoitusta, vaan päättymiskohta tarvitsee 
tilapäisen 100 km/h -merkin. 

2.3 Liikenteen ohjaajana toimiminen 

Liikenteen ohjaajan tehtävä on vaarallisimpia ja vaativimpia tiellä tehtävistä 
töistä. Tienkohtaan, jossa liikenne on aikomus työkohteen johdosta pysäyt-
tää, ja sen merkitsemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.. 

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. 

Tieliikennelain (4 §) mukaan liikenteenohjaajalla on liikenteen ohjauksessa 
samat valtuudet kuin poliisilla. Liikenteenohjaajan antamia ohjeita on ensisi-
jaisesti noudatettava, vaikka ne edellyttäisivät poikkeamista liikenteen ohja-
uslaitteen tai liikennesäännön ohjeesta. 

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

Pysäytysmerkkinä käytetään päiväaikaisessa liikenteenohjauksessa d=400 
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 kunnossapitoajo-
neuvojen varustukseen kuuluvan merkin halkaisija on 200 mm ja kalvomate-
riaalina päiväloistekalvo. 

Tehtävään perehdyttämistä varten on laadittu yksityiskohtaisia ohjeita. Käy-
tettävissä on koulutusvideo ja erillinen toimintaohje. Toimintaohje annetaan 
kaikille liikenteen ohjaustehtävissä työskenteleville henkilöille. Koulutusvi-
deo: Liikenteen ohjaaja; TIEL 8000 077,1992. Toimintaohje: Liikenne tietyö- 
maalla, 5E Liikenteenohjaaja TIEH 220 0008-02. 
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Opastusmateriaalissa on käyty yksityiskohtaisesti läpi toimenpiteet, joita 
noudatetaan liikenteen pysäyttämisessä. Ohjeissa esitetään myös periaat-
teita hyvän pysäyttämispaikan valintaan. 

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

2.4 Tietöistä tiedottaminen 

Tiellä työskentelyyn liittyy jatkuvasti erityisesti tienkäyttäjille suunnattua vies-
tintää. Sen merkitys liikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle on keskeinen. 

Työn suuruus tai laajuus ei vaikuta viestinnän tarpeeseen. Monet töistä ovat 
lyhytkestoisia ja suhteellisen pieniä. Niiden viestintä on hoidettavissa yleen-
sä varsin vähin vaivoin, usein puhelinsoitolla tai parilla. Viestinnän laimin-
lyönti saattaa kuitenkin vaikuttaa hyvinkin haitallisesti sekä liikenteen suju-
vuuteen että siihen kuvaan, jonka tienkäyttäjät saavat tiellä työskentelevistä. 

Suurelle tietyömaalle pitää yleensä laatia viestintäsuunnitelma, jossa on 
suunniteltuna työn aikainen tiedottaminen. Suunnitelmasta näkyy, kuka on 
työmaan tiedotuksesta vastaava henkilö. Hänellä on velvollisuus huolehtia 
työmaan yleisestä tiedottamisesta suunnitelman mukaan. 

Suunnitelmassa on työmaan alusta alkaen otettava huomioon erilaiset tie-
dotustavat ja -ajat työmaan eri asioille. Niitä ovat esimerkiksi työmaan aloit-
tamista koskevat pakolliset kuulutukset ja työn ratkaisevia vaiheita koskevat 
lehtijutut. Myös poikkeustilannetta varten on suunnitelma valmiina. Myös 
työmaan mandolliset tiedotustaulut ja muut tiedotusaiheet suunnitellaan to-
teutustapoineen. Jokaiselle toimenpiteelle on määrätty aika, tekotapa ja te-
kijä. 

Jokaisen työntekijän pitää tietää työmaasta niin paljon, että osaa vastata 
ohikulkijoiden tavanomaisiin kysymyksiin. Usein riittää, kun tietää, kuka on 
työmaan tiedotusvastaava ja kuka työmaan päällikkö. On myös hyvä tietää 
työmaan aikataulu pääpiirteittäin. Omasta työstään jokainen työntekijä on 
myös tiedotusvastuussa. Kysyttäessä pitää osata kertoa, mitä on nyt teke-
mässä ja mihin työmaan kokonaisuuteen se liittyy. 

Liikenteenohjauksen tarkoituksenmukaisuus sekä opasteiden ja liikenne- 
merkkien oikea ja johdonmukainen käyttö ovat keskeinen osa viestintää. 
Sen varaan rakentuu tienkäyttäjän turvallisuus ja liikenteen sujuvuus. Sillä 
on myös erittäin suuri merkitys työturvallisuutta varmistamaan. 

Myös satunnaiset palautteet työmaan järjestelyistä tai työntekijöiden ja työ- 
kohteiden näkymisestä on työmaalla otettava aina vastaan ja välitettävä 
eteenpäin, jos asiaa ei itse voi heti hoitaa. Jokainen työntekijä on työmaansa 
näkyvin tiedote. Ohikulkijat seuraavat usein hyvin tarkkaan, miten työmaalla 
ollaan ja työskennellään. 

