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ESIPUHE 

Tieturva on liikenteen järjestely- ja työturvallisuusasioihin perehdyttävä kou 
lutusohjelma. Koulutusohjelman tarkoituksena on täyttää tienpitäjän velvorte 
varmistaa tiellä työskentelevien henkilöiden perehdyttäminen työpaikan lii 
kenteen aiheuttamiin vaaratekijöihin. 

Koulutusohjelman tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tieta 
mystä sekä liikenne- että työturvallisuuteen liittyvistä asioista. Tavoite sisäL 
tää tiellä tai muulla liikennealueella olevien työkohteiden liikenteen järjeste-
lyjen yhdenmukaisuuden ja eri tienkäyttäjäryhmien turvaUisuusnäkökohtien 
huomioon ottamisen. 

Tieturva II -kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella lii-
kenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja vastuussa oleville henkilöille. 

Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet 

tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen; 
- turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa: 
- lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen; 

lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen 
yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä 

- perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen ja 
- rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen 

Kurssi on kaksipäiväinen ja se päättyy kirjalliseen kokeeseen. 

Helsinki 31.12.2001 

Tiehallinto 
Liikenteen palvelut 
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TIEN PITÄJÄN VAATIMUKSET TIELLÄ 
TYÖSKENTELYLLE 

1.1 Tienpitäjän vastuu 

Vastuu tien pitämisestä liikennettä tyydyttävässä kunnossa kuuluu tienpitä-
jälle. Tienpitäjä yleisellä tiellä on Tiehallinto. Muualla tienpitäjä on joko kunta, 
yksityisen tien hoitokunta tai tien omistaja. Tienpitäjällä on oikeus liikenne- 
merkkien asettamiseen (TLL 51 § ja TLA 49 §) ja myös velvollisuus varoittaa 
liikennettä sekä olosuhteiden edellyttäessä sulkea tie osittain tai kokonaan 
tiellä tehtävän työn vuoksi (TLA 50 §). 

Myös poliisilla on (TLL 54 § ja TLA 51 §) oikeus tien tilapäiseen s 
kilpailun tai muun tapahtuman vuoksi tai kiireellisessä tapauksess 

1.2 Luvatja ilmoitukset 

1.2.1 Työlupa 

Kaikki tie- tai katualuetta koskevat tai näiltä tehtävät muut kuin tienpitäjän 
tekemät tai tilaamat työt ovat luvanvaraisia (Tielaki 53 §, kunnan rakennus- 
järjestys tai järjestyssäännöt). Hakemus on kirjallinen ja se on jätettävä hy-
vissä ajoin lupaviranomaisen käsiteltäväksi. 

Kun kyseessä on tie- tai katualueelle sijoitettava laite, työlupa sisältyy yleen-
sä tienpitäjän ja laitteen haltijan väliseen sopimukseen, johon sopijapuolet 
kirjaavat yksityiskohtaisesti osapuolten velvoitteet. Sopimukseen on eduksi 
liittää tällöin myös työnaikaisten liikenteen järjestelyjen asettamat vaatimuk-
set. Sopimuksessa voidaan määritellä myös liikenne- ja työturvallisuuteen 
liittyvät menettelyt, joita noudatetaan laitteen tai rakenteen tarkastuksiin ja 
huoltoon myöhemmin liittyvissä töissä. 

1.2.2 Työn aikaiset liikenteen järjestelyt 

Työn aikaiset liikenteen järjestelyt käsitellään työluvan hakemuksen yhtey-
dessä, koska työmenetelmä voi vaikuttaa järjestelyihin. Luvan hakija toimii 
kokonaisuudessaan tienpitäjän yhteyshenkilönä, vaikka luvan hakija antaa 
itse työn urakalla suoritettavaksi kolmannelle osapuolelle. Luvasta päättää 
se, jolla on oikeus asettaa tielle tai kadulle liikennemerkki. Yleisellä tiellä lu-
vasta päättää tiepiiri, jonka alueella työ tehdään. Kunnissa käytäntö lupavi-
ranomaisesta vaihtelee. Poliisi tai kunnallinen viranomainen voi päättää tila-
päisistä liikenteen järjestelyistä. Yksityisen tien osalta asiasta päättää tien-
hoitokunta, toimitsijamies tai tien omistaja. 

Työn aikaisten liikenteen järjestelyjen suunnitelman tulee aina olla lupaha- 
kem uksen mukana käsittelyn nopeuttamiseksi. Lupahakemuksessa esite- 
tään työhön ja työmenetelmään sekä työajankohtaan ja paikkaan liittyvät yk- 
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sityiskohdat. Lupaan puolestaan sisällytetään työskentelyä koskevia ehtoja, 
esimerkiksi: 
• työtä ei saa aloittaa ennen kuin tienpitäjä on antanut päätöksen liiken-

teen ohjaussuunnitelmasta; 
• tierakenteeseen liittyvissä kaivutöissä pidetään alkukatselmus ennen 

työn aloittamista samoin kuin työn valmistuttua loppukatselmus; 
• työstä, johon ei liity kaivutöitä tierakenteeseen, työn aloittamisesta sa-

moin kuin työn valmistumisesta ilmoitetaan lupaehdoissa sovitulla tavalla 
yleisten teiden osalta tienpitäjän edustajalle tai liikennekeskukseen (p. 
0200 2100); 

• jos työhön liittyy liikenteen ohjausta pysäytysmerkillä, liikenteen ohjaajina 
toimivat henkilöt ilmoitetaan tienpitäjän edustajalle tehtävään määrää- 
mistä varten 

• liikenteen järjestelyissä tai muissa yleisen liikenteen turvallisuuteen liitty-
vissä laiminlyönneissä tienpitäjä pidättää oikeuden korjata puutteet lu-
vansaajan kustannuksella, ellei luvansaaja korjaa puutteita tienpitäjän 
edustajan määräämän ajan kuluessa 

• vakavissa liikenneturvallisuutta vaarantavissa tapauksissa tienpitäjän 
edustajalla on oikeus keskeyttää työt, kunnes puutteet on korjattu; 

• kiireellisessä tapauksessa esimerkiksi vesi-, viemäri-, kaukolämpö- tai 
muun verkoston välitöntä korjaustarvetta vaativan työn alkaessa tekijän 
tulee tehdä ilmoitus yleisen tien osalta liikennekeskukseen puh. 0200 
2100 ja kadun ollessa kysymyksessä hätäkeskukseen. Korjausryhmän 
tulee aina varmistua muun liikenteen varoittamisessa tarvittavien liiken-
teen ohjauslaiteiden saamisesta paikalle. 

1.2.3 Muut luvat 

Muita kunnan viranomaisilta haettavia lupia ovat mm. melua aiheuttavan 
työn lupa, kadun aitaamislupa, terveydelle haitallisen työn lupa ja erikoiskul-
jetuslupa. Yötyölupa haetaan poliisilta. 

1.3 Nopeusrajoituspäätös 

Yleisellä tiellä tehtävä työ edellyttää yleensä aina nopeuden rajoittamista 
olemassa olevaa rajoitusta alemmaksi. Tiellä tehtävää työtä varten annettu 
päätös liikenteen ohjaussuunnitelmasta vaatii lisäksi liitteeksi erillisen nope 
usrajoituspäätöksen. Päätöksen tekee Tiehallinnossa siihen valtuutettu 
vastuuhenkilö. 

Nopeusrajoituspäätöksessä mainitaan mm. porrastukset ja kuinka rajoitusta 
käytetään olosuhteiden mukaan. Työmaan tulee merkitä päiväkirjaan nope-
usrajoitusten käytön ajankohdat ja sijainnit. 
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1.4 Tienpitäjä'n asttamat turvailisuusvaatirnukset 

1.4.1 Liikenneturvallisuus 

Tienpitäjä asettaa tieliikennelain yisten saannosten ja uakka-asiakirjojen 
perusteella rajoituksia ja ehtoja tiellä tehtävän työn turvalliselle toteuttam--
selle. Tienpitäjän on otettava huomioon myös liikenteen sujuvuuteen liittyvä 
näkökohdat. Tällaisia ovat esimerkiksi rajoitukset työskentelyajankohdissa j.i 
ruuhkautuvassa liikennesuunnassa, liikenteen ohjausta ja liikenteen välitys 
kykyä koskevat vaatimukset, liikennevalojen käyttöä koskevat velvoittee 
korvaavan tievalaistuksen järjestäminen ja kiertoteitä koskevat vaatimukse 
Rakennustyön yhteydessä toteutettava tehostettu talvihoito ja erityisesti liuk-
kaudentorjunta ja kevyen liikenteen vaatimukset on otettava huomioor 
Useat edellä esitetyistä vaatimuksista esitetään tilaajan laatimassa turvali 
suusasiakirjassa, joka valmistellaan urakan suunnitteluvaiheessa ja joka Ii 
tetään tarjouspyyntöasiak 

1.4.2 Pätevyysvaatimukset tiellä tehtävässä työss- 

Yleisellä tiellä tehtävään työhön ja työn johtamiseen osallis: 
edellytetään pätevyysvaatimukset, jotka kyseinen henkilö täyttää Tieturv 
koulutuksen käytyään Pätevvvsvaatimukset astu\Iat voimaan vaiheitta. 
1 .4.2003 mennesr 

• Tieturva 
1.4.2001 
- päätoteuttajan työ- ja hikenneturvallisuusasioita hoitava(t) henkilö(t 

1 .4.2003 
- kaikki tiellä tienpidon tehtävissä työskentelevät henkilö 
- tie- ja tienpäällystysmateriaaleja kuljettavat autonkuljet 
- työkoneen kuljettajat muussa kuin kertaluontese a t 
- muussa tvca vIe»elIa ttel!a tvokpntIevat 

• Tieturva 
1.4.2002 
- tienpidcr tei;sJ tvt 	v- 	- 

- liikenteen järjestelyjen suunnittelijat 
- tiennitään edl.!staia hankkessa 

.,-,---- 	-------.--- 

Ratahallintokeskus on asettanut rautatien läheisyydessä työskentelev 
määräykset ratatyöntekijän pätevyysvaatimuksista. Rautatieliikenteen turval-
lisuuden ja työntekijöiden työturvallisuuden osalta pätevyysvaatimus edel-
lyttää Ratahallintokeskuksen hyväksymän turvallisuuskurssin (Turva) suo-
rittamista niiltä, jotka joutuvat työskentelemään lähellä raiteita. Turvakurssia 
ei edellytetä normaalissa tienhoitotyössä, esimerkiksi rautatien tasoristeyk-
sen talvihoitotyössä. 

Turvahenkilöä käytetään työkohteessa silloin, kun työskennellään aukean 
tilan ulottuman (ATU) vaikutuspiirissä, mutta työ ei vaikuta radan rakenteisiin 
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eikä haittaa junaliikennettä. Turvamiehenä työskentelevällä henkilöllä on ol-
tava turvamiespätevyys (Turvam). Aukean tilan ulottuman sisäpuolella 
muutoin työskenneltäessä tulee aina sopia raidevaraus. Varauksen saa ot-
taa vain ratatyöpätevä (*Turva)  henkilö. 

1.4.4 Lainsäädännön asettama vastuu 

Tienpitäjä vastaa tienpitotoiminnasta tai muusta tiealueella tehtävän toimin-
nan yhteydessä syntyneistä vaikutuksista kolmatta osapuolta kohtaan. Tien-
pitoon liittyvässä urakkasopimuksissa urakoitsijalle siirretään sopimuspe-
rusteinen työvastuu sopimusvelvoitteiden täyttämisestä. Luvanvaraisessa 
tiellä tai tiealueella tapahtuvassa toiminnassa lupa- tai sopimusehdoissa siir-
retään samalla tavoin työvastuu luvan saaneelle. Tienpitäjä huolehtii viran-
omaisvastuustaan valvomalla tienpitourakoitsijan tai luvan saaneen toimia ja 
edellyttämällä dokumentointia sopimusvelvoitteiden täyttämisestä liikenne- ja 
työturvallisuuteen liittyvistä asioista. 

1.4.5 Turvallisuustoiminta 

Hanketta valvoo tilaajan nimeämä vastuuhenkilö. Valvonnan olennainen osa 
on urakoitsijan laatusuunnitelman toteutuman seuranta. Urakoitsijan laatu- 
suunnitelmaan tulee kuulua ympäristö- ja työturvallisuuteen liittyvä osa. Tur-
vallisuustoiminnan valvonnan apuvälineenä urakoitsijalta edellytetään turval-
lisuuteen liittyvien tarkastusten ja suunnitelmien dokumentointia, jotka työ-
maakokouksien yhteydessä käydään läpi. Turvallisuustoiminnan periaatteita 
käsitellään jäljempänä yksityiskohtaisemmin. 
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2 YHTEISEN TIENRAKENNUSTYOMAAN 
TURVALLISUUS 

Työsuojelulla tarkoitetaan kaikkien niiden toimenpiteiden kokonaisuutta, jo 
työympäristö tehdään turvalliseksi ja terveelliseksi. Jokaisella on oikeus te 
dä työtä ilman työn aiheuttamaa loukkaantumisen tai sairastumisen vaara 
Päämäärä ja tavoite ovat selvät, mutta tarvittavat toimenpiteet voivat kuite 
km 	va 	 1 	 - 	1 

misek 

Työlainsaadäritöä voiaaan ryhmitea useaIa eri tapaa, mutta usein ainsa' 
däntö jaotellaan seuraavasti: 

• työturvallisuutta koskevat määräykset (mm. työturvallisuuslaki 299/58 ja 
työterveyshuoltolaki 743/78 ja niiden nojalla annetut määräykset), 

• työaikaa koskevat määräykset (mm. työaikalaki 605/96 ja vuosilomalaki 
272/73), 

• työsuhteen ehtoja koskevat määräykset (mm. työsopimuslaki 320/70 ja 
laki yhteistoiminnasta yrityksissä 725/78), 

• työsuojelun hallintoa ja valvontaa koskevat määräykset (mm. laki työ- 
suojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 131/73), 

• korvauslainsäädäntö (mm. tapaturmavakuutuslaki 608/48 ja ammattitau- 
tilaki 1343/88). 

Lakien perusteella annetuilla alemmanasteisilla säännöksillä tarkoitetar 
yleensä asetuksia, valtioneuvoston päätöksiä sekä ministeriöiden antarn:j 
määräyksiä. Nämä säännökset ovat yhtä velvoittavia kuin itse lakitekstik 
Niitä ei voi jättää huomioimatta urakkasopimuksissa tai työmaakohtaisis. 
ohjeissa ja sopimuksissa. 

Työlainsäädäntöä täydentävät omalta osaltaan myös työmarkkinajärjestöjen 
väliset sopimukset, joissa käsitellään usein samoja asioita kuin lainsäädän-
nössä. esimerkiksi henkilökohtaisten suolainten käyttöä koskevat sopimv 
seT 

2.1.2 Turvallisuuteen liittyvät ohjeet 

Velvoittavien säännösten ohella on olemas1 	. 	 J'1 

ten laatimia ohjeita, joilla pyritään antamaan käytännön neuvoja ja ratkaisu-
malleja velvoittavien säännösten toteuttamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi 
standarditja RIL:n käsikirjat. 



16 	 Tieturvail 
YHTEISEN TIENRAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUS 

Tietöissä voidaan joutua noudattamaan myös eri tahojen antamia turvalli-
suusmääräyksiä tai -ohjeita. Töissä joudutaan noudattamaan joko Ratahal-
lintokeskuksen tai VR:n antamia turvallisuusohjeita, kun työskennellään 
rautatien läheisyydessä. Tai Gasum Oy:n antamia turvallisuusohjeita, kun 
työskennellään maakaasuputkien läheisyydessä. Myös puhelin- ja sähkölai-
toksilla on omia turvallisuusohjeita. Katualueella työskentelyssä joudutaan 
noudattamaan kaupungin järjestyssääntöjä ja mandollisesti muita mm. lupa-
ehdoissa annettavia turvallisuusohjeita. 

Tiehallinnossa on myös omia turvallisuusohjeita, joiden sitovuus urakoissa ja 
työmailla varmistetaan liittämällä ohjeet urakkasopimusasiakirjoihin tai työ-
maalla noudatettaviin turvallisuussääntöihin. 

2.1.3 Rakentamisen erityisvaatimukset 

Rakentamista on säädelty muita toimialoja tarkemmin työsuojelulainsäädän-
nössä. Määräyksiä on yhteisen rakennustyömaan turvallisuuden varmista-
miseen mm. turvallisuusjohtamiseen, turvallisuussuunnitteluun ja - 
seurantaan. Nykyiset määräykset edellyttävät sitä, että rakennustyömaan 
turvallisuus otetaan huomioon hankkeen jokaisessa vaiheessa, mm. suun-
nittelussa, valmistelussa ja toteuttamisessa. 

Työturvallisuuslaissa on myös lisävelvoite rakentamista koskevaan 
suunnitteluun. Rakentamista koskevassa suunnittelussa on otettava 
huomioon myös rakennustyötä tekevien turvallisuus (Työturvallisuuslaki 
299/58 43 a §). 

Rakentamisessa on myös omia työturvallisuusmääräyksiä mm. telineistä, 
kuten sosiaali- ja terveysministeriön päätös työtelineiden ja putoamisen 
estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä (156/98), räjäytystöistä, 
kuten valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 
(410/86) sekä elementtirakentamisesta, kuten sosiaali- ja terveysministeriön 
päätös elemettirakentamisen turvallisuusmääräyksistä (697/84). 