U rakoitsijan tulee tiedottaa sovitu Ila tavalla tiellä työskentetystä liikennekes-
kukseen ja ilmoittaa aina oikea tieto liikenteen järjestelyjen vastuuhenkilöis 
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tä. Ei riitä, että ilmoitus tehdään vain työn alussa, vaan liikennekeskuksella 
tulee olla reaaliaikainen tieto työn kulloinkin aiheuttamista liikenteellisistä 
haitoista. 

Pääteillä tehtävistä liikennettä haittaavista töistä urakoitsijan tulee ilmoittaa 
liikennekeskukselle ennakkoon urakka-asiakirjoissa mainitulla tavalla. 

2.5 Työkoneiden käyttö liikenteessä 

2.5.1 Yleistä 

Tietyössä käytettävän ajoneuvon omistaja tai hänen sijastaan ajoneuvon 
haltija sekä ajoneuvon kuljettaja ovat vastuussa siitä, että liikenteeseen 
käytettävä ajoneuvo on liikennekelpoinen. Liikennekelpoisuus tarkoittaa sitä, 
että kaikki ajoneuvon kuljettamiseen yleisessä liikenteessä tarkoitetut va-
rusteet ja laitteet ovat kunnossa. 

Jos ajoneuvoa kuljettaa omistajan tai haltijan työntekijä, työnantajan on 
huolehdittava siitä, että ajoneuvo on liikennekelpoinen, kun se luovutetaan 
työntekijän kuljetettavaksi. Samoin työnantaja vastaa, että ajoneuvo tarkas-
tetaan ja huolletaan riittävän usein sen pitämiseksi liikennekelpoisessa kun-
nossa. 

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 
tehtävän edellyttämillä varoituslaitteilla, jotka tarvitaan varoittamaan 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. 

2.5.2 Kuljettajana toimiminen 

Työkoneen kuljettajan tärkeimmät velvollisuudet ovat: 

• noudattaa työssään liikenneturvallisuuden vaatimukset huomioon ottavia 
menettelytapoja 

• noudattaa työturvallisuuden kannalta hyväksi todettuja toimintatapoja 
• huolehtia annetun tehtävän täyttämisestä ja huolehtia ajoneuvon oike-

asta kuorm ituksesta ja kuormaamisesta 
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• vastata työnantajan ajoneuvon kuljettajana ajoneuvon kunnon tarkkai-
lusta ja havaittujen vikojen ilmoittamisesta 

• vastata siitä, että hänellä on kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeut-
tava ajokortti sekä ilmoittaa välittömästi työnjohdolle ajokorttinsa voimas-
saolossa tapahtuneista muutoksista. 

Kuljettajan on omalta osaltaan pyrittävä kehittämään ammattitaitoaan ja 
esitettävä työnjohdolle lisäkoulutustarpeestaan. Hänen on tuotava myös 
esille työssään havaitsemiaan parannustarpeita. 

Työkoneen kuljettajan on tienkäyttäjänä noudatettava liikennesääntöjä sekä 
muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran 
ja vahingon välttämiseksi. Kuljettaja ei saa tarpeettomasti estää tai häiritä 
muuta liikennettä. 

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

Kuljettajan on työkonetta kuljettaessaan: 

• 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 tienpitotehtä-

vässä olosuhteiden edellyttämällä tavalla tarpeellista varovaisuutta nou-
dattaen 

• 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. 

2.5.3 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 (tieliikennelaki (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 piittaamattom uudeksi, jos 
kuljettaja on suhtautunut välinpitämättömästi vaaran mandollisuuteen. Piit-
taamattomuus täyttää oikeuskäytännössä tuottamuksen turinusmerkit. 
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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 säähän, keliin, tiehen, 
liikennemäärään, ympäristöön, omaan työkoneeseen, työvälineeseen, 
kuormaukseen, näkyvyyteen jne. 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 ensi-
sijaisessa vastuussa vahingon sattuessa, ellei muuten pystytä osoittamaan 
vastapuolen laiminlyöntiä varovaisuuden noudattamisessa. 

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 lii-
kenteessä 

2.5.4 Poikkeussäännökset työkoneen käytöss 

Tiellä tehtävät työt on pyrittävä suunnittelemaan ja hoitc: 	ett pc 
keussääntöjä joudutaan soveltamaan mandollisimman vähän. Tämä koskee 
erityisesti niitä työkoneilla tehtäviä töitä, joissa liikennesuorite on suuri. Niitä 
ovat esimerkiksi useimmat tien talvihoitoon liittyvät työt. 

Tieliikennelainsäädäntöön on sisällytetty kuitenkin myös poikkeuksia tiellä 
tehtäviä töitä varten. Lähtökohtana poikkeussääntöjen soveltamisessa tulee 
olla, että niitä sovelletaan vain silloin, kun työtä ei muutoin voida tehdä. Esi-
merkiksi poikkeussääntöjen soveltaminen ajomatkan lyhentämiseksi ajora-
tojen välikaistan ylityskohtaa käyttäen saisi tulla kysymykseen vain hiljaiseen 
yöaikaan. 

Työkonetta saa kuljettaa liikerinesäännöistä poiketen silloin, kun laissa on 
siihen erikseen annettu mandollisuus ja tienpitotehtävä edellyttää työn suo-
rittamiseksi poikkeamista yleisistä liikennesäännöistä. 

Työkonetta ei saa pysäyttää tai pysäköidä siten, että siitä aiheutuu ilmeistä 
vaaraa. Jos ajoneuvo joudutaan pysäyttämään tai pysäköimään näkyvyy-
deltään rajoitettuun paikkaan, pitää liikennettä varoittaa ennalta ja liikenne 
ohjata käsiohjauksena. 
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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 käy-
tettävää ajoneuvoa saa 8-12 ja 33 §:n säännösten estämättä kuljettaa olo-
suhteiden edellyttämällä tavalla tarpeellista varovaisuutta noudattaen. 

Työkonetta saa kuljettaa liikennesäännäistä poiketen vain, kun seuraavat 
ehdot ovat voimassa: 

• Laissa on poikkeussäännöllä annettu siihen mandollisuus. 
• Olosuhteet tienpitotehtävän suorittamiseksi edellyttävät poikkeamista 

yleisistä liikennesäännäistä. 
• 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 katsotaan 
muutoin tarkoituksenmukaiseksi työn vuoksi muista kuin työteknisistä syistä, 
tienkohdassa on käytettävä työnaikaisia liikennejärjestetyjä. (Esim. kaksiajo-
rataisella tiellä päällystystyössä välikaistan ylityskohtien käyttö massankul-
jetusajoneuvojen ajomatkan lyhentämiseen.) 

Kun työkonetta kuljetetaan poikkeussääntäjen perusteella, muulle liiken-
teelle on annettava mandollisuus väistää ja sopeuttaa ajonsa työkoneen kul-
kuun. 

Työkoneen ja sen poikkeavan kulun havaitseminen on tärkeää muulle lii-
kenteelle. Työkoneen varusteisiin kuuluvia varoitusvalaisimia on pidettävä 
toiminnassa, kun ajoneuvon yleisistä liikennesäännöistä poikkeava kulku tai 
pysäköinti taikka ajoneuvon leveys tai pituus voi aiheuttaa vaaraa muulle lii-
kenteelle. Varoitusvalaisinten oikeasta sijoittelusta, valaisintyypistä ja riittä-
västä määrästä työkoneessa on huolehdittava ennen sen käyttöön ottamista. 

TLL 8 § Tien eri osien käyttö 
Tietyöajoneuvoa saa poikkeussäännön mukaan kuljettaa tienpitotehtävän 
vaatiessa muuallakin kuin ajoradalla. Esimerkkinä auraus-, hiekoitus- ja 
puhdistustöiden hoitaminen jalkakäytävien osalta. Ajoneuvoa kuljetettaessa 
on tällöin aina noudatettava tarpeellista varovaisuutta. 

TLL 9 § Ajoneuvon paikka ajoradalla 
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Ajoradan oikeassa reunassa ajamissäännöstä poiketen tietyöajoneuvoa saa 
kuljettaa aurattaessa, suolattaessa ja hiekoitettaessa myös tien keskellä. 
Harjanteille noustessa tai muissa näkyvyydeltään rajoitetuissa paikoissa 
vastaantulevan liikenteen puolelle siirrytään vain niin vähän, että kohtaava 
liikenne mahtuu sivuuttamaan suuremmitta vaikeuksitta. Kaikkien vastaan- 
tulevien taidot ja reaktiokyky eivät riitä nopeisiin väistöihin. 

Useampikaistaisella tiellä vastaantulevan liikenteen puolella ajamista on 
vältettävä, koska tilanne on muulle liikenteelle yllättävä ja myös onnetto-
muuden vaara on suuri. Poikkeussäännän soveltaminenkin on kyseenalais-
ta, koska työ voidaan tehdä muutenkin. 

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 menossa. 

TLL 10 § Ajoneuvojen välinen etäisyys 
Aurausta suorittavat ajoneuvot voivat porrastuksessa ajaessaan liikkua ai-
van peräkkäin. Jos aura-autojen väli on pitkä, aiheuttaa niiden välillä tielle 
kasaantuva lumivalli muille ajoneuvoille vaaraa. 

TLL 11 § Ryhmittyminen 
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 
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. Poikkeussäännän edellyttämä tarpeellisen varovai-
suuden noudattamisen ehto ei täyty tällaisessa tapauksessa. 

TLL 33 § Pihakadulla ajaminen 
Tienpidon edellyttämät työt tehdään myös pihakadulla. Työkoneen liikkumi-
nen sovitetaan muuhun liikenteeseen niin, ettei se aiheuta vaaraa eikä tar-
peetonta haittaa. 

TLA 9 § 2 mom. Poikkeussäännökset moottori-ja moottoriliikennetiellä 
Tienpidossa tai vastaavassa tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käy-
tettävän 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 ei il- 
man erillisiä järjestelyjä ole sallittua. Kaikki moottori- ja moottoriliikennetiellä 
tapahtuva työskentely on suunniteltava erityisen huolellisesti. Kaikkia nor 
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maalin kunnossapidon lisäksi tehtäviä töitä varten on harkittava tehostettuja 
työ- ja liikenneturvallisuuden varmistamistoimenpiteitä, kuten varoitusajo-
neuvon käyttöä tai erityisten työnaikaisten liikennejärjestelyjen käyttöä tehtä-
vän aikana. 