2.2 Rakennuttajan turvallisuustehtävät 

2.2.1 Rakennuttajan tärkeimmät turvl u' tehtävät 

Rakennuttajan tehtäviä ovat 

• huolehtia, että hankkeen suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon myös 
suunniteltavan rakennuskohteen toteuttamisen eli rakentamisen turvalli-
suus, 

• antaa tarvittavat lähtötiedot ja ohjeet suunnitteluun työmaan turvallisuu-
den varmistamiseksi, 

• huolehtia, että eri suunnitelmien laadinnan yhteydessä ei turvallisuus 
vaarannu (suunnitelmien ja suunnittelun yhteensovittaminen, suunnitel-
mien tarkastaminen myös turvallisuusasioiden osalta), 

• laatia tai laadituttaa hankkeesta turvallisuusasiakirja, 
• laatia tarvittaessa eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisen säännot 

työmaan turvallisuuden varmistamiseksi (esim. turvallisuusvaatimukset 
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sopimus- ja urakka-asiakirjoihin, urakoitsijoita koskevat työmaan turvalli-
suussääntöjen laadinta), 

• varmistaa ennen työmaan tai työn aloittamista, että turvaHisuuteen liit-
tyvistä asioista on sovittu urakoitsijoiden ja muiden rakentamisen osa-
puolten kanssa ja mandolliset epäselvyydet turvallisuusasioiden hoitami-
sessa on selvitetty, 

• määrätä selkeästi työmaalle päätoteuttaja (antaa myös riittävät toimival-
tuudet tälle taholle) tai ottaa päätoteuttajan tehtävät itselleen, varsinkin 
silloin, kun työmaalla ei ole pääurakoitsijaa. 

2.2.2 Rakentamisen aikaisen turvallisuuden varmistaminen 

Rakennuttajan tehtäviin kuuluvat mm. hankkeen toteutuksen valmistelu, 
hankkeen organisointi, suunnittelun ja rakentamisen aikataulujen laadinta 
sekä suunnittelun ohjaus ja koordinointi että urakoiden yhteensovittaminen 
mm. erillisurakoinnissa. Rakennuttaja vastaa näiden vaiheiden ja tehtävien 
aikana siitä, että rakentamisen aikaiset turvallisuuskysymykset ja rakennus-
työn turvallinen toteuttaminen on otettu riittävästi huomioon. 

Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta (629/94) velvoittaa 
turvallisuusnäkökulman kytkemistä osaksi hankkeen valmistelua ja suunnit-
telua. Rakennuttajan tai tämän rakennuttajakonsultin on osaltaan huoleh-
dittava työnteon turvallisuudesta rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa 
sekä rakentamisen valmisteluvaiheessa siltä osin, kuin se on näissä vaiheis-
sa mandollista. 

Rakennuttajan on urakoitsijoita valitessaan arvioitava, omaako tämä sellai-
sen kokemuksen ja ammattitaidon, että urakoitsija kykenee selviytymään 
työmaan turvallisuusvelvoitteista. Erityisesti työmaan päätoteuttajaa valitta-
essa tulee rakennuttajan varmistaa, että valittava urakoitsija tuntee ja hallit-
see päätoteuttajan tehtävät. 

Rakennuttajan on nimettävä selkeästi hankkeelle päätoteuttaja tai otettava 
itselleen päätoteuttajan tehtävät. Rakennuttajan on annettava mm. sopimuk-
sissa päätoteuttajalle riittävät toimivaltuudet, jotta päätoteuttaja voi hoitaa 
turvallisuustehtäviään ja vastata ennen kaikkea työmaan yleisestä turvalli-
suusjohtamisesta. 

Rakennuttajan pitää hoitaa osaltaan töiden ja työvaiheiden yhteensovittami-
sesta siltä osin, kun rakennuttaja on tehnyt erillisiä tilauksia ja sopimuksia 
ohi työmaan päätoteuttajan. Rakennuttaja voi puolestaan määrätä jonkun 
urakoitsijan huolehtimaan töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. 

Rakennuttaja voi laatia koko työmaata varten turvallisuussäännöt tai - 
ohjeen, jossa käsitellään myös yhteensovittamisen sääntöjä. Joillakin raken-
nuttajilla on käytössään yleisiä turvallisuusohjeita tai -sääntöjä, joita on nou-
datettava heidän työmaillaan. Rakennuskohteeseen liittyviä erityisiä yhteen- 
sovittamisen sääntöjä voidaan antaa myös turvallisuusasiakirjassa, esimer-
kiksi silloin kun tienrakennushankkeeseen liittyy muuta rakentamista, teol-
lista toimintaa tai rautatie- tai vesiliikennettä. 
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Yhteensovittamisen säännöt ovat esimerkiksi menettelytapoja ja ohjeita, joita 
työmaalla noudatetaan töiden ajoituksessa niin, ettei töistä aiheudu vaaraa 
muille työntekijöitä eikä muille osapuolille kuten yleiselle liikenteelle. Näitä 
menettelytapoja voivat olla ilmoitusvelvollisuudet työmaan päätoteuttajalle 
vaaraa, pölyä, melua tai muuta terveydellistä haittaa aiheutuvista töistä. Yh-
teensovittamisen säännöt voivat käsitellä myös työmaan liikennejärjestelyjen 
toteuttamista, putoamissuojausta tai työssä syntyvien jätteiden siivoamista. 

Yhteensovittamiseen voi kuulua myös ilmoitusvelvollisuus tiellä tehtävästä 
työstä (mm. lupakäytännöt) tai työmaan liikennejärjestelyjä ja työmaa-alueen 
käyttöä koskevien suunnitelmien hyväksymiskäytännöt. Rakennuttaja voi 
myös vaatia ennen töiden aloittamista koko työmaata koskevan turvallisuus- 
suunnitelman laatimista. 

Yhteensovittamista voi olla myös vaarallisten töiden siirtäminen ajankohtaan, 
jolloin työmaalla ei ole muita työntekijöitä. Näitä voivat olla kantavien raken-
teiden purkutöiden teko normaalin työajan ulkopuolella tai kulkurajoitukset 
alueille, joissa on vaarana putoavat esineet. 

Ennen työmaan aloittamista on rakennuttajan hyvä varmistaa, että pääto-
teuttaja on tehnyt tarvittavassa laajuudessa turvallisuussuunnittelua ja huo-
lehtinut työmaan turvallisuusjohtamisesta kuten töiden yhteensovittamisesta, 
tiedonkulusta ja pelisäännöistä muiden osapuolten kanssa. Tämä varmista-
minen voidaan liittää osaksi muita toimintoja, esimerkiksi osaksi mandollista 
aloituspalaveria. 

22.3 Turvallisuusasiakirja 

Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta edellyttää, että ra-
kennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta on laadittava 
rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten asiakirja, joka sisältää ra-
kennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttami-
seen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. 

Turvallisuusasiakirjan laadinta kuuluu rakennuttajalle ja se on lähtökohta ra-
kennushankkeen turvallisuussuunnittelulle ja samalla osa hankkeen ris-
kienarviointia. Turvallisuusasiakirjan laadinnan yhteydessä selvitetään osal-
taan rakentamisen aikaisia riskejä. Samalla voidaan laatia urakoitsijoille oh-
jeita ja menettelytapoja työmaan turvallisuuden varmistamiseksi. 

Turvallisuusasiakirja tehdään yleensä urakka-asiakirjojen laadinnan yh-
teydessä ja liitetään urakkatarjousasiakirjoihin, jolloin turvallisuusasiakirja on 
urakoitsijoiden käytössä jo urakkalaskentavaiheessa. Näin urakoitsijat saa-
vat tarpeellisia tietoja töiden vaaroista ja ongelmista urakkalaskentaa varten 
ja lähtötietoja töiden turvallisuuskustannusten arvioimiseksi. Turvallisuus- 
asiakirja toimii myös lähtökohtana työmaan turvallisuussuunnittelulle. 

Turvallisuusasiakirja laaditaan kohdekohtaisesti, sillä turvallisuusasiakirja ei 
ole sellainen asiakirja, jossa käsitellään turvallisuusasioita yleisellä tasolla. 
Turvallisuusasiakirjan tiedot voidaan ryhmitellä riskien mukaan, jotka aiheu-
tuvat: 

. rakennuskohteen luonteesta, 
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. itse rakennustoiminnasta, 
• rakennushankkeelle ominaisista olosuhteista, 
• ympäristöstä, mukaan lukien yleinen liikenne. 

Turvallisuusasiakirja on yleensä erillinen asiakirja, koska tällöin eivät turvalli-
suustiedot huku muiden valmisteluvaiheen asiakirjojen tietojen joukkoon. 
Erillinen asiakirja selventää tarvittaessa myös eri osapuolten vastuukysy-
myksiä. 

Turvallisuusasiakirja ei ole rakentamisen yleinen säädös- tai vaaraluettelo, 
vaan kyseisen rakennushankkeen riskit sisältävä asiakirja. Rakennuttaja 
huolehtii, että siihen kootaan hankekohtaisesti mm. suunnittelijoiden vaI-
mistelemat, turvallisuuteen vaikuttavat, tiedot, ohjeet ja selvitykset. Raken-
nuttajalla itsellään on myös usein sellaisia turvallisuustietoja, jotka on syytä 
liittää turvallisuusasiakirjaan mm. teiden kunnossapidossa on rakennuttajaUa 
tietoja kunnossapidettävien kohteiden rakenteista, olosuhteista ja niihin liitty-
vistä riskeistä. 

Turvallisuusasiakirja sisältää usein turvallisuustietoja seuraavista asioista: 

• rakennuttajan omat erityiset tätä työmaata koskevat turvallisuusohjeet ja 
-määräykset, 

• työmaalla noudatettavat muut erityiset turvallisuusohjeet, 
• työmaalla/työssä käsiteltävät vaaralliset aineet ja materiaalit, 
• työhygieeniset haitat, 
• vaaralliset työt ja työvaiheet, 
• työympäristön vaarat, 
• vaaralliset olosuhteet ja tilanteet, 
• koneiden ja laitteiden käytössä olevat vaarat ja rajoitukset, 
• liikenteen aiheuttamat vaarat ja haitat sekä rajoitukset työlle, 
• työvaiheet, joissa on erityistä haittaa ja vaaraa yleiselle liikenteelle, 
• muut rakennustyöhön vaikuttavat toiminnot, 
• varottavat laitteet ja rakenteet, erityisesti sellaiset, joista voi aiheutua 

vaaratilanteita rakennustyölle, 
• muut työlle ominaiset ongelmat ja vaarat. 

2.3 Päätoteuttajan turvallisuustehtävät 

2.3.1 Päätoteuttajan tärkeimmät turvallisuustehtävät 

Päätoteuttajan tehtäviä ovat: 

• tehdä tarvittaessa rakennustyöstä ennakkoilmoitus (VNp 629/94 6 §), 
• kantaa päävastuun työmaan turvallisuussuunnittelusta, 
• johtaa työmaata turvallisuusasioissa (työmaan turvallisuusjohtaminen), 
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• vastata työmaan turvallisuusseurannasta, 
• nimetä työmaata varten pätevä vastuuhenkilö johtamaan em. tehtäviä. 

Turvallisuussuunnittelun osalta päätoteuttajan tehtävänä on: 

• huolehtia töiden ja työvaiheiden tekemisen suunnittelusta sekä niiden 
ajoituksen suunnittelusta työmaan turvallisuuden varmistamiseksi, 

• laatia tarvittaessa työmaasta erillinen turvallisuussuunnitelma, 
• huolehtia omalta osaltaan ns. vaarallisten töiden turvallisuussuunnitte- 

1 usta, 
• vastata rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelusta, 
• huolehtia turvallisuussuunnittelusta johtuvien toimenpiteiden täytäntöön- 

panosta ja seurannasta. 

Työmaan turvallisuusjohtamisen osalta päätoteuttajan tehtävänä on: 

• huolehtia turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan 
yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun jär -
jestämisestä, toimintojen yhteensovittam isesta sekä työmaa-alueen ylei-
sestä siisteydestä ja järjestyksestä, 

• huolehtia työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien tehtävänjaosta ja 
yhteistoiminnasta työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien vaa-
rojen estämisessä ja mandollisista vaaroista tiedottamisessa, 

• huolehtia, että työt voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa 
työntekijöiden terveydelle sekä, että eri työvaiheet on oikein ajoitettuna. 

Turvallisuusseurannan osalta päätoteuttaja huolehtii työmaan yleisestä tur-
vallisuusvalvonnasta, tarkastustoiminnasta ja sen hyödyntämisestä. 

2.3.2 Rakennustyön turvallisuuden varmistaminen 

Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta korostaa sitä, että jo-
kaisella rakennustyömaalla on koordinoitava työmaan eri tahojen toimintaa 
työn turvallisuuden ja terveellisyyden näkökulmasta. Velvoite on olemassa 
riippumatta hankkeen toteutusmuodosta. 

Jokaisesta rakennushankkeesta on oltava aina osoitettavissa päätoteuttaja. 
Rakentamisen toteutusmuodon perusteella lähinnä joko pääurakoitsija tai 
rakennuttaja on velvollinen huolehtimaan päätoteuttajalle määrätyistä ve-
voitteista. Päätoteuttajan tehtävänä on huolehtia työmaalla yleisistä ja yhte 
sistä turvallisuusasioista. 

Päätoteuttaja-käsite on tarpeen siksi, että rakennushankkeelle osoitetaan 
pääkoordinoija riippumatta hankkeen toteutusmuodosta. 

Rakennuttajan tekemällä turvallisuussuunnittelulla luodaan pohja sille, ett 
työmaalla ja erityisesti tuotannon- ja työnsuunnittelussa voidaan turvaI: 
suusasiat ottaa riittävästi ja oikea-aikaisesti huomioon. Vastuu työmaalla t 
pahtuvan turvallisuussuunnittelun toteuttamisesta on kohdistettu työmaan 
päätoteuttajalle. Turvallisuussuunnittelun on liityttävä työmaalla tapahtuvaan 
muuhun suunnitteluun ja työmaan ohjauksen normaalikäytäntöihin. Pääto-
teuttaja jatkaa rakennushankkeen turvallisuusasioiden ohjausta ja koor- 
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dinolntia hyödyntaen rakennuttajan tekemän turvallisuussuunnittelun ja muut 
työmaan turvallisuutta varmistavat toimenpiteet. 

Päätoteuttajan tehtävänä on johtaa työmaata turvallisuusasioissa eli huoleh-
tia työmaan turvallisuusjohtamisesta. Tämä tapahtuu pääasiassa työmaan 
normaaleilla johtamiskeinoilla, kuten aikataulu- ja tuotannonsuunnittelulla, 
urakoitsijapalavereilla sekä laatimalla työmaalle järjestyssäännöt tai yksityis-
kohtaisempia turvallisuusohjeita. 

2.4 Työmaan muiden osapuolten turvallisuustehtävät 

2.4.1 Suunnittelijan turvallisuustehtävät 

Suunnittelijoiden on osaltaan huolehdittava työmaan turvallisuudesta. Ra-
kentamista koskevassa suunnitelmassa on otettava huomioon myös suun-
nitelmaa toteuttavien työntekijöiden terveys ja turvallisuus. Lisäksi suunnit-
telussa on myös huolehdittava, että työstä ei aiheudu vaaraa muillekaan 
työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. 

Suunnittelijan velvollisuudet ovat voimassa riippumatta siitä, huolehtiiko ra-
kennuttaja omista tehtävistään tai ei (Työturvallisuuslaki 299/58 6 §, 43 a §). 

2.4.2 Muiden urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien tur-
vallisuustehtävät 

Jokainen työnantaja on ensisijaisesti vastuussa omien työntekijöidensä tur-
vallisuudesta. Työpaikan haltijana olevan työnantajan on kuitenkin varmis-
tettava, että hänen työpaikallaan työtä teettävä ulkopuolinen työnantaja ja 
siellä työskentelevä ulkopuolisen työnantajan työntekijä ovat saaneet tar-
peelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan haitta- ja vaarateki-
jöistä. 

Jokaisen urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan pitää omalta osaltaan 
noudattaa päätoteuttajan laatimaa turvallisuussuunnittelua ja siinä määrät-
tyjä pelisääntöjä työmaan turvallisuuden varmistamiseksi. Näiden osapuol-
ten tulee omissa töissään noudattaa turvallisuussuunnittelun periaatteita. 
Jokaisen urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on osaltaan huolehdittava 
siitä, että heidän työstään ei aiheudu vaaraa muille työmaalla työskentele-
ville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville (VNp 629/94 10 § 2 mom.) 

Itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava työsuojelulainsäädännön vaati-
muksia ja työmaan turvallisuussääntöjä mm. työntekijän pätevyydestä, työs-
sä käytettävistä koneista, laitteista ja välineistä, työmenetelmistä sekä vaa-
rallisten aineiden käsittelystä ja säilyttämisestä (Työturvallisuuslaki 299/58 6 
§. 43 a § 3-5 mom 
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3 TYÖMAAN TURVALLISUUSSUUNNITTELU 

3.1 Riskien arviointi 

3.1.1 Yleisen liikenteen aiheuttamat haitat ja vaaratilanteet tiellä 

Tietyömailla työskennellään olosuhteissa, joihin liittyy erityisiä vaaroja työn-
tekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Tiellä työskentely on todettu myös 
lainsäädännössä yhdeksi rakentamiseen liittyvistä vaarallisista töistä (VNp 
629/94, liite 2). Liikenne aiheuttaa työssä jatkuvasti vaaratilanteita ja liiken-
teen aiheuttamat tapaturmat ovat seurauksiltaan usein vakavia, pahimmat 
tapaturmat ovat johtaneet työntekijän kuolemaan. 

Tietoja tiellä tehtävien töiden vaaroista ja ongelmista saa mm. Tiehallinnossa 
(aikaisemmin Tielaitoksessa) tehdyistä turvallisuustutkimuksista. Tietoja saa 
tapaturma- ja onnettomuustilastoista sekä onnettomuuksien tutkintarapor-
teista (esim. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton TOT -raporteista). Yritysten ja 
työpaikkojen työsuojelun toimintaohjelmista (Työturvallisuuslaki 299/58 9 §), 
työsuojelusuunnitelmista ja riskikartoituksista saa tietoja töihin liittyvistä on-
gelmista ja vaaroista. 

Liikenne aiheuttaa työntekijöissä pelkoa sekä myös melua, pakokaasuhait-
toja, stressiä ja muita terveydellisiä haittoja. Töiden kasvaneet tehokkuus- 
vaatimukset samanaikaisesti liikennemäärien kasvun ohella ovat osaltaan 
lisänneet liikenteen aiheuttamia haittoja. Nämä ovat olleet joissakin tapauk-
sissa niin suuria, että työntekijöille syntyy voimakas vastenmielisyys mennä 
tiealueelle töihin. Joissakin tapauksissa on ollut vaikeuksia saada palkattua 
henkilöitä joihinkin vaarallisiksi ja hankaliksi pidettyihin tietöihin, esimerkiksi 
vilkkaiden teiden ja katujen siltojen korjaus- ja rakennustöihin. 

Minkään muun ammattikunnan työpaikalla ei luku päivittäin "vierailijoita' niin 
paljon kuin työkohteessa, joka on vilkasliikenteisellä tiellä. Tie- ja kun-
nossapitotyöntekijät joutuvat työskentelemään suuren yleisön nähtävillä se-
kä yleisön palautteelle että arvostelulle alttiina. Tielläliikkujat voivat suhtau-
tua kielteisesti, jopa vihamielisesti, tietöitä tekeviin työntekijöihin. Tielläliik-
kujat eivät aina noudata annettuja määräyksiä varsinkaan nopeusra 
joituksia 

Ajoneuvojen kuljettajat eivät ota usenkaan tietyontekjöic1en turvallisuutta 
riittävästi huomioon, jolloin työkohde ohitetaan Man kovalla nopeudella tai 
liian läheltä työntekijöitä. 

Liikenteessä on lisäksi riskikuljettajia, joita on mukana aina myös työkohteen 
ohittavassa liikenteessä. Vilkasliikenteisissä työkohteissa voi kymmeniä ris-
kikuljettajia ajaa työntekijöiden ohi työpäivän aikana. Riskikuljettajia ovat 
esimerkiksi kuljettajat, jotka ajavat väsyneenä, alkoholin tai huumaavien ai-
neiden vaikutuksen alaisena. Vaaratilanteita voi syntyä sairauskohtausten tai 
ajoneuvojen teknisten vikojen johdosta. 
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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 
suojaa onnettomuustilanteessa silloin, kun ajoneuvo törmää työkohteeseen. 
Törmäysonnettomuuksien varalta tarvitaan usein raskaita törmäyssuojia, - 
vaimentimia tai suoja-autoja, sillä törmäystilanteessa on kysymyksessä suu-
rista voimista. 

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 käy -
tettävät työmenetelmät voivat olla liian riskialttiita, esimerkiksi työkohdetta ei 
ole erotettu selkeästi ja tehokkaasti muusta liikenteestä. 

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 lumisa-

teella, 
• 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 etumerkintä- ja mittaustyöt, työkohteen liikennejärjestelyjen toteut-
taminen, ylläpito ja purkaminen. Edellä mainituissa töissä on sattunut kuo-
lemaan johtaneita työtapaturmia, joiden kuvaukset on esitetty TOT - 
raporteissa 23/89, 24/89, 12/95 ja 24/97. 

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. 

Ulkoiset olosuhteet, kuten sää, keli tai vuorokauden aika voivat lisätä tiellä 
työskentelyn vaaroja. Talvella kunnossapitotyöt joudutaan usein tekemään 
hankalissa keliolosuhteissa ja pimeässä. Pimeän aikana tapahtuva liikenne 
muodostaa omat vaaratekijänsä mm. näkyväisyys ja työkohteen havaitta-
vuus voivat olla päiväolosuhteita heikompia. Yöllä on myös liikkeellä päiväs-
aikaa enemmän kuljettajia, jotka ajavat väsyneenä tai päihtyneenä. Yöllä 
ajetaan päiväsaikaan useammin ylinopeudella, koska hidastavaa muuta lii-
kennettä on vähemmän. 
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3.1.2 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 
tapauksissa aiheuttanut paniikkijarrutuksen, jonka johdosta ajoneuvon hal-
linta 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 
laitteita käytetään vain osan vuotta. Työmaan työkoneet aiheuttavat vakavia 
vaaroja työntekijöille, joista esimerkkejä TOT -raporteissa 36/86, 29/89, 
16/91, 19/92 ja 14/94. 

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 lii-
kenteenohjauslaitteet tai liikenteenohjaukseen liittyvät varusteet. Myös kun-
nossapidettävän tien huono kunto voi aiheuttaa vaaroja kunnossapitotöille. 
Erityisesti tietyömaiden kohdat voivat olla hankalia kunnossapidettäviä. 

3.1.3 Vaarallisia tai 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 liiken-
nettä, sillalta 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- 
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sia kustannuksia. Myös tietoliikenteelle aiheutuvat häiriöt, kuten valokaape-
lien katkaisut, voivat aiheuttaa suuria vahinkokustannuksia. 

Levähdysalueilla ja kevyen liikenteen väylillä tehtävissä töissä on erityisesti 
huolehdittava kevyen liikenteen turvallisuudesta. Varsinkin lasten turvalli-
suuteen on kiinnitettävä huomiota, esimerkiksi koulujen ja päiväkotien lähei-
syydessä. Samoin on huolehdittava, että näkövammaiset tai muut vammai-
set henkilöt pystyvät kulkemaan turvallisesti työkohteen ohi. 

Työkohteen lähellä saattaa olla eri laitosten, yritysten tai yhteisöjen raken-
teita ja laitteita, joista on vaaraa myös työnteolle. Vaarallisia kohteita ovat 
korkeajännitelinjat, sähkökaapelit, nestekaasuputket tai erilaiset teollisuus-
laitosten vaarallisia aineita sisältävät putketjajohdot(TOT 14/97). 

Varottavista rakenteista, laitteista ja varusteista antaa rakennuttaja tietoja 
mm. turvallisuusasiakirjassa. 

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-
uttamien haittojen selvittely ja korjaaminen vievät aikaa ja aiheuttavat kus-
tannuksia. Työlainsäädännössä on kiinnitetty näihin asioihin huomiota, ra-
kennustyöstä ei saa olla haittaa tai vaaraa myöskään työmaan ulkopuolisille 
(VNp 629/94 7 § 1 mom.). 

3.1.4 Riskinotto työssä 

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 minuutteja, niin auto ajaa päälle paljon lyhemmässä 
ajassa, muutamassa sekunnissa. 

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

Kun työntekijät oppivat tekemään työn tehokkaasti ja nopeasti, saatetaan 
samalla työssä ottaa uusia riskejä. Turvallisuusmääräyksiä laiminlyödään ja 
ohjeita oikaistaan tai tarvittavia henkilökohtaisia suojaimia, kuten varoitus- 
vaatteita ei käytetä. Samoin liikenteenohjaus- ja varoituslaitteita ei käytetä, 
jotta työ saadaan nopeasti valmiiksi. Kun riskejä on otettu liian paljon tai kun 
olosuhteet muuttuvat aikaisemmasta, vaikka vain hiukankin huonompaan 
suuntaa, syntyy vaaratilanne tai onnettomuus. Tällainen lisätekijä voi olla 
matalalla paistava aurinko tai työkohdetta lähestyvä väsynyt tai heikkonäköi-
nen ajoneuvon kuljettaja (TOT 20/96, 24/97, 10/98) 

Kokeneille työntekijöille sattuu harvemmin vahinkoja ja tapaturmia kuin ko-
kemattomille, mutta kokeneiden työntekijöiden työtapaturmat ovat usein va-
kavia. Liikenteen aiheuttamat työtapaturmat ovat yleensä niin vakavia, että 
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tietorssä kokeneelle työntekijalle sattunut onnettomuus on usein kohtalokas 
(TOT 12/95, 24/97). 
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 käyttämättömyyteen liittyy muitakin syitä. Työpaikan asenteet 
turvallisuuden varmistamiseen voivat olla kielteiset. Työkulttuuriin voi kuulua 
suojaimien käyttämättömyys, esimiesten oma esimerkki voi vahvistaa tätä. 
Jos itse ei käytä henkilökohtaisia suojaimia, kuten varoitusvaatetusta, voi 
olla vaikea saada alaiset käyttämään vastaavia suojaimia. Toisaalta lyhyt-
kestoiseen työhön ei viitsitä lähteä hakemaan suojaimia, koska ne on unoh-
dettu taukotupaan tai niitä ei ole otettu mukaan työmaalle. Näkyvää varoi-
tusvaatetusta ei haluta käyttää sen vuoksi, ettei yleisön kielteisen palautteen 
vuoksi haluta erottua muun liikenteen joukosta tietyöntekijäksi. 
Suojaimia ei myöskään käytetä sen vuoksi, ettei niiden käyttöä ole valvottu 
tehokkaasti tai käytöstä ei ole annettu selkeitä ohjeita. Usein kuulee väitteitä, 
että henkilökohtaisia suojaimia on hankala käyttää ja ne vaikeuttavat työtä. 
Kuitenkin suojaimien osalla on tapahtunut paljon tuotekehitystä, jolloin suo-
jaimia on saatu entistä käytettävimmiksi ja miellyttävämmiksi. Kielteiset ko-
kemukset ja asenteet perustuvat helposti vanhentuneisiin tietoihin ja käyttö- 
kokemuksiin sellaisista suojaimista, jotka ovat poistuneet käytöstä. 

3.1.5 Riskienarvioinnin käsitteet 

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

Vaarojen tunnistaminen 
• vaaratekijät 
• vaaratilanteet 
• vaaralle altistuvat ihmiset 

Riskin suuruuden määrittäminen 
• todennäköisyys 
• seurausten vakavuus 

Toimenpiteiden arviointi 
Seuranta 
Palaute 

Riskin merkittävyydestä 
päättäminen 

Päätökset turvallisuustoimenpiteistä 

Kuva 1. Riskienarviointi luo perustan työpaikan turvallisuudelle. 

Työnantajilla on velvollisuus taata työntekijöiden terveys ja turvallisuus työ-
paikalla. Työturvallisuuslaki (299/58 9 §) velvoittaa työnantajia selvittämään 
työpaikalla esiintyvät vaarat ja arvioimaan niiden aiheuttamat riskit. 

Työturvallisuuslain lisäksi monissa muissa säädöksissä korostetaan vaaro-
jen tunnistamisen ja riskienarvioinnin tärkeyttä. Tällaisia säädöksiä on esi-
merkiksi henkilönsuojainten valinnasta (VNp 1407/93), kemiallisille tekijöille 
altistumisesta (VNp 920/92) tai työvälineiden turvallisessa käytöstä (VNp 
856/98). Riskienarviointi on myös hyvä sisällyttää osaksi työsuojelun toi-
mintaohjelmaa. 

3.1.6 Vaarojen tunnistaminen 

Vaarojen tunnistaminen on riskien arvioinnin perusta. Vaarojen tunnistami-
sen tavoitteena on tunnistaa kaikki yksittäisten työntekijöiden ja eri henki-
löstöryhm ien terveyttä ja turvallisuutta vaarantavat tekijät eri työtilanteissa. 
Päivittäisissä rutiinitehtävissä esiintyvien vaarojen lisäksi tulee tunnistaa 
myös harvoin toistuvissa tilanteissa ja työtehtävissä esiintyvät vaarat. Tällai-
sia tilanteita ovat urakan aloittaminen, uuden koneen käyttöönotto, koneen 
huoltotyöt, sesonki- tai lomakausi. 

Vaarojen tunnistamisen helpottamiseksi ja kokonaisuuden hallitsemiseksi 
tarkasteltava kohde kannattaa jakaa osiin. Yhden työtehtävän osalta riskien 
arviointi voidaan suorittaa eri riskilajien osalta erikseen, kunhan otetaan 
huomioon eri tekijöiden aiheuttama yhteisvaikutus. Vaaratekijät (riskilajit) 
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voidaan ryhmitellä esimerkiksi seuraavasti: fysikaaliset vaaratekijät, er-
gonomiset vaaratekijät, kemialliset ja biologiset vaaratekijät, tapaturmava 
ratja henkinen kuormittuminen. 

Vaarojen tunnistamiseen on olemassa lukuisia eri menetelmiä. Yksinkerta 
sin tapa on vaaratekijäluetteloiden käyttö. Vaaratekijäluettelossa esitetäa 
joukko tiettyyn työtehtävään tai vaaratekijäryhmään liittyviä asioita, jotk 
saattavat esiintyä tarkasteltavalla työmaalla tai työpaikalla ja aiheuttaa vaa 
raa työntekijöille. 
Vaaratekijäluetteloita käytettäessä tarvitaan hallittua mielikuvitusta, sillä lu-
ettelossa mainittujen asioiden lisäksi tulee löytää myös ne vaaratekijät, joita 
luettelossa ei ole mainittu. 

3.1.7 Riskin suuruuden määrittäminen 

Riskin suuruus määritetään haitallisen tapahtuman todennäköisyyden ja 
seurausten vakavuuden perusteella (Taulukko 1). 

Taulukko 1. Riskin suuruuteen vaikuttavia tekijöitä. 

Seurausten vakavuus Todennäköisyys 
• 	Altistuvat henkilöt (työntekijä, • 	Altistuvien henkilöiden määrä 

muut työntekijät, tielläliikkujat, • 	Tapahtuman esiintymistodennäköisyys 
sivulliset) • 	Tapahtuman kesto 

• 	Vahingon kohde, kohteet • 	Haitallisten 	seurausten 	esiintymisto- 
• 	Seurausten laatu dennäköisyys tapahtuman toteutuessa 
• 	Seurausten laajuus • 	Mandollisuudet vahingon välttämiseen 
Riskin suuruuden määrittämisessä työmaa- tai työpaikkatasolla päämääränä 
ei ole tarkka riskin suuruusluokan löytäminen. Tavoitteena on sen sijaan luo-
kitella työmaalla tai työpaikalla esiintyviä vaaroja ja luoda perusteet tote 
tettaville toimenpiteille. Karkea riskin suuruuden määrittämisen jälkeen yo 
daan esiin nousseita suurimpia riskejä analysoida tarkemmin, mikäli tarvett 
ilmenee. 

Kun työmaalla tai työpaikalla esiintyvien riskien suuruus on määritetty, vali-
taan toimenpiteet riskien pienentämiseksi tai poistamiseksi ja tehdään pää-
tökset toimenpiteiden toteuttamisesta. Tunnistettujen riskien joukossa on ris-
kejä, jotka ovat merkitykseltään niin vähäisiä, että merkittäviä toimenpiteitä 
ei tarvita. Tärkeämpää on keskittää voimavaroja seurauksiltaan vakavampi- 
en tai todennäköisyydeltään suurempien riskien hallintaan, joilla on koko-
naisturvallisuuden kannalta suurempi merkitys. 

3.1.8 Riskien poistaminen 

Ensisijaisesti tulee pyrkiä välttämään riski kokonaan. Jos riskin täydellinen 
poistaminen ei ole mandollista, tulee riskiä pienentää vaikuttamalla joko seu-
rausten vakavuuteen tai tapahtuman todennäköisyyteen. Ensisijaisesti tulee 
pyrkiä vaikuttamaan työmaan tai työpaikan riskeihin mandollisimman aikai-
sessa vaiheessa suunnittelemalla työtehtävät ja työympäristö mandollisim-
man turvalliseksi. Vasta viimekädessä pienennetään työntekijöihin kohdistu-
via riskejä esimerkiksi henkilönsuojainten avulla tai antamalla turvallisuus- 
ohjeita. 
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Toteutettavat toimenpiteet voivat muuttaa työmaan tai työpaikan olosuhteita, 
rakenteita, sovittuja pelisääntöjä tai työn toteuttamistapaa, voivatpa jopa ai-
heuttaa uusiakin riskejä. Siksi tilanteen uudelleenarviointi toimenpiteiden to-
teuttamisen jälkeen on tarpeen. Arviointia ei kannata välttämättä toistaa sa-
manlaisena, vaan kannattaa päivittää tehtyjä arviointeja tarpeen mukaan. 
Laajempaa uudelleenarviointia tarvitaan erityisesti muutostilanteissa: esi-
merkiksi uusien projektien tai urakoiden yhteydessä, uusien organisaatio- 
mallien, uusien koneiden tai kemikaalien käyttöönoton yhteydessä tai työ-
ympäristön muuttuessa. 

3.2 Turvallisuussuunnittelu työmaan alussa 

3.2.1 Turvallisuussuunnittelun kohteet ja vastuutahot 

Päävastuu työmaalla tapahtuvan turvallisuussuunnittelun toteuttamisesta on 
kohdistettu työmaan päätoteuttajalle. Turvallisuussuunnittelun on liityttävä 
työmaalla tapahtuvaan muuhun suunnitteluun ja työmaan ohjauksen nor-
maalikäytäntöihin. Turvallisuussuunnittelu tulee ottaa huomioon aikataulu- 
suunnittelussa, työmaan hankintatoimessa, ali- ja sivu-urakoitsijoiden ohja-
uksessa, työntekijöiden perehdyttämisessä sekä taloudellisissa suunnitel-
missa. Turvallisuussuunnittelu on ennen kaikkea sitä, että työmaata johde-
taan suunnitelmallisesti ja eri töistä ja työvaiheista tehdään suunnitelmat, 
jotka usein tulee olla pääosin kirjallisessa muodossa. 