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

TLL 48 § 4 mom. Poikkeussäännökset pysäyttämisessä ja pysäköin-
nissä 
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 vaati-
malla tavalla edellyttäen, ettei liikennettä ilmeisesti vaaranneta. 

Työkoneen pysäyttäminen tai pysäköinti ei saa aiheuttaa ilmeistä vaaraa. 
Tämän poikkeussäännön mukaan myös suunnittelu-, valvonta- ja työnjohto- 
tehtävissä käytettävät henkilö- ym. autot saadaan tilapäisesti pysäyttää tai 
pysäköidä tehtävän vaatimalla tavalla edellyttäen, ettei liikennettä ilmeisesti 
vaaranneta. 

Jos ajoneuvo joudutaan pysäköimään näkyvyydeltään rajoitettuun paikkaan 
siten, että ohittava liikenne joutuu käyttämään vastaantulevien kaistaa, pitää 
liikennettä varoittaa ennalta ja liikenne ohjata käsimerkein. 

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. 

TLA 52 § 3 mom. Poikkeuksetlei poikkeusta 
Tienpidossa tai vastaavassa tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käy-
tettävän ajoneuvon kuljettaja saa olosuhteiden edellyttämällä tavalla tarpeel-
lista varovaisuutta noudattaen poiketa liikenteen ohjauslaitteella osoitetusta 
muusta kuin väistämisvelvollisuutta tai nopeusrajoitusta osoittavasta kiel-
losta, rajoituksesta tai määräyksestä. Hän ei kuitenkaan saa ohittaa punaista 
valoa näyttävää liikenneopastinta. 

Tienpitotehtävässä on aina noudatettava seuraavia liikennemerkkejä: 

• väistämisvelvollisuus kohdattaessa (222) 
• väistämisvelvollisuus risteyksessä (231) 
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• pakollinen pysäyttäminen (232) 
• nopeusrajoitus (361) 
• nopeusrajoitusalue (363) 
• taajama (571) ( 50 km/h nopeusrajoitus) 
• pihakatu (573) (=20 km/h nopeusrajoitus, väistamisvelvollisuus) 

2.5.5 Varoituslaitteet 

Varoitusvalaisi n 
Varoitusvalaisimia käytetään vain silloin, kun työkone työskentelee tiealu-
eella niin, että siitä voi olla vaaraa tai haittaa muulle liikenteelle. Varoitusva-
laisin 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 käyt-
tää liikenteen varoittamiseen suunnattuja päivävaroitusvalaisimia. Suunnat-
tuja päivävaroitusvalaisimia käytetään aina pareittain. Ne sijoitetaan riittävän 
etäälle toisistaan, jolloin valaisimet osoittavat samalla työkoneen leveyden. 

Hitaan ajoneuvon kolmio 
Hitaasti kulkevissa työkoneissa pitää olla hitaan ajoneuvon kolmio. Tämä 
kolmio pitää ajoittain uusia, sillä kolmion keskustan fluorisointi heikkenee 
ajan mittaan auringonvalossa. 

Peruutushälyti n 
Kaikissa maa-aineksen kuljetukseen ja kuormaukseen käytettävissä ajoneu-
voissa, tiehöylässä ja jyrässä, jonka paino on suurempi kuin 7 tonnia on ol-
tava peruutushälytin. Poikkeuksena on työkone, jossa on samanlaiset hal-
lintalaitteet eteen- ja taaksepäin ajamista varten. 

Heijastavat merkinnät 
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. 

2.5.6 Konetyöhön liittyvät ohjeet 

Suuresta osasta työkoneilla tehtävistä tienpitotöistä on laadittu menetelmä- 
ohje. Menetelmäohjeissa on selvitetty itse työhön liittyvien työtapojen lisäksi 
liikenne- ja työturvallisuuteen liittyviä näkökohtia. 
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Tiellä työskentelevien koneiden kuljettajia varten on laadittu lähinnä tieliiken-
nelainsäädäntää selventävä Tiehallinnon julkaisu "Liikenne tietyömaalla, 5F 
Tienpitoajoneuvot", nro TIEH 2200007-01, Helsinki 2002. 
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3 MITEN HUOLEHDIN OMASTA JA MUIDEN 
TYÖNTEKIJÖIDENTURVALLISUUDESTA 

3.1 Turvallisuudesta huolehtiminen on osa ammattitaitoa 

3.1.1 Tiellä työskentely vaatii hyvää turvallisuustasoa 

Tiellä työskennellään olosuhteissa, joihin liittyy erityisiä vaaroja työntekijän 
turvallisuudelle ja terveydelle. Tiellä työskentely on tutkimusten mukaan noin 
3-5 kertaa vaarallisempaa kuin teollisuustyö. Liikenne aiheuttaa tietyökoh-
teissa jatkuvasti vaaratilanteita. 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 työskentele-
ville työntekijöille seurauksiltaan usein vakavia. Vuosittain tietyökohteissa 
sattuu kymmeniä onnettomuuksia, joissa syntyy henkilövahinkoja. Näissä 
onnettomuuksissa myös menehtyy muutamia työntekijöitä. Onnettomuuk-
sista 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. Tiellä työskentelevän tärkein omaan turvalli-
suuteen liittyvä tekijä on tunnistaa työhön liittyvät riskit ja ottaa ne kaikissa 
toimissaan huomioon. Riskien tunnistaminen, ja varautuminen ennalta niiden 
hallintaan, on osa jokaisen ammattitaitoa. 