Jokaisen urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan pitää omalta osaltaan 
noudattaa päätoteuttajan laatimaa turvallisuussuunnittelua ja siinä määrät-
tyjä sääntöjä työmaan turvallisuuden varmistamiseksi. Jokaisen urakoitsijan 
ja itsenäisen työnsuorittajan tulee omissa töissään noudattaa turvallisuus- 
suunnittelun periaatteita. 

3.2.2 Riskienarviointi osana turvallisuussuunnittelua 

Päätoteuttajan on hyvä tehdä rakennushankkeesta ennen töiden aloittamista 
turvallisuussuunnitelma tai käsitellä yleisiä turvallisuusasioita muissa suun-
nitelmissa, esimerkiksi laatu- tai projektisuunnitelmassa. 

Osana turvallisuussuunnitelmaa on ainakin vaativissa ja uudenlaisissa koh-
teissa tehtävä työmaan/urakan riskienarviointi. Turvallisuussuunnitelma voi 
tällöin perustua riskienarviointiin ja sen pohjalta laadittuihin toimenpide- 
ehdotuksiin riskien hallitsemiseksi. 

Rakennuttaja on osaltaan tehnyt rakennustöiden riskienarviointia laatiessaan 
hankkeesta turvallisuusasiakirjan. Päätoteuttajan pitää hyödyntää turvalli-
suusasiakirja omassa riskienarvioinnissa ja turvallisuussuunnitelman laadin-
nassa. Teollisuuden rakennus- ja asennusprojekteissa on riskienarviointi 
otettu osaksi töiden ja työvaiheiden suunnittelua ja työlupakäytäntöjä. Ennen 
työlupaa pitää urakoitsijan laatia työstä riskienarviointi. 

Tienrakennushankkeissa on päätoteuttajan syytä arvioida milloin vaaralli- 
sista töistä ja työvaiheista pitää laatia riskienarviointi osana tämän työn 
suunnittelua (turvallisuussuunnitelmaa). Esimerkiksi hankalista työnaikana 
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tehtävistä liikennejärjestelyjen muutoksista, vaativista purku-, nosto- ja rä-
jäytystöistä voi olla syytä laatia riskienarviointi osana töiden suunnitteiLla 
(turvallisuussuunnitelmaa). Päätoteuttaja voi liittää riskienarvioinnin laadinta-
käytännöt osaksi työmaan järjestyssääntöjä tai työmaata koskevia turvalli-
su usohjeita. 

3.2.3 Turvallisuussuunnittelu ennen rakennustöiden aloittamis-
ta 

Päätoteuttajan on ennen töiden aloittamista koskevassa turvallisuussuun-
nittelussa kiinnitettävä erityistä huomiota ainakin (VNp 629/94 7 § 2 mom.): 

• työmaan järjestelyyn eri rakennusvaiheissa, 
• räjäytys-, louhinta- ja kaivutöihin, 
• maapohjan kantavuuteen ja kaivantojen tuentaan 
• työmaaliikenteeseen ja kulkuteihin, 
• työmenetelmiin, 
• koneiden ja laitteiden käyttöön, 
• 	nostoihin ja siirtoihin, 
• putoamissuojauksen toteuttamiseen, 
• työ- ja tukitelinetöihin, 
• elementtien 
• purkutöihin 

Tienrakennustyömaalla on erityisesti knnnitettavä huomiota työmaan ja 
kenteen erottamiseen toisistaan sekä liikenteen ohjaamiseen että työtekijo 

turv HOULIJeO varnua fl]rn 1: 	1t 	n ih utianiiC a no It 

Työlainsaadannossa oj suoran sest vevoteta Iaadmaan er1'ista LIrVaH 

suussuunnitelmaa ennen rakennustöiden aloittamista, mutta monet raker 
nuttajat edellyttävät päätoteuttajalta ja joskus muiltakin urakoitsijoilta erillisL 
turvallisuussuunnitelmaa töiden aloittamisen ehtona. Tiehallinnon teettämis-
sä töissä perusperiaatteena on. että päätoteuttaja laatu turvallisuussuLinni-
telman ennen töiden aloittamista 

Turvallisuussuunnitelmassa on myös useita liittymiskohtia työmaasuunnitel-
maan (VNp 629/94 8 §), joten turvallisuus- ja työmaasuunnitelma on hyvä 
laatia samanaikaisesti. 

Turvallisuussuunnitelmassa on kiinnitettävä huomiota työmaan yleisiin tur-
vallisuusmääräyksiin (VNp 629/94 16-23 §): 

valaistukseen, 
• palo- ja räjähdysvaaran torjuntaan, 
• poistumisteihin, 
• fyysiseen kuormitukseen, 
• työhygieenisiin haittatekijöihin, 
• henkilösuojainten tarpeeseen, 
• ensiapuvalmiuteen, 
• henkilöstötiloihin. 
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3.3 Työmaa-alueen käytön suunnittelu 

Päätoteuttajan on myös suunniteltava rakennustyömaa-alueen käyttö kun-
nittäen erityistä huomiota ainakin (VNp 629/94 8 §): 

• toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrään ja sijaintiin, 

• koneiden ja laitteiden sijoitukseen, 
• kaivu- ja täytemassojen sijoitukseen, 
• rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkaus- ja varastointipaikko-

jen sijoitukseen, 
• työmaaliikenteeseen sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohtiin, 
• kulku-, nousu- ja kuljetusteihin sekä niiden kunnossapitoon, 
• työmaan järjestykseen ja siisteyteen, 
• jätteiden keräämiseen, säilyttämiseen, poistamiseen ja hävittämiseen, 
• palontorjuntaan. 

Työmaa-alueen käytön suunnittelu on tehtävä niin, että tapaturman vaara, 
terveyden haitta ja palon vaara ovat työmaalla mandollisimman vähäiset. 
Työmaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat on esitettävä työmaa-
suunnitelmana ja tarvittaessa esimerkiksi rakennusvaiheittain. 

Työmaa-alueen käytön suunnitteluun vaikuttaa ratkaisevasti mm. rakennus-
hankkeen tyyppi, koko, työmenetelmät, käytössä oleva kalusto ja vuoden-
ajat. Tienrakennustyömaalle on ominaista liikenteen järjestelyt ja kaivumas-
sojen käsittely. 

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

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

3.4 Vaarallisten töiden turvallisuussuunnittelu 

Turvallisuussuunnitteluun kuuluu vaarallisten töiden ja työvaiheiden suun-
nittelu, erityisesti pitää suunnitella (VNp 629/94, liite 2): 

• työt, joissa työntekijöihin kohdistuu maan sortuman alle hautautumisen 
tai maahan vajoamisen vaara (kuten kaivantotyöt), 

• putoamisvaaralliset työt, 
• työt, joissa on vaarana altistuminen kemiallisille tai biologisille aineille, 
• työt, joissa käytetään ionisoivaa säteilyä, 
• sähkötapaturmavaaralliset työt (työt suurjännitejohtojen läheisyydessä), 
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• hukkumisvaaraHiset tyc. 
• työskentely maanalaislssd dfrI uKuiesd, 	(IlSSc 	KUIuISd, 

• työt, joissa käytetään sukellusvälineitä, 
• työt, joissa käytetään räjähdysaineita, 
• työt, joihin liittyy raskaiden esivalmisteiden osien kokoamista tai purka-

mista, 
• rakenteiden, rakenneosien tai materiaalien purkutyö, 
• työt tie- ja katualueella. 

Vaarallisten töiden ja työvaiheiden turvallisuussuunnittelu pitää esittää pää-
osin kirjallisessa muodossa (VNp 629/94 7 § 3 mom.). Päävastuu näiden 
töiden turvallisuussuunnittelun toteuttamisesta on kohdistettu työmaan pää-
toteuttajalle, mutta myös muidenkin urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorit-
tajien on noudatettava turvallisuussuunnittelun periaatteita omissa töissään. 
Päätoteuttajan on hyvä laatia työmaalle pelisäännöt turvallisuussuunnitelmi-
en laadintaan, tarkastam iseen ja yhteensovittam iseen sekä niistä tiedottami-
seen. 

Turvallisuuden varmistamista varten ei ole tarkoituksenmukaista luoda omia 
suunnittelukäytäntöjä, vaan turvallisuus pitää kytkeä osaksi työnsuunnittelua. 
Turvallisuussuunnittelun tulee niveltyä myös työmaan ohjauksen normaali-
käytäntöihin. 

Vaarallisten töiden suunnitelmissa ja muissakin tuotantoon liittyvissä suun-
nitelmissa otetaan huomioon työmaan turvallisuuteen liittyviä keskeisiä asi-
oita, kuten: 

• putoamissuojaukset ja suojaus putoavilta esineiltä (esim. tarvittaessa 
laaditaan erillinen putoamissuojaussuunnitelma), 

• paloturvallisuuden varmistaminen (esim. alkusammutusvalmiuden var-
mistaminen, toimintaohjeet onnettomuustilanteessa), 

• suojavyöhykkeet (esim. koneiden ja työntekijöiden välillä tai työmaan ja 
yleisen liikenteen välillä), 

• työkoneiden reittien erottaminen työmaan muusta liikenteestä (esim 
työmaan sisäiset liikenteenjärjestelyt). 

• maapohjan tai rakennelmien kantavuus, vakavuus ja painumattomuus 
(esim. selvitetään asiat suunnittelijoiden kanssa), 

• rakenteiden tuennat, sidonnat ja vahvistamiset työnaikana (esim. selvi-
tetään asiat työselityksistä), 

• työmaan valaistuksen ja varavalaistuksen järjestäminen (kuten yleis-, 
katu- ja työkohdevalaistus), 

• turvallisuuden kannalta merkitykselliset työjärjestykset ja töiden ajoitta-
miset (kuten purettavien rakenteiden oikea purkujärjestys, pölyävien ja 
meluavien työvaiheiden ajoittaminen eri aikaan muiden töiden kanssa tai 
tiealueella tehtävien töiden siirtäminen ruuhkahuippujen ulkopuolelle), 

• työskentelyrajoitukset (mm. aika-, nopeus-, paino- ja melurajoitukset se-
kä varoajat tulitöissä), 
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• työhygieenisten haittojen torjunta (esim. pölyntorjuntasuunnitelman laa-
timinen tai tarvittavien henkilönsuojainten valinta riskienarvioinnin perus-
teella), 

• kaluston käyttörajoitukset ja -ohjeet (mm. kaluston havaittavuus ja va-
roituslaitteet työskenneltäessä tiealueella), 

• vastuuhenkilöiden nimeäminen ja tavoitettavuus (esim. liikennejärjeste-
lyistä vastaavat), 

• työntekijöiden ammattitaito ja pätevyys (esim. tieturvakoulutus, kuljettaji-
en pätevyydet, liikenteenohjaajien perehdyttäminen), 

• työntekijöiden perehdyttäminen (esim. perehdyttämistilaisuuden järjes-
täminen ennen töiden aloittamista), 

• varottavien rakenteiden ja vastaavien merkintä, 
• toimintaohjeet liikenneonnettomuuden varalta, 
• töiden ajoittaminen, yhteensovittaminen ja niistä tiedottaminen, 
• tehtyjen suunnitelmien tarkastaminen tai hyväksyminen. 
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4 TYÖKOHTEEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYJEN 
SUUNNITTELU 

4.1 Tienpitäjän vaatimukset työmaan liikenteen järjestelyille ja 
niiden suunnittelulle 

4.1.1 Turvallisuus ja sujuvuus 

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

Liikenteen järjestelyihin vaikuttava tärkeä yksityiskohta on itse työkohteessa 
tehtävä työ: rakennusvaihe, työmenetelmä, työmaan vaatima materiaalilii-
kenne, varastointi, huolto jne, joiden huomioon ottaminen on yhtä välttämä-
töntä kuin yleisen liikenteen sujuminen. 

4.1.2 Pääsyn takaaminen 

Yleisellä tiellä taajaman ulkopuolella lähtökohta on aina, että pääsy-yhteyttä 
työn takia ei kokonaan katkaista mandollisia lyhyitä katkoksia lukuun otta-
matta. Vähäliikenteisillä teillä liikennekatkos voi olla enintään 30 minuuttia, 
ellei käytettävissä ole kiertotietä. 

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

4.1.3 Työturvallisuus 

Työturvallisuuden vaatimukset kuuluvat olennaisena osana huomioon otet-
taviin näkökohtiin. Työturvallisuutta koskevat vaatimukset selvitetään esi-
merkiksi riskikartoituksen menetelmin ja suunnittelun lähtötiedoista. 

4.1.4 Yhdenmukaisuus 

Työkohteiden selkeä ja yhdenmukainen merkintä koko maassa on liikenteen 
järjestelyille asetettu tavoite. Tienkäyttäjän totuttaminen tiettyihin työkoh-
teesta toiseen toistuviin samanlaisiin periaatteisiin vähentää kuljettajalle yl-
lättävien tilanteiden syntymistä ja epäröintiä nopeita päätöksiä vaativissa ti- 
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lanteissa. Samalla toteutuu liikennepsykologiassa ihmisen käyttäytymisen 
käsitteisiin liittyvä 'sisäisen mallin" periaate. 

4.2 Liikenteen järjestelyjen suunnitteluperiaatteet 

4.2.1 Liikenteen järjestelyjen tavoitteet 

Liikenteen varoittaminen on ensisijainen lainsäädännössä oleva vaatimus 
tiellä tehtävän työn edellytyksistä (TLA 50 §), koska tiellä tehtävä työ vaa-
rantaa aina enemmän tai vähemmän liikennettä. 

Työtekijöiden turvallisuuden varmistaminen on toinen vähintään yhtä tärkeä 
tavoite. Tämä tavoite on entistä vaativampi, kun tiedetään tilastojen pohjalta 
esimerkiksi ikääntyvien kuljettajien määrän olevan suuressa kasvussa. Sa-
moin muiden riskikuljettajien määrä on suuri. Riskikuljettajien vaara joutua 
juuri tietyökohteessa onnettomuuteen on huomattavasti todennäköisempää 
kuin muulla tieosuudella. 

Tiellä tehtävä työ aloitetaan aina liikenteen järjestelyillä, jotka on suunniteltu 
etukäteen. Vilkkaasti liikennöidyllä tiellä voi syntyä tilanne, että työ sinänsä 
voi olla hyvinkin yksinkertaiselta vaikuttava, mutta työ vaatii ajokaistalla 
työskentelyä, jonka sulkemistoimenpiteet ovat huomattavasti suuritöisemmät 
kuin itse työ. Työtä ei voida kuitenkaan tehdä turvallisesti ilman kaistan sul-
kemistoimenpiteitä tai suojaamalla työ törmäysvaimentimella varustetulla va-
roitusajoneuvolla. 

4.2.2 Tarpeettoman haitan välttäminen 

Tieliikennelainsäädäntö edellyttää tiellä tehtäviltä töiltä aina tarpeettoman 
haitan välttämistä. Vaatimus otetaan huomioon mm. niin, että töiden ajoitus 
pyritään sovittamaan esimerkiksi ruuhka-aikojen ulkopuolelle. Liikenteen 
järjestelyissä pyritään myös siihen, että liikenteen välityskyky olisi työkoh-
teessa riittävä. 

4.2.3 Kuljettajan käyttäytymiseen vaikuttaminen 

Työkohteen havaitseminen on kuljettajan kannalta ensimmäinen edellytys 
sille, että hän voi ottaa huomioon tarpeelliset toimenpiteet ajoneuvonsa kä-
sittelyssä. Havainnot on myös voitava tehdä niin ajoissa, että kuljettajalle jää 
vähintään turvallisen pysähtymismatkan vaatima aika tarvittaville toimenpi-
teille. 

Tapahtuuko havaitseminen varoitusmerkin antamasta viestistä ja seuraa-
vassa hetkessä näkyviin tulevista sulku- ja varoituslaitteista, työkoneen va-
roitusvalaisimen keltaisen valon välähdyksistä tai tien reunassa olevan va-
roituslaitteen havaitsemisesta riippuu työn aiheuttamasta haitasta ja kestos-
ta. Mitä vilkkaammasta tiestä on kysymys sen tehokkaammin työstä on va-
roitettava. 

Kun kuljettajan valpastuminen on saatu aikaan, hän voi alentaa nopeuttaan 
ja sovittaa ajotapansa muutoinkin tilanteen vaatimusten mukaiseksi työko- 
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neen tai muun työkohteen kohdalla. Tarpeen vaatiessa hänellä on oltava 
mandollisuus pysäyttää ajoneuvonsa ennen työkohdetta tai työkonetta. 

4.3 Työkohteen liikenteen järjestelyjen suunnittel 

4..3. 	LilkenLeen jaijestelyjen taive 

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

Tietöiden liikenteen järjestelyjen suunnittelu vaihtelee työn keston ja laajuu-
den mukaan. Samoin suunnitteluun vaikuttaa, kuinka paljon aikaisemmin työ 
on ollut tiedossa. Tie- ja katualueilla tapahtuviin yllättäviin tilanteisiinkin voi-
daan varautua etukäteen ja suunnitella toiminta pääpiirteissään tällaisissakin 
tilanteissa. Erityisen hyödyllistä on varautua ennalta tien sulkemiseen ja 
kiertoteiden järjestämiseen ja varata käyttöön tarvittavat laitteet esimerkiksi 
tarkoitusta varten varustettuun perävaunuun. 

Työkohteen liikenteen järjestelyistä laaditaan aina suunnitelma, kun työtä 
tehdään tietyssä tien kohdassa, eikä työ ole liikkuvaa. Myös hitaasti liikku-
vista ja jaksoittain pysähtyen etenevistä töistä laaditaan suunnitelma. Täs-
sä yhteydessä liikenteen järjestelyt on ymmärrettävä laajana käsitteenä niin, 
että se sisältää kaikki minkä tahansa tiellä tehtävän työn vaatimat toimenpi-
teet, jotka tarvitaan muun liikenteen varoittamiseen. 