Hyvään ammattitaitoon kuuluvat sekä liikenteen ja olosuhteiden jatkuva seu-
raaminen että oma arviointi siitä, miten oma työ ja toiminta vaikuttavat lii-
kenteeseen ja muihin työkohteen toimintoihin. On työskenneltävä ja liikutta-
va niin, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa muille tienkäyttäjille tai työkohtees-
sa työskenteleville. 

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. 

3.1.2 Turvallisuus on osa työtä ja sen suunnitteiu 

Työkohteen vaaroja on selvitetty jo rakennustyön suunnitt: 
vaiheessa. Rakennuttajan on laadittava hankkeesta turvallisuusasiakirja, 
jossa esitetään työhön liittyvät erityiset vaaratekijät. Tätä asiakirjaa käyte 
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tään hyväksi työkohteessa tapahtuvassa työnsuunnittelussa ja siihen liitty -
vässä turvallisuussuunnittelussa sekä työtekijöiden perehdyttämisessä. 

Työkohteen päätoteuttajan, joka on yleensä pääurakoitsija, tulee tehdä en-
nen työn aloittamista turvallisuussuunnittelua. Päätoteuttajan tehtävänä on 
suunnitella töiden ja työvaiheiden toteuttaminen ja ajoittaminen niin, että työt 
voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työntekijöille tai muille 
osapuolille, esimerkiksi tienkäyttäjille. 

Turvallisuussuunnitteluun kuuluu mm. työmaa-alueen käytön suunnittelu. 
Siihen kuuluu myös liikennejärjestelyjen ja vaaralliseksi luokiteltujen töiden 
suunnittelu. Näitä ovat mm. työt tie- tai katualueella, kaivutyöt, purkutyöt, 
räjäytystyöt sekä putoamis- ja hukkumisvaaralliset työt. Turvallisuussuunni-
telmat ovat kirjallisia ja ne toimivat apuvälineinä työnsuunnittelussa, työnte-
kijöiden perehdyttämisessä ja työnteossa. 

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

Päätoteuttaja vastaa myös työkohteen tarkastustoiminnasta. Tarkastukset 
voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 

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

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

3) Työkohteen turvallisuus tarkastetaan viikoittain tehtävillä kunnossapito-
tarkastuksilla, viikkotarkastuksilla. Tässä tarkastuksessa kiinnitetään 
huomiota myös työkohteen liikennejärjestelyih in sekä työkohteiden erot-
tam iseen yleisestä liikenteestä. Tarkastuksen yhteydessä selvitetään 
myös mandollinen muilta tienkäyttäjiltä työkohteesta tullut palaute ja nii-
den aiheuttamat toimenpiteet. 

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

Tarkastuslistoja sekä ohjeita, muistilistoja ja lomakkeita työmaan turvallisuu-
den varmistamiseen ennen töiden aloittamista, turvallisuusjohtamiseen ja - 
suunnitteluun, tarkastustoimintaan, perehdyttämiseen ja riskien arvioimi-
seen, on julkaistu mm. Tieliikelaitoksen lomakepankissa. Monilla urakoitsi-
joilla on vastaavia apuvälineitä omaan käyttöönsä ja niitä löytyy myös inter-
netistä esimerkiksi Lapin työsuojelupiirin sivulta. 
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3.1.3 Työntekijän turvallisuustehtävät 

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

Työntekijän on noudatettava työnantajan määräyksiä ja ohjeita. Hänen on 
työssään myös noudatettava järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja 
varovaisuutta. 

Työntekijän on vältettävä häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua työpai-
kalla muita työntekijöitä kohtaan. 

Hänen on työnantajalta saamansa opastuksen ja ohjauksen sekä ammatti-
taitonsa mukaan huolehdittava työssään niin omasta kuin muiden työnteki-
jöiden turvallisuudesta. Samoin hänen on käytettävä koneita, laitteita ja työ- 
välineitä oikein ja noudatettava vaarallisten aineiden käytössä turvallisuus- 
ohjeita. 

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 työnan-
tajalle työsuojelua koskevia ehdotuksia ja saada niihin palaute. Kun työ-
maalla on useita työnantajia, on tärkeää, että työntekijät ovat aloitteellisia 
ilmoittamaan puutteellisuuksista ja tekemään turvallisuutta parantavia korja-
usehdotuksia. 

Työntekijän velvollisuudet eivät vaikuta siihen yleisperiaatteeseen, että työn-
antaja vastaa työpaikan työoloista. Työnantajan tulee valvoa, että työntekijä 
noudattaa velvollisuuksiaan ja annettuja turvallisuusmääräyksiä. 