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

Rakennuttaja tai rakennuttajan edustaja asettaa turvallisuusasiakirjassa 
(VNp 629/94 5 §) lähtötiedot vaativien työkohteiden liikenteen ohjaukselle ja 
turvallisuusvaatimuksille. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset rajoitukset työs-
kentelyajoissa ja ruuhkautuvissa liikennesuunnissa, liikenteen välityskykyä 
koskevat vaatimukset, aitaus- ja suojaustoimenpiteet sekä käytettävien lii-
kenteen ohjauslaitteiden laatuvaatimukset. 

Liikenteen järjestelyjen suunnitelma on yksinkertaisimmillaan merkintä työ-
maan päiväkirjassa liikennemerkkien tai varoituslaitteiden käytöstä työkoh-
teen varoittamisessa. Toinen yksinkertainen tapa on käyttää suunnitelmana 
esimerkiksi ohjeiden kopiota. Tärkeää on voida jälkeenpäin näyttää, millä 
edellytyksillä työssä on toimittu. Vaativampien kohteiden liikenteen järjestelyt 
suunnitellaan erikseen tilanne- ja työvaihekohtaisesti, jolloin muuttuvia tilan-
teita varten on oma suunnitelmansa. 
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Suunnitelmassa mainitaan myös liikenteen järjestelyistä huolehtimaan ni-
metty henkilö, joka toteuttaa järjestelyt ohjeiden ja suunnitelmien mukaises-
ti. Pienissä töissä erikseen nimettyä henkilöä ei mainita, vaan järjestelyt 
kuuluvat suoraan työstä vastaavalle. 

Suunnitelmien virallisen käsittelyn varmistamiseksi tavoitteena on päätös- 
menettely, jolloin päätöksestä ilmenevät muutkin tarvittavat yksityiskohdat. 

4.3.2 Yleisiä periaatteita suunnittelussa 

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

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

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

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

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

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

5. Aktiivisen työn vyöhykkeellä on aktiivista toimintaa. 
6. Poistumisvyöhyke päättää työkohteen. Tämä vyöhyke ohjaa ajolinjat jäl-

leen normaaleiksi ja vyöhykkeen päätteeksi nopeus- ja muut rajoitukset 
poistetaan tai palautetaan ennalleen. 

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

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

Kaksi ajorataisella tiellä on tarpeen käyttää lähes aina ajokaistaopastus-
merkkejä, kun tiellä suljetaan toinen kaistoista. Liikenteen määrä ja mandol-
linen ruuhkahuippu ratkaisee ajokaistaopastusmerkkien etäisyyden, joka 
suurien liikennemäärien tiellä voi olla jopa 1,5 km. 

Kavennusvyöhykkeellä moottoritiellä käytetään aina sikaaniratkaisua, jos oi-
keanpuoleinen kaista suljetaan. Ohjeiden esimerkkikuvissa on runsaasti 
esimerkkejä merkki- ja järjestelyratkaisuista. 
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Sulkuaidoilla tai hinattavilla varoituslaitteilla rakennetaan kauaksi näkyvä 
porttivaikutelma. Tämän jälkeen ajolinjat merkitään tiheästi pystytetyillä sul-
kupylväillä. 

Aktiivisen työn vyöhykkeen kohdalla huolehditaan työalueen erottamisesta 
liikenteen käyttämästä ajoradan osasta. Erottamiseen ja suojaukseen käy-
tettävät laitteet valitaan tapauskohtaisesti työkohteen kestosta ja vaativuu-
desta riippuen. 

4.3.3 Vastuu kolmatta osapuolta kohtaan 

Tiellä tehtävää työtä suunniteltaessa on aina muistettava vastuu ns. kol-
matta osapuolta kohtaan. Tämä tarkoittaa tienpitäjän tai työnantajan vas-
tuuta työstä aiheutuneista haitoista tai vahingoista ulkopuolisille, joko muille 
tienkäyttäjille, maanomistajille, työn vaikutuksessa oleville yrityksille, erilai-
sille tien vieressä oleville laitteille ja rakenteille 

4.3.4 Kiertotieratkaisujen harkitseminen 

Jotta tietyökohteissa saavutettaisiin riittävä turvallisuus sekä liikenteelle että 
työntekijöille ja lisäksi taattaisiin liikenteen sujuvuus, täytyy liikenteenohjaus-
suunnitelmat tehdä huolella varsinkin suurissa kohteissa. Suunnittelussa pi-
tää ottaa huomioon tietyön luonne ja liikenteen vilkkaus. Suunnittelussa tulisi 
pyrkiä siihen, että tietyö voitaisiin tehdä tiellä tai tiealueella, jolla ei ole muuta 
liikennettä. Työkohteessa pitäisi tehdä yhdellä kertaa mandollisimman monia 
eri töitä, jotta voidaan vähentää tietöiden aiheuttamia kokonaishäiriöitä 
muulle liikenteelle. Myös kustannuslaskennan keinoin tulisi vaihtoehtoja tar -
kastella. Esimerkiksi kiertotien järjestämistä harkittaessa lasketaan liiken-
teelle aiheutuvat kustannukset ja toisaalta säästöt, joita saavutetaan tehtä-
vän työn nopeutumisena ja turvallisuuden parantumisena. 

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

4.3.5 Erilaisten haittojen vähentäminen 

Tietyö saattaa aiheuttaa haittoja ympäristölleen kuten melua, pölyä ja tä-
rinää. Haittoja syntyy myös kulkurajoituksista ja pysäköinnin vaikeuksista 
Tietöitä suunniteltaessa pitää kiinnittää huomiota siihen, että työ häiritsee 
mandollisimman vähän teollisuuden, kauppojen ja muiden elinkeinoharjoitta-
jien toimintaa. Jos liikenteen välityskykyä joudutaan rajoittamaan, niin jouk-
koliikenteen sujuminen on varmistettava. 

Tietöiden suunnittelussa ja järjestelyissä pitää ottaa huomioon myös erilaiset 
liikenteen ruuhka-ajat, ettei tarpeettomasti aiheutettaisi häiriöitä muulle Iii- 

 
- 

kenteelle. Jos haittaa kuitenkin tulee, siitä pitää tiedottaa ajoissa. Etukäteen 
tiedossa oleva viivytys ei harmita niin paljon. 
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4.3.6 Erikoiskuljetukset 

Tärkeä yksityiskohta on muistaa erikoiskuljetusten vaatimukset etenkin 
pääteillä tehtäviä töitä suunniteltaessa. Vähin edellytys on pitää yhteyttä lu-
pakäsittelijöihin, jotka parhaiten tuntevat kuljetusten reitteinä käytetyt tiet. 
Oma lukunsa on ns. pitkillä luvilla tai liikenneministeriön päätöksen perus-
teella itse reittinsä etsivät erikoiskuljetukset. 

4.4 Työkohteen liikenteen järjestelyjen toteuttaminen 

4.4.1 Työntekijän turvallisuuden varmistaminen 

Mikä tahansa tiellä tehtävä työ, joka vaatii erillisiä liikennejärjestelyjä, aloite-
taan liikennejärjestelyjen rakentamisella. Liikennejärjestelyjen tulee työtä 
varten olla kunnossa, ennen kuin itse työ voidaan aloittaa. Liikennemerkkien 
ja muiden liikenteen ohjauslaitteiden pystyttämistyössä oman turvallisuuden 
varmistaminen on aina hoidettava käyttämällä riittäviä turvallisuustoimenpi-
teitä. 

Työssä käytetään ajoneuvoa, jossa on riittävät varoituslaitteet tai mukana 
käytetään hinattavaa varoituslaitetta. Aloitusvaiheen turvallisuusjärjestelyt 
riippuvat siitä, minkälainen työkohde on. Täysin erilaisella varustuksella läh-
detään toteuttamaan moottoritiellä tehtäviä liikenteen järjestelyjä kuin vähä-
liikenteisellä paikallistiellä. 

4.4.2 Liikenteen järjestelyjen toimivuus 

Liikenteen järjestelyjen toimivuuden tarkastaminen kuuluu aina turvallisten 
järjestelyjen toteuttamiseen. Onnettomuusriski kasvaa pimeällä tietyömaalla 
moninkertaiseksi normaaliolosuhteisiin verrattuna ja jota huonot sääolosuh-
teet edelleen lisäävät. Tästä syystä on tärkeää, että järjestelyjen toimivuus 
tarkastetaan. Varsinkin vaativien kohteiden liikenteen järjestelyjen toimivuu-
den tarkastuksessa olisi hyvä olla mukana työmaan ulkopuolinen henkilö, 
jolle kaikki työmaan nurkat eivät ole tuttuja. Tarkastus pitäisi tehdä myös pi-
meällä. 

4.4.3 Liikennejärjestelyjen ylläpito 

Liikennejärjestelyjen pitäminen jatkuvasti työkohteen vaatimusten tasolla 
kuuluu tärkeimpiin liikenteen ohjauksen laatuvaatimuksiin. Järjestelyjä muu-
tetaan työmaan tarpeiden mukaan. Laitteiden havaittavuuden säilyminen 
etenkin talviaikana on vaikea ongelma. Laitteiden säännöllinen puhdistami-
nen on hoidettava. Samoin vaurioituneet laitteet on välittömästi korvattava 
ehjillä. 

4.4.4 Työmaan valaistus 

Työmaan valaistus tulisi säilyttää mandollisimman pitkään. Jos nykyinen 
valaistus joudutaan purkamaan, tulisi harkita tilapäisen valaistuksen järjes- 
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tämistä. 	Esimerkiksi suurilla siltatyömailla tulee kysymykseen tilapäisen 
aluevalaistuksen järjestäminen. 

4.5 Liikenteen oi 

TLL 4 § Liikenteen 0. 

Liikennesääntöjen ja määräysten noudattamisjarjestys. 
1. Liikenteen ohjaajan antama merkki tai ohje 
2. Liikennevalot 
3. Liikenteen ohjauslaitteella annettu ohje 
4. Liikennesääntö 

Tienkäyttäjän on ensisijaisesti noudatettava poliisimiehen ja muun liikenteen 
ohjaajan antamaa merkkiä tai ohjetta. 
Liikenteen ohjauslaitteella annettua ohjetta on noudatettava, vaikka se edel-
lyttäisi poikkeamista liikennesäännöstä. jos liikennettä ohjataan liikenneva-
loin, valo-opastetta on noudatettava muulla ohjauslaitteella annetusta oh-
jeesta huolimatta. 

TLA 49 § Liikenteen ohjauksesta päättäminen 

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

TLL 51 § Liikenteen ohjauslaitteen asettaminen 

Liikenteen ohjauslaitteen asettaa yleiselle tielle Tie(- ja vesirakennuslai-
tos)hallinto. Kunta asettaa liikenteen ohjauslaitteen kadulle, rakennuskaava- 
tielle, torille ja muulle vastaavanlaiselle liikennealueelle. Ennen pysyväksi 
tarkoitetun liikenteen ohjauslaitteen asettamista kunnan on varattava polii-
sille tilaisuus antaa lausuntonsa asiassa, jollei asetuksella toisin säädetä. 

Paloviranomaisen oikeudesta tien tilapäiseen sulkemiseen ja liikenteen oh-
jaukseen säädetään palo- ja pelastustoimesta annetussa laissa (559175) 

TLL 54 § Liikenteen tilapäinen ohjaus 

Tilapäistä tarvetta varten voi myös poliisi asettaa tielle liikenteen ohjausla' 
teen. 

Tien tilapäisestä sulkemisesta ja liikenteen ohjauksesta tiella suoritettavan 
työn, urheilukilpailun tai sotilasharjoituksen vuoksi taikka muusta niihin rin-
nastettavasta syystä säädetään (tieliikenne)asetuksella. 

TLA 50 § Tietyön merkitsemisvelvoite 

Kun tiellä tai tienosalla tehdään työtä, joka saattaa vaarantaa liikennettä, on 
tällainen tie tai tienosa varustettava asianmukaisin liikennemerkein. Työnte-
kijän on tällöin käytettävä varusteita, joissa on selvästi erottuvia värejä, ja 
milloin työtä tehdään pimeässä tai hämärässä, heijastavaa materiaalia. Mil-
loin olosuhteet sitä edellyttävät, on tällainen tie tai tienosa pidettävä koko- 
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naan tai osittain suljettuna. Työn suorittajan on lisäksi varustettava tällainen 
tie tai tienosa säännösten ja määräysten mukaisin sulkulaittein ja merkkiva-
loin. 

Kunnallislaissa (953/76) tarkoitetuilla järjestyssäännöillä voidaan antaa pai-
kallisia määräyksiä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä liikenteen turvaami-
seksi tiellä, jos kiinteistöstä tai siinä suoritettavasta työstä voi aiheutua hait-
taa tai vaaraa liikenteelle. 

TLA 46 § Muut liikenteen ohjauslaitteet 

Liikennemerkkien, liikennevalojen ja tiemerkintöjen lisäksi voidaan liikenteen 
ohjaukseen käyttää sulku- ja varoituslaitteita sekä muita liikenteen ohjaus- 
laitteita sen mukaan kuin niistä erikseen määrätään. 

Tielle asetettavien sulkulaitteiden värit ovat punainen ja keltainen. Tien-
käyttäjien varoittamiseksi voidaan sulkulaitteissa käyttää vilkkuvaa keltaista 
valoa tai jos tie on kokonaan suljettu, kiinteää punaista valoa. 

Ajoradan ulko- tai yläpuolella olevissa kiinteissä esteissä ja varoituslaitteis-
sa käytettävät värit ovat musta ja keltainen. 

LMp 40 § Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista 

Milloin sulkulaitetta käytetään pimeässä tai hämärässä, sen tulee olla va-
rustettu joko heijastavin pinnoin tai vuoroittaisin punaisin ja keltaisin heijas-
timin. 

Sulkupuomissa ja -aidassa tulee olla vuoroittaiset punaiset ja keltaiset poik-
kijuovat. Pimeän tai hämärän aikana sekä mandollisuuksien mukaan muul-
loinkin, miUoin näkyvyys on rajoitettu, sulkupuomi ja -aita tulee varustaa vilk-
kuvalla keltaisella tai kiinteällä punaisella valolla. Kiinteää punaista valoa 
käytetään, jos tie on kokonaan suljettu ja sulkemiskohdasta on käännyttävä 
takaisin. 

Kaivannot tulee suojata riittävän tehokkaasti, ettei esimerkiksi näkövammai-
sella jalankulkijalla ole mandollisuutta tahattomasti pudota kaivantoon. 

TLL 49 § Liikenteen ohjaajat 

Liikenteen ohjaajina toimivat poliisimies sekä asetuksella säädettävissä ta-
pauksissa sotilaspoliisi ja asianomaisen viranomaisen tehtävään määräämät 
henkilöt. 

Liikenteen ohjaajalla on oltava selvästi erottuva vaatetus tai tunnusmerkki. 

TLA 2 § Liikenteen ohjaajina toimivat 

Liikenteen ohjaajina toimivat poliisimies ja tiellä suoritettavien puolustusvoi-
mien harjoitusten aikana sotilaspoliisi tai tähän tehtävään määrätty soti-
lashenkilö. 
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Poliisi voi oikeuttaa työsuojelutarkastajan ohjaamaan liikennettä poliisin ja 
työsuojeluhallinnon yhdessä tiellä suorittamassa moottoriajoneuvon kuljet-
tajan ajo-ja lepoaikojen valvonnassa. 

Liikenteen ohjaajina toimivat myös henkilöt, jotka: 

1. Ratahallintokeskus on määrännyt ohjaamaan liikennettä tien ja rautatien 
taso risteyksessä 

2. kunnallinen viranomainen on määrännyt ohjaamaan liikennettä paikassa 
missä raitiovaunuliikenteestä voi aiheutua vaaraa tai haittaa muulle tielii-
kenteelle; 

3. liikenteen ohjauksesta vastaava viranomainen on määrännyt ohjaamaan 
liikennettä tiellä tai sen läheisyydessä tehtävän työn tai tutkimuksen 
vuoksi; 

4. Tiehallinto tai poliisi on määrännyt ohjaamaan liikennettä erikoiskuljetuk-
sessa; 

5. poliisi on määrännyt tilapäisesti ohjaamaan liikennettä urheilukilpailujen, 
kansanjuhlien, näyttelyiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi; 

6. poliisi, palo- tai pelastusviranomainen on määrännyt ohjaamaan liiken-
nettä tulipalon tai muun vastaavan syyn vuoksi; tai 

7. poliisi on määrännyt ohjaamaan liikennettä lauttapaikalla, pysäköintialu-
eella tai -laitoksessa. 

Muun kuin virkapukuisen poliisimiehen on liikennettä ohjatessaan käytettävä 
pysäytysmerkkinä pienoiskokoista liikennemerkkiä 311(ajoneuvolla ajo kiel-
letty). 



Tieturva II 
	

43 
TYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMINEN 

5 TYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMINEN 

5.1 Turvallisuusjohtaminen 

5.1.1 Työmaan turvallisuusjohtamisen periaatteet 

Työmaan turvallisuusjohtamista on se, että turvallisuusnäkökulma on muka-
na kaikissa normaaleissa työmaan johtamisen menettelytavoissa. Työmaan 
turvallisuusjohtamista hoidetaan työmaan normaaleilla ohjaamiskeinoilla, 
kuten töiden suunnittelun, työmaakokousten, palaverien, turvallisuussään-
töjen ja -ohjeiden sekä valvonnan avulla. 

Turvallisuusjohtamisen keinoja ovat: 

• turvallisuussääntöjen laatiminen sekä niistä tiedottaminen muille työ-
maan osapuolille, 

• turvallisuussääntöjen noudattamisen valvonta, 
• uusien urakoitsijoiden ja heidän työntekijöidensä perehdyttäminen työ-

maan olosuhteisiin ja turvallisuussääntöihin, 
• yksityiskohtaisten turvallisuusohjeiden laatiminen sekä niistä tiedottami-

nen, 
• yhteistyökäytäntöjen luominen (esim. vaaroista ilmoittaminen), 
• toimintojen yhteensovittaminen mm. aikataulu- ja turvallisuussuunnittelun 

avulla, 
• turvallisuusasioiden seuranta (mm. tarkastustoiminnan organisointi ja 

yleisen turvallisuusvalvonnan järjestäminen), 
• työsuojeluorganisaation perustaminen sekä työsuojeluyhteistoiminnan 

käynnistäminen työmaan muiden osapuolten kanssa, 
• turvallisuusasioiden ottaminen mukaan osaksi työmaa- ja urakoitsijapa-

lavereja, 
• turvallisuusasioista tiedottaminen, 
• työmaalla sattuneiden tapaturmien ja vahinkojen tutkiminen sekä niiden 

hyödyntäminen osana turvallisuusjohtamista, 
• muiden osapuolten turvallisuustietämyksen ja tarvittavien pätevyyksien 

varmistaminen ja ylläpitäminen (mm. räjäytystöissä tai työskentelyssä 
tiealueella), 

• kannustaminen hyviin turvallisuussuorituksiin (esim. palkinnot tai kunnia- 
kirjat). 
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5.1.2 TurvaHisuusasiat osana kokouskäytäntöjä 

Hyvää turvallisuusjohtamista on se, että kokouksissa ja palavereissa käsi-
tellään turvallisuusasioita ja asioita sovittaessa otetaan huomioon myös tur -
vallisuuskysymykset. 

Aloituskokouksissa/-palavereissa sekä muissa urakoitsijapalavereissa tai - 
kokouksissa on käsiteltävä turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten: 

• aikataulutilanne (esim. turvallisuuteen ja töiden yhteensovittamiseen vai-
kuttavat poikkeamat ja viivästymiset), 

• eri urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien töiden vaikutus työmaan 
tulevaan yleisaikatauluun (esim. yhteensovitus, vaikutukset toisten töiden 
tu rval lisu udelle), 

• turvallisuusasioihin liittyvä yleinen tiedotus (mm. ilmoitustaulut, tiedotteet, 
tilaisuudet), 

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

nimeäminen, pätevyydet), 
• alihankkijoiden/työntekijöiden tulon ilm oittaminen päätoteuttajalle, 
• perehdyttäminen työmaahan (mm. tilaisuudet, seuranta, aineisto), 

• turvallisuusseuranta ja -valvonta (esim. tarkastuksissa havaittujen puu- 
teiden korjaaminen, tarkempien turvallisuusohjeiden antaminen), 

• henkilönsuojaimien käyttö (mm. puutteet, sanktiot, lisäohjeet), 

• työmaan järjestys ja siisteys (mm. puutteet, lisäohjeet), 
• työsuojeluyhteistyön käynnistäminen (esim. yhteyshenkilöt, työsuojelu- 

toimikunta, työsuojelupäällikön nimeäminen), 
• työmaalla sattuneet tapaturmat ja vahingot, liikenneonnettomuudet sekä 

läheltä piti -tapaukset (esim. tiedottaminen, tutkinta), 
• varmistaminen, että edellisen palaverin esiintuomien ongelmien ja puut-

teiden korjaaminen on edennyt sovitun mukaisesti, 
• sovituista asioista tiedottaminen omassa organisaatiossa tai muille osa-

puolille (mm. alihankkijat, rakennuttaja, tienkäyttäjät, viranomaiset). 

5.1.3 Turvallisuuden varmistaminen rakennushankkeen alkaes-
sa 

Ennen töiden aloittamista pitää päätoteuttajan varmistaa, että turvallisuuteen 
liittyvistä asioista on sovittu riittävästi muiden urakoitsijoiden ja itsenäisten 
työnsuorittajien kanssa ja mandolliset epäselvyydet turvallisuusasioiden 
hoitamisessa on selvitetty. 
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Päätoteuttajan on hyvä varmistaa seuraavat asiat: 

• työmaalla tehtävästä turvallisuusseurannasta (mm. viikoittaiset kunnos-
sapitotarkastukset sekä yleisestä turvallisuusvalvonnasta (mm. liikenne- 
järjestelyjen) on sovittu muiden urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuoritta-
jien kanssa, 

• koneiden ja muiden työvälineiden vastaanottotarkastukset on teh-
ty/tarkastuskäytännöstä on sovittu muiden osapuolten kanssa, 

• nostokaluston ja telineiden käyttöönottotarkastuskäytännöstä on sovittu, 
• työmaahan perehdyttäminen on kunnossa ja perehdyttämisaineisto ja - 

ohjeet on välitetty muille osapuolille (tarvittaessa varmistetaan, että pe-
rehdyttäminen annetaan sopimusten mukaisesti), 

• työmaalla ja sen muilla osapuolilla on tarvittava turvallisuusaineisto 
(esim. turvallisuusasiakirja, työmaan järjestyssäännöt ja —ohjeet, liiken-
nejärjestelyjä koskevat ohjeet), 

• tiedonkulusta turvallisuusasioissa on sovittu (esim. onnettomuustilan-
teessa), 

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

• muiden urakoitsijoiden työntekijöiden ja alihankkijoiden työmaalle tulon 
ilmoittamisesta on sovittu, 

• työmaalla on riittävästi henkilönsuojaimia ja niiden käytöstä on annettu 
selkeät määräykset (suojaimet on valittu riskienarvioinnin perusteella), 

• ensiapuvalmius on kunnossa (ensiaputaitoisia on riittävästi ja ensiapu- 
tarvikkeita on saatavilla), 

• käytössä on alkusammutuskalustoa ja työmaan paloturvallisuusmäärä-
ykset ovat kaikkien osapuolten tiedossa, 

• kaluston havaittavuus on riittävä (esim. havaittavuus on tarkastettu vas-
taanottotarkastusten yhteydessä), 

• kaluston yleinen turvallisuus on varmistettu (mm. käyttötarkoitukseen so-
pivuus, liikennekelpoisuus), 

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

• muu turvallisuussuunnittelu on käynnistetty (vaaralliset työt ja työvai-
heet), 

• vaarallisista töistä ja työvaiheista on tehty tarvittaessa riskienarviointi, 
• tarvittavat tilat (mm. toimistot, sosiaalitilat, varastot) ovat riittävät ja kun-

nossa (mm. valaistus, vesi, lämpö), 
• tavaroiden vastaanotto- ja lastauspaikat on sovittu (esim. työmaasuun-

nitelmassa), 
• työmaan liikennejärjestelyt ja autojen pysäköintipaikat on suunnitel-

tu/sovittu (esim. työmaasuunnitelmassa), 
• työmaan lähellä olevien tuotantolaitosten tai muiden läheisyydessä ole-

vien toimintojen vaikutukset työhön on tiedostettu ja selvitetty. 

5.1.4 Turvallisuus- ja järjestyssääntöjen laatiminen 

Päätoteuttajan on hyvä laatia koko työmaata koskevat turvallisuus- ja jär-
jestyssäännöt mm. niistä asioista, joihin voi liittyä merkittäviä riskejä. Turval-
lisuus- ja järjestyssäännöissä on hyvä antaa velvoitteita: 
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• yhteisen työpaikan järjestyksestä, työmaaliikenteestä ja yleisestä liiken-
teestä, 

• tupakoinnista ja tulitöiden tekemisestä, 
• sähkövirran saannista ja käytöstä, 
• toimintaohjeista onnettomuustilanteissa, 
• esiin tulleista vaaroista ja puutteista ilmoittamisesta, 
• töiden tekemisjärjestyksistä, ajoituksista sekä muutoksien ilmoittamises-

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

Yhteistä työmaata varten laadittujen turvallisuus- ja järjestyssääntöjeri no 
dattamista pitää myös valvoa ja valvonnan on oltava päivittäistä. Erityisesti 
työmaan alkuvaiheessa kannattaa päättäväisesti ja johdonmukaisesti puut-
tua havaittuihin poikkeamiin, jotka koskevat sekä työmaan omia turvallisuu 
ja järjestyssääntöjä että yleisiä turvallisuusmääräyksiä. Tarvittaessa käyte-
tään sopimusten mukaisia sanktioita tarpeellisten korjausten aikaan saami-
seksi. 

5.1.5 Turvallisuusohjeiden sisältä 

Työmaan turvallisuus- ja järjestyssääntöjen lisäksi voi olla tarpeen laatia yk-
sityiskohtaisempia, teknisluonteisia turvallisuusohjeita. Näitä turvallisuusoh-
jeita voidaan laatia tietyiltä erityisvaaroilta suojautumista varten tai toiminta- 
tavoista turvallisuuden varmistamiseksi. 

Turvallisuusohjeissa voidaan käsitellä 

• työmaalla tai siihen liittyvällä alueella toimintaan sisältyviä erityisiä vaa-
ratekijöitä, kuten kaasu- tai räjähdysvaaroja ja kuinka niiltä tulee suojau-
tua, 

• varottavia rakennuksia, toimintoja, rakenteita ja laitteita sekä niiden lä-
heisyydessä työskentelyä, 

• putoamissuojauksen toteuttamista, 
• järjestyksen ja siisteyden ylläpitämisen keinoja, 
• telineiden ja kulkuteiden vaatimuksia, 
• valaistuksen toteuttamistapoja, 
• liikenteen vaaroja, 
• työmaan ja yleisen liikenteen järjestelyjä. 

Turvallisuusohjeiden laadinnassa on tärkeätä harkita ohjeiden laajuus ja 
laatu, koska liiallinen pituus vähentää lukuhalukkuutta. Turvallisuusohjeissa 
kerrotaan selkeästi se, miten pitää toimia. Turvallisuusohjeisiin voidaan liit-
tää muidenkin tahojen antamia turvallisuusohjeita, joilla on erityistä merki-
tystä turvallisuuden varmistamisessa. 
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Työmaalle voidaan laatia oma turvallisuusopas, jossa on kattavasti kaikki 
työmaata koskevat turvallisuusasiat. Työmaan turvallisuusopas voi myös 
muodostua työmaan turvallisuussäännöistä, työmaalla noudatettavista tur-
vallisuusohjeista ja rakennuttajan antamista turvallisuusaineistoista (mm. 
turvallisuusasiakirja) tiedoista. 

5.1.6 Työmaan toimintojen yhteensovittaminen 

Turvallisuuden kannalta kriittisistä ja yhteensovittamista vaativista asioista 
sovitaan päätoteuttajan johdolla ajoissa. Yhteensovittamista vaativat: 

• sellaiset toiminnot, joista voi aiheutua vaaraa muille samoissa tiloissa 
työskenteleville (kuten työskentely toisten yläpuolella, kulkureittien tila-
päinen sulkeminen ahtauden vuoksi tai nostojen ajaksi), 

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

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

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

5.1.7 Turvallisuustietämyksen varmistaminen 

Päätoteuttajan kannattaa panostaa urakoitsijoiden, heidän työntekijöidensä 
ja itsenäisten työnsuorittajien turvallisuustietämyksen parantamiseen, vaikka 
siihen ei olisi suoranaista velvohlisuuttakaan. Päätoteuttajan on hyvä pereh-
dyttää jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja työmaan turvallisuus- 
ja järjestyssääntöihin sekä turvahlisuusohjeisiin, koska niiden tunteminen ja 
halhitseminen on perusta turvalhiselle työskentelylle. 

Päätoteuttaja on syytä liittää omien aliurakoitsijoidensa sopimuksiin työmaan 
turvallisuus- ja järjestyssäännöt, rakennuttajan antamat turvallisuusohjeet 
(mm. turvalhisuusasiakirjan tiedot) ja muut työmaata varten annetut turvalhi-
suusohjeet. 

Suurissa rakennushankkeissa on todettu hyväksi käytännöksi säännölhisin 
väliajoin järjestetyt lyhyet uusien työntekijöiden perehdyttämistilaisuudet. 
Urakoitsijat sekä heidän työntekijänsä on velvoitettu osallistumaan näihin 
tilaisuuksiin. Tietojen perillemeno voidaan varmistaa kirjalhisehla kokeella. 

Kun työmaalla tulee vastaan merkittäviä uusia vaara- tai haittatekijöitä, pää-
toteuttajan kannattaa järjestää niihin liittyvää turvalhisuuskoulutusta tai pe-
rehdyttämistä. Sama koskee uusia turvallisuusmääräyksiä tai muita muuttu-
neita turvallisuusasioita. Koulutus suunnataan tarkasti, jollekin tietylle am-
mattiryhmälle (esim. työnjohto, kuljettajat tai hiikenteenohjaajat). Paras to-
teutusmuoto on työmaan tiloissa järjestettävä tiivis tietoiskutyyppinen koulu-
tus. 

Päätoteuttajan järjestämä perehdytys ei korvaa sitä velvoitetta, että jokainen 
urakoitsija on vastuussa omien työntekijöidensä riittävästä perehdyttämi- 



48 
	 Tieturva II 

TYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMINEN 

sestä. Urakoitsijoiden pitää myös oma-aloitteisesti varmistaa omien työnte-
kijöidensä tietämys työmaan olosuhteista ja töiden riskeistä. Urakoitsijan pi-
tää välittää päätoteuttajan antamat turvallisuustiedot omille työntekijöilleen ja 
aliurakoitsijoilleen. 

5.1.8 Tiedottaminen turvallisuusasioista 

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

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

Kun tiedotetaan kirjallisesti, huolehditaan siitä, että kaikki asianosaiset saa-
vat tiedot. Tämä väitetään jakamalla tiedotteet sekä yleisille ilmoitustauluille 
että tauko- ja ruokailutiloihin. Kaikki työmaalla pidettävät kokoukset ja pala-
verit sekä mandollisesti ilmestyvät infolehdet tai työmaan tiedotteet ovat hy-
viä kanavia välittää turvallisuustietoa. 

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

5.1.9 Turvallisuustoiminnan seuranta ja palaute 

Turvallisuustoiminnan tuloksia pitää seurata, koska seuraaminen viestii 
asian tärkeydestä. Kun halutaan vahvistaa turvallisuuteen tähtäävää käyt-
täytymistä, niin tehokkaimmin sitä edistetään antamalla turvallisista suorituk-
sista positiivista palautetta. Hyvälle palautteelle on ominaista positiivisuus, 
varmuus ja nopeus sekä omakohtaisuus. 

Hyväksi havaittuja keinoja ovat seuraavat: 

• sattuneiden työtapaturmien määrien osalla seurataan esimerkiksi sitä, 
kuinka monta päivää on työskennelty ilman tapaturmia, 

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

• rakennuttajan/päätoteuttajan antama suullinen palaute hyvistä turvalli-
suussuorituksista (esim. oikeiden työtapojen noudattaminen tai suoja- 
laitteiden käyttäminen), 

• rakennuttajan/päätoteuttaja palkitsee turvallisuusasioissa menestyviä 
urakoitsijoita (esim. jakamalla kunniakirjoja tai antamalla pieniä kannus-
tuspalkintoja). 
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5.2 Vastuuhenkilön ja vastuunalaisten henkilön turvallisuus 
tehtävät 

5.2.1 Työmaan vastuuhenkilö 

Rakennustyömaalle pitää päätoteuttajan nimetä vastuuhenkilön, joka huo-
lehtii käytännössä päätoteuttajan turvallisuustehtävistä (VNp 629/94 9 § 1 ja 
2 mom.). Vastuuhenkilöä nimettäessä on syytä kiinnittää erityistä huomioita 
henkilöiden pätevyyteen hoitaa näitä turvallisuustehtäviä. Vastuuhenkilön 
pitää olla myös päätoteuttajan palveluksessa. 

Työmaan vastuuhenkilön päätehtävät ovat: 

• turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellinen työmaan yleisjohto, 
• osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestäminen, 
• toimintojen yhteensovittaminen, 
• työmaa-alueen yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä huolehtiminen, 
• tarkastustoiminnan organisointi ja sen hyödyntäminen työmaan turvalli-

suustoiminnassa. 

5.2.2 Vastuunalaiset henkilöt 

Rakennustyömaalla pitää jokaisen urakoitsan nimetä teettämänsä työn 
johtoa ja valvontaa varten siihen pätevän vastuunalaisen henkilön (VNp 
629/94 9 § 2 mom.). Tämä vaatimus koskee kaikkia tilanteita, joissa urakoit-
sijalla on työmaalla yksikin työntekijä. 

Määräys ei edellytä vastuunalaisen henkilön jatkuvaa läsnäoloa työmaalla. 
Yleensä riittää, että hän on tavoitettavissa työaikana. 

5.3 Työnjohdon työsuojelutehtävät 

5.3.1 Työsuojeluvastuun jakautuminen organisaatiossa 

Vastuu työsuojelussa kuuluu pääsääntöisesti työnantajalle tai työnantajan 
edustajalle. Vastuu on lähtökohtaisesti kunkin organisaation koko esimies- 
kunnalla. Työsuojelusta huolehtiminen on esimiehen tehtävien erottamaton 
osa. Vastuuta määrittävät asema organisaatiossa, esimiehen toimenkuvaus 
ja työsopimus. Vastuun siirtäminen organisaatiossa edellyttää yleensä toimi-
valtuuksien siirtämistä. Pääsääntönä on vastuun määräytyminen kunkin 
työnantajan edustajan tehtävien ja toimivaltuuksien mukaan. Työsuojelu- 
vastuun oikean kohdentumisen kannalta on tärkeää, että koko henkilöstön ja 
erityisesti esimiesten tehtävät olisivat riittävän seikkaperäisesti määritelty. 