Hyvään ammattitaitoon kuuluvat omasta turvallisuudesta huolehtiminen ja 
omien töiden suunnitteleminen. Suunnittelulla tarkoitetaan tässä yhteydessä 
sitä, että etukäteen mietitään työhön liittyviä riskejä, tarvittavia suojaimia tai 
turvajärjestelyjä. Työkohteesta ei helposti lähdetä liikkeelle hakemaan puut-
tuvia liikenteenohjauslaitteita tai suojaimia, jos ne on unohdettu tukikohtaan. 

3.1.4 Työntekijän vastuut ja oikeudet työturvallisuusasioissa 

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. 

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 mandoHista. Oikeus pidättäytyä työnteosta 
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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. 

3.1.5 Työhön perehtyminen 

Kokeneilla työntekijöillä 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. 

Kokeneidenkin työntekijöiden kanssa on kerrattava työssä olevia vaarateki-
jöitä. Kunnossapitotöissä on ennen kesä- ja talvikunnossapitokauden alkua 
kerrattava työntekoon liittyviä asioita ja varsinkin työssä olevia vaaratekijöi-
tä. Vastaavasti kaikissa muissakin kausiluontoisissa töissä, joita ovat esi-
merkiksi 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 kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota. Tällöin työntekijät on perehdytettävä työhönsä erittäin pe-
rusteellisesti. Lisäksi työnantajan on laadittavat selkeät menettelytavat ja 
ohjeet, jottei työssä oteta turhaan riskejä. 

Tiimityöskentelyssä tai yksintyöskentelyssä on työntekijöiden otettava turval-
lisuusasioihin vastuullisempi ote. Tällöinkin hänen on huolehdittava omasta 
ja muiden turvallisuudesta kokemuksensa ja ammattitaitonsa sekä työnan-
tajan ohjeiden mukaisesti. Työntekijän on myös noudatettava annettuja tur-
vallisuusohjeita, järjestystä ja varovaisuutta sekä käytettävä koneita, työväli-
neitä ja muita laitteita oikein. Tiimeihin ja itsenäisiin työryhmiin on valittava 
vastuullisia ja ammattitaitoisia työntekijöitä. 

3.2 Varoitusvaatetus ja muut henkilökohtaiset suojaimet 

3.2.1 Varoitusvaatetus 

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

Tiehallinnon tekemän riskikartoituksen mukaisesti on tiellä tehtävässä työssä 
käytettävä standardin SFS-EN 471 mukaista näkyvää varoitusvaatetusta, 
jonka suojausluokka on näkyvän materiaalin vähimmäispinta-alan mukaan 
määriteltynä 2. Varoitusvaatteen luokan voi tarkastaa vaatteessa olevasta 
CE -merkintälipukkeesta. 

Liikenteenohjaustehtävissä toimivien on käytettävä standardin SFS-EN 471 
luokan 3 mukaista CE-merkittyä varoitusvaatetusta. 
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Kaikissa Tiehallinnon tilaamissa töissä olevissa ajoneuvoissa ja työkoneissa 
on oltava SFS-EN 471 2. luokan mukaiset varoitusliivit. 

Myös Tiehallinnon töissä olevien urakoitsijoiden henkilöstön ja itsenäisten 
työnsuorittajien varoitusvaatteiden tulee täyttää edellä esitetyt vaatimukset. 

3.2.2 Muut henkilönsuojaimet ja niiden käyttö 

Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön erikseen sää-
detyt vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet, jollei 
tapaturman tai sairastumisen vaaraa voida välttää tai riittävästi rajoittaa työ-
hön tai työolosuhteisiin kohdistuvilla toimenpiteillä 

Henkilönsuojaimilla tarkoitetaan kaikkia työntekijän käyttämiä henkilökohtai-
sia välineitä ja varusteita, jotka on suunniteltu suojaamaan häntä tapaturman 
tai sairastumisen vaaralta työssä. 

Suojaintarpeet arvioidaan riskikartoituksen avulla. Töiden riskikartoitus kuu-
luu työnantajan velvollisuuksiin. Työnantaja on vastuussa siitä, että sen oma 
henkilöstö käyttää työssään asianmukaisia henkilönsuojaimia. 

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 ilmenneistä vioista 
ja puutteellisuuksista työnantajalle. 

3.3 Opastus ja perehdyttäminen 

3.3.1 Rakennustyössä noudatettavat turvallisuusohjeet 

Rakentamiseen liittyy paljon työturvallisuusmääräyksiä. Tärkeimpiä niistä 
ovat työturvallisuuslaki (738/02) sekä valtioneuvoston päätös rakennustyön 
turvallisuudesta (629/94). 

Työturvallisuuslain perusteella annettuja alempiasteisia säädöksiä ja pää-
töksiä on aina noudatettava, vaikkei niitä olisi mainittukaan sopimuksissa tai 
turvallisuusasiakirjassa. Tärkeimmät työturvallisuusmääräykset on pidettävä 
työntekijän nähtävillä työkohteessa. 

Rakenn ustyökohteessa on noudatettava rakennuttajan laatiman turvalli-
suusasiakirjan vaatimuksia ja päätoteuttajan antamia turvallisuusohjeita 

Tiellä tehtäviä töitä varten laadittuihin menetelmäohjeisiin perehtyminen an-
taa tietoa työohjeiden lisäksi myös työssä noudatettavista turvallisuusperi-
aatteista. 