Ylin johto luo edellytykset ja puitteet turvallisuusasioiden hoitoon. Keskijoh-
dolle kuuluu tiedottaminen työsuojeluasioista ylimmälle johdolle ja toisaalta 
sen tekemien päätösten täytäntöönpano ja seuranta. 
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Työnjohto vastaa monista käytännön työnantajatoimintaan liittyvistä tehtä-
vistä, kuten: 

• valvontavelvollisuudesta (käytettävien koneiden ja laitteiden kunto, työ-
menetelmien turvallisuus, henkilönsuojainten käyttäminen). 

• työntekijöiden ohjauksesta ja opetuksesta työpaikalla. 

Työsuojelulainsäädännön tarkoituksena on työntekijöiden suojelu, joten pää-
sääntöisesti työntekijä ei voi tulla rangaistuksi säännösten vastaisesta toi-
minnasta (poikkeuksen muodostaa työturvallisuuslain 49 § 2 mom.). 

5.3.2 Työnjohdon työsuojelutehtävät 

Työnjohdolle kuuluvat mm. seuraavat työsuojelutehtävät rakennustyömaalla: 

• työsuojelutoimenpiteiden toteutus ja kehittäminen 
• työmaan järjestyksen ylläpitäminen. 
• kulkuteiden ja työmaateiden kunnossapidon järjestäminen, 
• palovaarallisten töiden selvittäminen ja paloturvallisuuden valvonta, 
• varastopaikkojen suunnittelu ja niiden turvallisuuden valvonta, 
• lastaus- ja purkauspaikkojen suunnittelu ja niiden turvallisuuden valvon-

ta, 
• työmaan liikennejärjestelyjen ylläpito ja niiden turvallisuuden valvonta, 
• työmenetelmien turvallisuuden seuraaminen ja valvonta, 
• työn opettamisen ja työnopastuksen järjestäminen, 
• perehdyttämisen järjestäminen, 
• tarvittavan turvallisuustiedon hankkiminen, 
• turvallisuusmääräysten ja -ohjeiden noudattamisen valvonta, 
• suojalaitteiden ja henkilönsuojainten käytön opastus ja valvonta, 
• tarvittaessa vaarallisten töiden turvallisuussuunnittelu, 
• työmaan tarkastustoimintaan osallistuminen, 
• osallistuminen tarvittaessa tapaturmien ja läheltä piti -tapausten tutkin-

taan, 
• tiedon välittäminen ja toimintojen yhteensovittamiseen osallistuminen 

turvallisuuden varmistamiseksi. 

5.3.3 Tiimimäisen organisaation työsuojeluvastuut 

Työsuojelumääräyksiä ei voida jättää noudattamatta tai velvoitteita siirtää 
toisille osapuolille pelkästään työpaikan tai työmaan omilla sopimuksilla. 
Esimiehille jäävät edelleen voimaan työsuojelumääräysten velvoitteet ja 
vastuut alaistensa turvallisuudesta, vaikka toimitaan tiimimäisesti. 

Työnjohdon asema muuttuu tiimimäisessä organisaatiossa, jossa työnteki- 
jöiden ohjaus- ja valvonta joudutaan hoitamaan uudella tapaa. Kun työn 
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johtaminen ja valvonta muuttuvat ennakoivaksi, on luotava selkeät ja yleen-
sä kirjalliset pelisäännöt siitä, kuinka tehtäviä hoidetaan ja kuinka niiden tur-
vallisuus varmistetaan. Valvonta tulee tapahtua entistä suunnitelmallisemmin 
kuin aikaisemmin ja työn seurantaan on luotava uusia menettelytapoja ja 
apuvälineitä. Valvonta on myös dokumentoitava nykyistä tarkemmin. 

Työnjohdon ja tiimin väliseen yhteistoimintaan on luotava käytäntöjä, joiden 
avulla voidaan jo ennakkoon varautua töiden vaaratilanteisiin. Toisaalta pi-
tää kehittää seurantajärjestelmiä, joiden avulla saadaan selville tapahtuneet 
vaaratilanteet tai se kuinka turvallisuusohjeita on noudatettu. Tämä voi ta-
pahtua esimerkiksi tiimin ja työnjohdon yhteisissä säännöllisissä suunnittelu- 
ja seurantapalavereissa. 

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. 

5.3.4 Perehdyttäminen 

Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijät saavat riittävän ajoissa 
tarpeellisen tiedon turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavista asioista työpai-
kalla. Näitä asioita on käsiteltävä asianmukaisesti ja riittävän ajoissa työn-
antajan ja työntekijöiden tai heidän edustajiensa kesken (VNp 62994 3 § 3 
mom.). 

Työnantajan on luotava menettelytavat työntekijöiden perehdyttämiseksi ja 
opastamiseksi (Työturvallisuuslaki 299/58 34 §). Tällöin on huolehdittava, 
että työntekijä perehdytetään riittävästi: 

• työpaikan olosuhteisiin (esim. työskentelyyn liikenteen alaisilla teillä), 
• työn oikeaan suorittamiseen (esim. työohjeiden antamisen avulla), 
• työhön liittyviin terveysvaaroihin (mm. melu, pöly, tärinä, kuumuus, kyl-

myys, haitallinen säteily, kemialliset vaarat), 
• uusien koneiden ja laitteiden toimintatapoihin (esim. uuden koneen 

käyttökoulutuksen järjestäminen, turvallisuusohjeiden hankkiminen), 
• menettelytapoihin, joita noudatetaan tuotantotoiminnan aloituksessa ja 

lopetuksessa, koneiden puhdistuksessa, säädössä, huollossa tai korja-
uksessa sekä tavanomaisissa häiriötilanteissa samoin kuin koneiden ja 
laitteiden vioittuessa (esim. toimintaohjeet koneiden huolloista, vikojen 
ilmoittamisesta), 

• työssä käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuusmääräyksiin (esim. 
kielletyt käyttötavat, nostorajoitukset, kaluston havaittavuusvaatimukset), 

• varoittaviin rakenteisiin (kuten sähkölinjat, -kaapelit), 
• työsuojelua koskevien säännösten mukaan työpaikalla noudatettaviin 

menettelytapoihin ja varomääräyksiin (esim. räjäytystöiden turvallisuus- 
ohjeet), 
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• toimintaohjeet onnettomuustilanteisiin (esim. liikenneonnettomuus työ- 
kohteessa). 

5.3.5 Koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö 

Koneiden tulee täyttää konepäätöksessä (VNp 1314/94) ja muissa määräyk-
sissä esitetyt turvallisuusvaatimukset. Työvälineen käyttöpäätös (VNp 
856/98) antaa vaatimuksia työvälineiden turvallisesta käytöstä mm. hankin-
nasta, ohjeista, opastuksesta, kunnossapidosta ja tarkastuksista. 

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 (VNp 
629/94 29 § 1 mom.). 

Koneen ja muun teknillisen laitteen sijoituksessa on otettava huomioon sen 
edellyttämä turvallinen käyttö sekä käyttöön tarvittava riittävä tila (VNp 
629/94 29 § 2 mom.). 

Työnantajan on huolehdittava, että työssä käytetyt koneet ja laitteet on to-
dettu käyttötarkoitukseen sopiviksi ja niitä koskevien turvallisuusvaatimusten 
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 erityisolosuhteet sekä kyseisten työvälineiden 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 opastaminen 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. 

5.4 Kaluston havaittavuus 

5.4.1 Havaittavuutta heikentäviä tekijöitä 

Työkoneiden havaittavuutta voivat heikentää sääolosuhteet, kuten sade se- 
kä vuorokauden aika. Varsinkin hämärä tai pimeys heikentävät työkoneen 
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havaitsemista. Kirkas auringonvalo voi vähentää edessä olevan työkoneen 
havaitsemista, jos tielläliikkuja ajaa matalalla paistavaa aurinkoa vastaan. 

Tien varusteet ja geometria tai tieympäristössä olevat rakenteet, rakennuk-
set tai kasvillisuus sekä muu liikenne voivat osaltaan vaikeuttaa työkoneen 
havaitsemista. 

5.4.2 Havaittavuusvaatimukset 

Työkoneiden ja niiden lisälaitteiden havaittavuus on yksi tärkeimmistä liiken-
neturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tiellätiikkujan 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/ 94 29 § 4 mom.). 

5.4.3 Varoitusvalaisimen näkyvyyden varmistaminen joka suun-
taan 

Havaittavuutta voidaan parantaa, kun: 

• käytetään niin montaa varoitusvalaisinta, että joka suuntaan josta voi 
tulla 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 

ehj in ä. 

5.4.4 Työkoneen värityksen parantaminen 

Havaittavuutta voidaan parantaa, kun: 

• 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, 

• huolehditaan varoituslaitteiden kunnosta ja puhtaudesta osana kaluston 
tarkastustoimintaa, 

• työkoneen siirron yhteydessä toiseen työpaikkaan, työmaalle tai toiselle 
kuljettajalle varmistetaan, että varoituslaitteet ovat kunnossa. 
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5.4.5 Lisälaitteiden merkitys peruskoneen havaittavuudessa 

Havaittavuutta voidaan parantaa, kun: 

• varmistetaan, että kytkettävän lisälaitteen havaittavuus on riittävä, 
• varmistetaan, ettei lisälaite peitä peruskoneen varoituslaitteita, 
• jos lisälaite peittää peruskoneen varoituslaitteet, niin lisälaitteeseen Iai-

tetaan vastaavat varoituslaitteet tai työkoneeseen laitetaan toiseen näky-
vään paikkaan vastaavat varoituslaitteet. 
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6 IHMISEN KÄYTTÄYTYMINEN LIIKENTEESSÄ 

6.1 Havaitsemisen pääperiaatteet 

6.1.1 Liikenneonnettomuudet tietyömaalla 

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

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

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

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

6.1.2 Havaintojen teko liikenteessä 

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

Toinen arvostelua aiheuttanut seikka on ollut työmaan kohdalla ajolinjojen 
sekavuus. Ajolinjojen hahmottamista on vaikeuttanut se, että työkohteen 
kohdalla saattaa katuvalaistus olla pois päältä tai liikennejärjestelyillä on ollut 
huono optinen ohjaavuus, varsinkin hämärässä tai pimeässä. Jatkuvasti 
muuttuvat työmaan olosuhteet ja vaihtuvat liikennejärjestelyt voivat hämätä 
työkohteen ohi usein ajavia kuljettajia. 
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6.1.3 Hava itsem isen pää periaatteet 

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

Yleisiä periaatteita on useita: 

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

6.1.4 Valikoiva tarkkaavaisuus 

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

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

Tarkkaavaisuus voi kiinnittyä myös työkoneisiin tai tehtävään työhön, jolloin 
työkohteessa liikkuvat työntekijät saattavat jäädä vähemmälle huomiolle. 
Työkoneen lähellä työskentelevä henkilö jää helposti kookkaan ja hyvin ha-
vaittavan työkoneen katveeseen. 

Tietyömaan liikennejärjestelyissä on pyrittävä siihen, että kuljettaja havaitsee 
tietyt työmaan ja liikenteen kannalta tärkeät asiat. Liikenteenohjauslaitteiden, 
työntekijöiden tai liikennemerkkien on erotuttava riittävän selvästi taustas-
taan. Varoituslaitteiden tai työkoneiden on erotuttava väriltään ja sijoituksel-
taan katu-ja mainosvaloista tai muusta liikenteestä. 

6.1.5 Lyhytaikaisen tiedon epävarmuus 

Ratkaiseva vaikutus havaitsemisen varmuuteen on myös sillä, kuinka kauan 
tieto on näkökentässä. Lyhytaikainen havaintokanava voi tukkiutua esimer-
kiksi toisen informaation tai väsymyksen seurauksena. Kovalla nopeudella 
ajettaessa ovat monet tärkeät kohteet vain muutaman sekunnin kuljettajan 
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näkökentässä. Voi olla vain sattumaa, jos kuljettajaa huomaa tietyökoh-
teesta varottavan liikennemerkin. Tällöin esimerkiksi useamman liikenne- 
merkin perättäin sijoittamisella voidaan havaitsemisen todennäköisyyttä li-
sätä. 

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

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

6.1.6 Fysikaalisen ja havaintomaailman vastaamattomuus 

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

Varoitusvalaisimien voimakkuuden lisääminen parantaa näköhavaintojen 
tarkkuutta tiettyyn rajaan saakka, mutta sen jälkeen häikäisy saattaa alkaa 
heikentää sitä. Pimeässä poikittain tiealueella olevan työkoneen mittoja ja 
muotoja voi olla vaikea hahmottaa, varsinkin jos vastaantulevan liikenteen 
valot ja muut tiealueella tai työkohteessa olevat valot vaikeuttavat työkoneen 
ha h motta m ista. 

6.1.7 Havaintokentän muutoksen vaikutukset 

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

Suuri ajonopeus koetaan riittävän kauan jatkuneena pienenä ja tapahtuu 
turtumista, syntyy ns. vauhtisokeutta. Tämä ilmiö vaikuttaa ajonopeuksiin 
tietyökohteissa. Kun kuljettaja alentaa ajonopeuttaan esimerkiksi nopeu-
desta 100 km/h nopeuteen 60 km/h, kuljettajasta saattaa tuntua, että hän 
matelee hitaasti ja turvallisesti työkohteen ohi. Kuitenkin ajoneuvon törmä-
tessä jalankulkijaan tällä nopeudella, noin seitsemän kymmenestä jalankul-
kijasta 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. 

6.1.8 Absoluuttisen arvioinnin vaikeus 

Havaintoärsykkeiden suhteellinen vertailu on paljon helpompaa ja varmem-
paa kuin oikeiden arvojen toteaminen. Pareittaisena vertailuna pystytään 
erottamaan tuhansia värisävyjä ja erittäin pieniä valoisuuseroja. 
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Esimerkiksi jarruvalo havaitaan paremmin silloin, kun nähdään perävalon 
kirkastuminen, mutta ei yhtä helposti jatkuvana voimakkaana valona. Varoi-
tusvalaisimien osalta paremmin näkyvät valaisimet, jotka menevät välillä 
täysin pimeäksi. 

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

6.1.9 Hahmolait 

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

Liikenteen kannalta tärkeimpiä hahmolakea ovat 

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

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

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

Hyvän jatkon lain mukaan ne kokonaisuuden osat, jotka muodostavat yh-
dessä hyvän käyrän eli luonnollisen jatkon, käsitellään kuuluvan yhteen. 
Päätien oletetaan jatkuvan suorana tai risteyksessä suorana jatkuva tie 
koetaan etuajo-oikeutetuksi. 

Yhteisen liikkeen lain mukaan ainekset, jotka liikkuvat yhdessä, samalla no-
peudella tai liikkuvat vastakohtana paikallaan oleville, tajutaan kuuluvan sa-
maan kokonaisuuteen. Esimerkiksi jonoa ohitettaessa oletetaan, että jono 
jatkaa liikettään samanlaisena. 

6.1.10 Psykologinen etuajo-oikeus 

Liikenteeseen liittyvistä tottumuksista ja luontaisista hahmolaeista aiheutuu, 
että eräissä olosuhteissa tietyt tiet ja ajosuunnat käsitetään luontaisesti etu-
ajo-oikeutetuiksi. 
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Psykologinen etuajo-oikeus tulee esille: 

• (eveämmällä kadulla kanden kadun liittymässä (esimerkiksi 90 prosenttia 
kuljettajista etuajo-oikeutetulla, mutta kapeammalla kadulla, ei uskalla 
käyttää etuajo-oikeuttaan, vaan epäilee, hidastaa ajoaan ja jää odotta-
maan leveämmällä kadulla ajavia), 

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

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

Liikennejärjestelyissä olisi etuajo-oikeus määrättävä ihmisten luontaisten 
odotusten edellyttämällä tavalla. J05 tämä ei ole mandollista, on liittymä py -
rittävä muuttamaan hahmolakeja paremmin vastaavaksi. Jos tämäkään ei 
ole mandollista, eivät tavanomaiset liikennemerkit ole riittäviä, vaan olisi 
käytettävä mm. liikennevaloja tai normaaleista, tavanomaisista järjestelyistä 
poikkeavia järjestelyjä, merkkejä ja tiedotuksia. 

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

Kunnossapitoajoneuvon kuljettajalle tai tientyöntekijälle saattaa syntyä myös 
eräänlaista omaa "psykologista etuajo-oikeutta'. Helposti syntyy mielikuvia, 
että keltaisen varoitusvalaisimen käyttö antaa kunnossapitoajoneuvon kul-
jettajalle "ylimääräisiä" oikeuksia tai tietyömaalla ei tarvitse työntekijän nou-
dattaa liikennesääntöjä. Toisaalta voidaan puhua myös eräänlaisesta työ-
paikkasokeudesta, työssä olevia vaaroja ei tunnisteta tai vaarapaikat unoh-
detaan työn touhussa. 

6.1.11 Vastuu hahmotusilmiönä 

Liikennettä ja siihen liittyviä tilanteita voidaan tarkastella laajemmaltakin nä-
kökannalta hahmotusilmiönä. Jokainen tilanne merkitsee tienkäyttäjän kan-
nalta tiettyä havaittua kokonaishahmoa, joka vaikuttaa hänen seuraavaan 
ratkaisuun. Havaittuun kokonaisilmiöön sisältyy aina joitakin olettamuksia, 
ennakointeja ja odotuksia. 

Havaintokentällä on olemassa tietty struktuuri ja sillä oletettua pysyvyyttä ja 
jatkuvuutta. Pysyvyydellä ja jatkuvuudella on oma hierarkiansa, kuten pai-
kallaan olevat, tasaisella nopeudella liikkuvat ja hidastavat tai kiihdyttävät 
ajoneuvot. 