Tiehallinto on julkaissut lisäksi erillisiä töitä ja työvaiheita koskevia turvalli- 
suusohjeita. Esimerkiksi niitto- ja vesakonraivaustöistä on laadittu erillinen 
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turvallisuusohje. Tiehallinto voi urakka-asiakirjoissa ja turvallisuusasiakirjois-
sa antaa tarkempia tietoja työkohteessa noudatettavista turvallisuusohjeista. 
Naissä asiakirjoissa voidaan vaatia noudattamaan myös muiden tahojen 
antamia ohjeita. Sellaisia ovat esimerkiksi rautatien, sähkölinjan tai maakaa-
suputken läheisyydessä tehtäviä töitä koskevat ohjeet. 

3.3.2 Opastuksen antaminen 

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 
työntekijöiden tai heidän edustajiensa kesken. 

Opetuksessa ja ohjauksessa on otettava huomioon työntekijän ammatillinen 
osaaminen ja työkokemus. 

työntekijät on erityisesti perehdytettävä työpaikan olosuhteisiin ja oikeisiin 
työmenetelmiin. Lisäksi on varsinkin uusille työntekijälle annettava opastusta 
ja ohjausta työvälineiden käytössä, niiden käytöstä saaduista kokemuksista 
ja vaarojen välttämisestä sekä ennakoitavissa olevista poikkeuksellisista ti-
lanteista. 

Työntekijän velvollisuutena on toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Hy-
vään ammattitaitoon kuuluu myös omaehtoinen perehtyminen työhön ja sen 
turvallisuusperiaatteisiin. Ammattitaitoon kuuluu myös oman tietämyksen ar-
viointi ja tarvittaessa ohjeiden ja opastuksen pyytäminen työhön tai kaluston 
käyttämiseen, 

3.3.3 Tiedonkulku työpaikalla 

Tehokkaalla ja kattavalla sisäisellä tiedottamisella varmistetaan, että kaikki 
työpaikalla työskentelevät tuntevat turvallisuutta koskevat suunnitelmat ja 
olosuhteet. 

Perehdyttämisen yhteydessä voidaan hoitaa osa tiedottamisesta. Tiedotta-
minen turvallisuusasioista on kuitenkin laaja tehtävä ja sitä tarvitaan ainakin 
isommissa hankkeissa jo suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Suurista ja lii-
kenteelle merkittävää haittaa aiheuttavista hankkeista laaditaan toimeksian-
non mukaan erillinen tiedotussuunnitelma. 

Työkohteessa tiedotetaan sellaisista olennaisista muutoksista suunnitelmis-
sa, aikatauluissa, vaatimuksissa tai olosuhteissa, jotka voivat synnyttää vaa-
ratilanteita tai tarpeita muuttaa turvallisuustoimia. Jokaisen työkohteessa 
toimivan osapuolen ja henkilön on muistettava tiedottaa tehtävistä ja olo-
suhteista, jotka voivat aiheuttaa vaaraa muille osapuolille. 

Tiedottamisessa ei aina riitä pelkästään kirjallinen aineisto. Tarvittaessa jär -
jestetään tärkeimmistä turvallisuusasioista tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksien 
osallistujat velvoitetaan välittämään saamansa tieto eteenpäin. Jos tiedotus 
on vain kirjallista, on huolehdittava siitä, että kaikki asianosaiset saavat tie-
dot. Tiedon perille meno varmistetaan aina aliurakoitsijoiden työtekijöihin ja 
itsenäisiin työnsuorittajiin asti. 
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Kaikki työkohteessa pidettävät kokoukset ja mandolliset henkilöstölehdet 
ovat hyviä kanavia välittää turvallisuustietoa. Näin turvallisuusasioista tulee 
osa jokapäiväistä toimintaa, mikä kuuluu erityisesti vaarallisessa työympä-
ristässä työskentelevien omaksua. 

3.4 Toimintaohjeet onnettomuustilanteessa 

3.4.1 Yleinen auttamisvelvollisuus 

Työtapaturman tai liikenneonnettomuuden sattuessa kaikilla osallisilla tai 
paikalla olevilla on auttamisvelvollisuus. Jos joku on onnettomuuden joh-
dosta loukkaantunut niin, että hänet on välittömästi kuljetettava saamaan 
hoitoa, jokainen ajoneuvon kuljettaja on velvollinen kuljettamaan hänet. Jos 
ajoneuvo ei sovellu kuljetukseen, kuljettajan on kuitenkin avustettava kulje-
tuksen järjestämisessä. 

3.4.2 Yleiset ohjeet onnettomuustilanteessa 

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

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

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. 

3.4.3 Tilanteen arviointi 

Tilanteen arviointi on ensimmäinen tehtävä onnettomuus- tilanteessa: 

1. Selvitä mitä on tapahtunut 
2. Onko joku hengenvaarassa 
3. Onko muuta liikennettä heti varoitettava 
4. Onko onnettomuudessa mukana vaarallisia aineita kuljettanut ajoneuvo 
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3.4.4 Toim intajärjestys 

Onnettomuuspaikalla toimitaan aina rauhallisesti ja ensin arvioidaan tilanne 
ja pelastustoimien kiireellisyysjärjestys. 

Tehtävien kiireellisyysjärjestys on: 
1. Pelasta hengenvaaraan joutuneet 
2. Varoita muita onnettomuuspaikasta 
3. Hälytä apua, yleinen hälytysnumero on 112 

3.4.5 Hengenvaarassa olevien pelastaminen 

Välittömässä hengenvaarassa ovat esimerkiksi henkilöt, jotka ovat sisällä 
palavassa autossa, makaavat tiellä loukkaantuneena, ovat jääneet puristuk-
sun tai vuotavat runsaasti verta. Loukkaantunutta siirrettäessä on varottava 
mandollisuuksien mukaan lisävahinkojen syntymistä. 

Jos loukkaantunut on tajuton: 
1. Selvitä hengittääkö hän 
2. Käännä loukkaantunut kyljelleen 
3. Varmista hengityksen kulku 

Suuret ulkoiset verenvuodot yritetään tyrehdyttää painesiteellä. 
Potilasta rauhoitetaan puhumalla. Loukkaantunutta ei saa jättää yksin pit-
käksi aikaa. 

3.4.6 Onnettomuuteen varautuminen työkohteessa 

Tiellä tehtävän työn yhteydessä onnettomuuden riski on aina olemassa. On-
nettomuuteen varautuminen on osa työhön liittyvää ammattitaitoa. Toiminta- 
ohjeita tulisikin kerrata silloin tällöin. 

Työkoneiden kuljettajille annetaan perehdyttämisen yhteydessä toimintaoh-
jeet liikenneonnettomuuksien varalta. Toimintaohjeet suunnitellaan samalla, 
kun suunnitellaan työkoneen käyttöön liittyvät ajoreitit. 
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. Näistä 
muistiinpanoista on hyötyä, jos asiaan joudutaan myöhemmin palaamaan. 

3.4.7 Paloturvallisuus 

Kun palaa: 
1. Pelasta vaarassa olevat 
2. Ilmoita hälytyskeskukseen, hätänumero 112 
3. Sammuta lähimmällä sammuttimella 
4. Rajoita paloa sulkemalla ovet ja aukot ja viemällä palonarat aineet turvaan 
5. Opasta palokunta paikalle 



Tieturva 1 
	

39 
MITEN HUOLEHDIN OMASTA JA MUIDEN 
TYÖNTEKIJÖI DENTURVALLISUUDESTA 

Näin sammutat: 
1. Sammuta tuulen yläpuolelta 
2. Sammuta aihaalta ylös 
3. Suuntaa suihku palavaan kohteeseen 
4. Sammuta nestepalo pinnan suuntaisesti suunnatulla jauhepilvellä 
5. Toimita vähänkin käytetty sammutin heti huoltoon 

Työkone varustetaan alkusammuttimella, jonka tulee olla vähintään tyyppiä 
AB ll-E. Sammutin 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. 

3.5 Koneiden ja työvälineiden turvallinen käyttö 

3.5.1 Koneiden kunnon seuranta 

Koneiden kuntoa ja turvallisuutta seurataan jatkuvasti työn aikana sekä työ-
maan tarkastustoiminnan yhteydessä. Turvallisuuteen liittyvät tarkastukset 
kannattaa liittää myös osaksi kaluston normaalia huoltotoimintaa ja kunnon 
valvontaa. Työnantajan tulee laatia kaluston kunnon valvontaan ja tarkas-
tukseen ohjeet ja pelisäännöt. Työntekijän velvollisuutena on noudattaa an-
nettuja ohjeita. 

3.5.2 Päivittäinen toimintakokeilu 

Työvuoron alussa koneen käyttäjä varmistaa, että se on käyttökunnossa ja 
siinä ei ole turvallisuutta vaarantavia vikoja. Hyvä keino varmistaa koneen 
turvallisuus, on tehdä koneelle ja sen lisälaitteille päivittäinen toimintakokei-
lu, jossa varmistetaan suojauksien kunto sekä koneen moitteeton toiminta. 
Toimintakokeilu on erityisesti tärkeää silloin, jos konetta ei muuten tarkasteta 
säännöllisesti esim. työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten yhtey-
dessä. Joillekin koneille ja laitteille on lainsäädännön perusteella tehtävä 
päivittäinen toimintakokeilu. Näitä ovat mm. nostolaitteetja henkilönostimet. 

3.5.3 Turvalliset työmenetelmät 

Työmenetelmät valitaan niin, että liikenteelle ja ympäristölle aiheutuva haitta 
ja 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 yleisen 
liikenteen käyttämälle alueelle joudu vaarallisia esineitä. Ajoradalle joutuneet 
roskat, kivet tai liukkautta aiheuttava materiaali on poistettava välittömästi, 
jos ne aiheuttavat vaaraa liikenteelle ja muutoin mandollisimman pian työn 
jälkeen. 
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Työjärjestelyt suunnitellaan niin, ettei työkoneen tai sen lisälaitteen vaara- 
alueelle pääse ulkopuolisia koneen työskenneltessä. 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 turvallisessa paikassa. 

3.5.4 Tiealueella olevien laitteiden ja rakenteiden varominen 

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