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

6.2 Tienkäyttäjän yksilölliset erot 

6.2.1 Tienkäyttäjän vireystila 

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

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

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

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

6.2.2 Kuljettajien riskitekijöitä 

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

6.2.3 Muut ihmisen havaintokykyyn liittyvät tekijät 

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

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

Kuljettajat yliarvioivat yleensä etäisyyksiä, sen sijaan nopeuksia sekä niiden 
muutoksia aliarvioidaan. Nopeuden muutoksia yleensä aliarvioidaan varsin-
kin silloin, kun on ajettu pitkän aikaa suurella nopeudella ja hyvällä tiellä se-
kä samalla on sopeuduttu tähän nopeuteen. Yleisen ongelman muodostavat 
liikenteen näennäinen turvallisuus ja siitä johtuva liian pienien turvamargi-
naalien käyttö. 



r 
	

Tieturva II 
TIEDOTTAMINEN JA TIEDONKULKU 

7 TIEDOTTAMINEN JA TIEDON KULKU 

7.1 Viestintäsuunnitelma 

7.1.1 Yleistä 

Hankkeen viestintäsuunnitelma on osa projektisuunnitelmaa. Se käsittää lu-
kuisia muitakin asioita kuin työn vaikutuksista tiedottamisen tien käyttäjille. 
Suunnitelma käsittää mm. menettelyt palautteen käsittelystä ja raportoinnis-
ta. Viestintäsuunnitelmalle on ominaista ennakkoon varautua tuleviin tapah-
tumiin aikatauluttamalla tiedossa olevat viestintään ja tiedottamiseen vai-
kuttavat toimenpiteet. Viestintäsuunnitelmassa varaudutaan toimimaan myös 
ennalta odottamattoman tapahtuman varalta. Viestintävastuu on tienpitäjän 
edustajalla. Urakkasopimuksessa kuvataan yksityiskohtaisesti urakoitsijalle 
ja tilaajalle kuuluvat tehtävät työkohteen asioiden tiedottamisessa. 

7.1.2 Viestinnän kohderyhmät 

Viestinnän kohderyhmiä ovat tienkäyttäjien lisäksi erilaiset hankkeen vaiku-
tuspiiriin liittyvät sidosryhmät. 
• tienkäyttäjäryhmiä: 

- pitkämatkainen raskas liikenne 
- vaaraHisia aineita kuljettavat yritykset 
- joukkoliikenne 
- muu linjaliikenne 
- erikoiskuljetuksia hoitavat yritykset 
- työmatkaliikenne 
- matkailuliikenne 

• sidosryhmiä: 
- asukkaat 
- liikeyritykset 
- maanomistajat 

• viranomaiset 
- yleisillä teillä Tiehallinnon liikennekeskus 
- erikoiskuljetuslupien käsittelijät 
- pelastuslaitos 
- poliisi 

7.2 Tiedonkulku 

7.2.1 Viestinnän välineet 

Erilaisia viestintätarpeita varten hanke tarvitsee merkityksestään ja vaikutuk-
sestaan riippuen esitteitä ja karttoja, joita voidaan jakaa esimerkiksi tiedo-
tustitaisuuksissa tai liittää lehdistötiedotteisiin. 
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Liikenteeseen ja paikallisten asukkaiden sekä yritysten kulkuyhteyksiin vai-
kuttavista toimenpiteistä kirjallinen tiedote on viestinnän tärkein väline. Tie-
dote voi olla lehdistötiedote tai asukkaille suoraan postin kautta jaettu tiedo-
te. Useimmissa tapauksissa joukkoviestimet itse, sanoma- ja paikallislehdet 
sekä alue- ja paikallisradiot katsovat omaan palveluunsa kuuluvan liikenne- 
tiedotusten välittämisen yleisölle. 

7.2.2 Tietyötiedottaminen 

Tietöistä tiedottamisella parannetaan tienkäyttäjän mandollisuutta valmis-
tautua viivytykseen tai vaihtoehtoisen reitin valintaan. Tiedottaminen palve-
lee samalla tiellä työskentelevien turvallisuutta liikennemäärän pienenemi-
senä, koska tutkimusten mukaan tietyötiedottamisella on vaikutusta tien-
käyttäjien reitinvalintaan. Yleisten teiden osalta tietyötietojen tietokannan yl-
läpitämiseksi tiepiireissä toimii tietyötiedottamiseen nimetty yhteyshenkilö, 
joka kokoaa hankkeilta saamansa tiedot. Tiedottamisen palvelutaso edellyt-
tää ehdotonta tietojen ajan tasalla pitämistä. 

7.2.3 Tietyörekisteri TITY 

Yleisten teiden osalta tietyötiedottaminen perustuu ATK -pohjaiseen tietyö- 
rekisteriin TITYyn. Tiepiirin yhteyshenkilö tallettaa hankkeelta saadut tiedot 
järjestelmään. Uudenmaan tiepiirin liikennekeskus päivittää Tiehallinnon In-
ternet -sivuille ja YLEn Teksti-TV:n sivuille tietyötiedot TITY:stä päivittäin. 
Lisäksi useissa tiepiireissä lähetetään viikoittain tiedote TITYyn tallenne-
tuista tiepiirin tietöistä radioille, lehdistölle ja hätäkeskuksille. 

Tietyöt jaetaan kolmeen haittaluokkaan: 
• merkittävää haittaa tai hidastetta kaikille tienkäyttäjille: "Valitsen toisen 

reitin, jos mandollista." Esim. rakenteen parantaminen, ei päällystettä. 
• haittaa raskasta liikennettä tai asuntovaunua, epämukavuutta tai jonkin 

verran hidastetta kaikille tienkäyttäjille: "Osaan varautua pieneen viivee-
seen ja epämukavuuteen." Esim. kiertotiekohteet, eräät päällystystyöt. 

• vähäistä haittaa tai hidastetta: "Hyvä tietää." Esim. useimmat päällystys- 
työt, tiemerkintätyöt 

7.2.4 LK-tieto 

LK-tieto on kaikkien Tiehallinnon liikennekeskusten yhteinen tietojärjestelmä, 
jonka keskitetyn tietokannan ansiosta yhden keskuksen tallentama tieto on 
välittömästi kaikkien keskusten saatavilla. 

Mm. onnettomuudet, lyhytkestoiset, nopeasti etenevät tietyöt (mm. päällys-
tystyöt, tiemerkinnät, vesakonraivaus jne) ja liikennettä haittaavat erikois-
kuljetukset tallennetaan LK-tiedon tietokantaan. LK-tiedosta lähetetään lii-
kennetiedotteita mm. valtakunnallisille ja paikallisradioille, poliisille ja hätä- 
keskuksiin. Yleisradiolla on mandollisuus lähettää liikennetiedotteet RDS-
tiedotteina. 

Kesäisin liikennekeskukset muodostavat ja lähettävät päivittäin koostetie-
dotteen tiepiirin alueella käynnissä olevista LK-tietoon tallennetuista tietöistä. 
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7.2.5 Kesän Tietyöt -kartta 

Tiehallinto julkaisee vuosittain keväällä ilmaiseksi jaettavan tiekartan, jossa 
esitetään tulevan kesän tietyöt niin tarkasti kuin ne julkaisuhetkellä ovat tie-
dossa. Yleisöpalautteen perusteella tietyökartalla on suuri suosio. Kartan 
tietosisällön laajentamiseen on ollut vuosi vuodelta yhä lisääntyviä tarpeita. 
Kartan jakelupisteitä ovat olleet Tiehallinnon toimipaikkojen ohella katsas-
tus- ja huoltoasemat. 

7.2.6 Tienkäyttäjän linja 0200-2100 

Tienkäyttäjän linjan numero on sama kaikkialla Suomessa ja siihen vasta-
taan lähimmästä tai valtakunnallisesti päivystävästä liikennekeskuksista 24 h 
vuoden jokaisena päivänä. Tienkäyttäjän linja on muuttumassa henkilökoh-
taista palvelua tarjoavasta puhelimesta tiestön kuntoon ja kunnossapitoon 
keskittyväksi palautekanavaksi. Lisäksi yhteistyökumppanit saavat numeron 
kautta aina yhteyden liikennekeskukseen. 

7.2.7 Tiedotustaulut 

Työnaikaisten liikenteen järjestelyihin voi kuulua myös tiedotustaulujen 
käyttö. Kunnan järjestyssääntöihin voi kuulua vaatimus työmaan tiedotus- 
taulun käytöstä. Taulussa on esitetty tiedot rakennuttajasta, työstä ja ura-
koitsijasta. 

Yleisellä tiellä käytetään tiedotustauluja kertomassa tienkäyttäjälle mitä teh-
dään, missä tehdään ja milloin kohde valmistuu. Tiehallinnon tauluja käyte-
tään vain uusinvestointihankkeissa, jotka ovat kustannuksiltaan huomattavia 
ja kestoltaan pitkäaikaisia. tauluja voidaan käyttää myös pitkäaikaisissa laa-
jennushankkeissa, joiden kesto on yli 6 kuukautta. Tiedotustaulua on käy-
tettävä myös hankkeissa, jotka saavat EU:n rahoitusta. 

Urakkasopimukseen voi kuulua myös tilaajan asettama ehto liikennettä 
haittaavasta työstä tiedottavan taulun käytöstä. Tienkäyttäjä voi siten val-
mistautua mandollisiin jonoihin, pysähdyksiin tai muihin viivytyksiin. Jos kor-
vaava yhteys on käytettävissä, tavoitteena on myös ohjata liikennettä muille 
reiteille ja näin vähentää työmaan kautta kulkevaa liikennettä. Tällaisessa 
tapauksessa taulussa voidaan ilmoittaa työn aloittamis- ja päättymisajan-
kohdat. 

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

7.2.8 Kiertosuositustaulut 

Yleisellä tiellä on eräissä tapauksissa hyödyllistä käyttää tiedotustaulua taa-
jaman ulosmenotien alussa, jos edessäpäin on liikenteelle merkittävää hait-
taa aiheuttava työmaa. Tällöin esimerkiksi asuntovaunulla tai -autolla mat-
kaava voi valita toisen reitin. 
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Vähäliikenteisellä tiellä, jossa liikenne on pääasiassa paikallista, tiedotus- 
taululla voidaan esittää kiertoreitti sanallisesti. 

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

8.1 Yleistä 

Liikenneonnettomuuden tai työtapaturman ensiapuohjeet ja liikenneturvalli-
suuden edellyttämät menettelyt käsitellään Tieturva 1 -koulutuksessa. On-
nettomuustapausten aiheuttamien taloudellisten menetysten johdosta tehtä-
vä tutkinta on tämän jakson aiheena. 

8.2 Korvausvaatimuksia erilaisista asioista 

Tien tai kadun pitäjä vastaa tien puutteellisuuksien johdosta nostettuihin 
kanteisiin. Puutteet voivat johtua työkohteessa sattuneissa onnettomuuksis-
sa myös liikenteen järjestelyissä käytetyistä menettelyistä. Kanteet koskevat 
useimmiten taloudellisten menetysten korvaamista. Mukana on kuitenkin 
onnettomuustapauksia, joissa myös työtekijä tai työnjohtoon kuuluva on po-
liisin tutkinnassa kuultavana. 

Korvausvaateet koskevat useimmiten väitettyjä laiminlyöntejä kunnossapi-
dossa, kuten liukkaudentorjunta, kuoppien merkitsemättä jättäminen, lente-
levät kivet, yliauraus, törmääminen kunnossapitokoneeseen. Tiellä tehtävät 
työt ovat mukana merkitsemisessä väitettyinä puutteina jne. Syylliseksi 
epäilty -kuulustelut liittyvät työkohteiden liikenteen järjestelyissä esitettyihin 
puutteisiin tai työkoneille sattuneisiin liikennevahinkoihin. 

Korvausvaatimusten hylkääminen johtaa hyvin usein oikeudenkäynteihin. 

8.3 Tienpitäjällä todistustaakka 

Oikeudenkäynnin kannalta on olennaista, että tienpitäjä joutuu itse näyttä-
mään, että tie tapahtumahetkellä on ollut liikennettä tyydyttävässä kunnossa. 
Työkohteiden osalta on näytettävä liikenteen järjestelyjen vastaavan tehtyä 
suunnitelmaa ja täyttävän tienpitäjän näkemysten mukaan siinä kohteessa 
vaaditut tarpeet. Mikään yleinen perustelu vastapuolen huolimattomuudesta, 
sopimattoman tilannenopeuden käyttämisestä tai turvaetäisyyden laimin-
lyönnistä edellä ajavaan jne., ei tavallisesti riitä tuomareille. Tienpitäjä joutuu 
perustelemaan tarkoin toimintansa. Tehdyistä toimenpiteistä tarvitaan päivä-
kirjamerkintöjä. Vastaanotetut ilmoitukset on kirjattava kellonaikoineen jne. 

8.4 Onnettomuuspaikkatutkinta 

Sattuneet onnettomuudet on pyrittävä itse dokumentoimaan tarkasti, vaikka 
poliisi tekee niistä omat piirroksensa. Niissä voi olla puutteita, joilta on ratkai-
seva merkitys puolustuksen kannalta. Liikennemerkkien sijainti on silmä-
määräistä, tien leveys tai kaivannon sijainti on puutteellisesti ilmoitettu jne. 
Tarvitaan valokuvia, tarkkoja mittauksia, joskus jopa jälkeenpäin tarkistetta-
vissa olevia kartoituksia, jotka on sidottu pysyviin rakenteisiin (sähkölinjaan, 
rakennuksiin jne.). Liikennemerkkien sijainti ja kunto ym. (esim. lumisuus 
ennen puhdistamista). Tärkeää olisi saada mitattua ja kuvattua myös tielle 
jääneet jäljet. Jälkien turmelemista on mandollisuuksien mukaan vältettävä, 
ennen kuin ne on mitattu ja kuvattu. Jos itse suoritetuissa tutkimuksissa ha- 
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vaitaan eroavuuksia poliisin suorittamaan paikkatutkintaan, on poliisi pyrittä-
vä saamaan paikan päälle toteamaan havaitut virheellisyydet tai puutteet. 
Kaikkein parhaat edellytykset paikkatutkinnan onnistumiselle saadaan, jos 
tutkinta alunperin tehdään yhdessä poliisin kanssa. 

Puolustuksen kannalta on ongelmallista myös, jos välittömiin kunnostustöi-
hin ryhdytään (sortumien korjaaminen jne.) ennen paikkatutkintaa. Parempi 
olisi käyttää kohteen eristämiseen sulkulaitteita, kunnes kaikki tarpeellinen 
tutkinta ja dokumentointi on tehty. Asiakirjoja on säilytettävä. Käsittelyssä on 
ollut tapauksia, jotka ovat sattuneet kolmatta vuotta sitten. Erityisen tärkeää 
oma (tai poliisin kanssa tehty) yksityiskohtainen paikkatutkinta on kuolemaan 
johtaneissa tai suuriin taloudellisiin vaikutuksiin johtaneissa onnettomuuksis-
sa (esim. korvaus lunastuskuntoon menneestä ajoneuvonosturista sen kaa-
duttua tilapäisellä kiertotiellä pientareen sortuman takia, öljyrekan ojaanajo 
yliaurauksen johdosta ym.). 

8.5 Ennalta ehkäisy 

Ennalta ehkäisy on esimerkeissä mainittujen vahinkojen torjunnassa kaik-
kein tärkeintä. Tilapäiset kiertotiet on niin varmistettava, ettei pettävälle reu-
nalle jouduta sulkulaitteita tai tilapäisiä kaiteita kaatamatta. Samoin sattuneet 
yliaurauskohdat on välittömästi varmistettava uusin aurausviitoin tai ellei niitä 
saada jäätyneeseen maahan heti pystyyn, sulkulaittein. Niitä on aurauska-
lustoon varattava mukaan. 

8.6 Poliisikuulustelu 

Poliisikuulusteluissa on kerrottava oleellinen. Omien käsitysten ja arvioiden 
lausumissa on oltava pidättyvä. Vastapuoli käyttää arvioita helposti todistus-
aineistona. Poliisikuulusteluaineisto on molempien osapuolten käytettävissä. 
Vaaralliseksi voidaan katsoa melkein mikä tienkohta tahansa, jos onnetto-
muuteen joutuneen ajoneuvon kuljettaja on täysin piittaamaton kelistä, lii-
kennemerkkien viesteistä ja kuljettamansa ajoneuvon kunnosta. Esim. tietyn 
tienkohdan nimeäminen vaaralliseksi poliisikuulustelussa on arveluttavaa. 
Jos tienpitäjän henkilökunta itse pitää tiettyä tienkohtaa vaarallisena, siitä 
pitää keskustella avoimesti ja esittää keinoja vaaran torjumiseksi. 

8.7 Oikeudenkäynti 

Kun jokin juttu on edennyt oikeudenkäyntivaiheeseen saakka, on asian hoi-
tamisen onnistumisen kannalta erittäin tärkeätä, että asiaa hoitava juristi saa 
kaikki asiaa koskevat tiedot haltuunsa - myös ne tosiseikat, jotka ehkä ovat 
asiakkaan kannalta tuottamuksellisia. Jos juttu sitten etenee ylempiin oike-
usasteisiin, kuten yleensä tapahtuu, uusien näkökohtien esiintuominen vasta 
siinä vaiheessa herättää aina vastapuolella epäilyksiä tuottamuksen peitte-
lystä. 
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9 TYÖMAAN TURVALLISUUSSEURANTA 

9.1 TurvaHisuusseurannan organisointi 

9.1.1 Turvallisuusseuranta 

Turvallisuusseurantaan kuuluvat työmaalla tehtävät turvallisuuteen liittyvät 
tarkastukset, kuten työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset, kaluston 
vastaanottotarkastukset, telineiden ja nostokal uston käyttöönottotarkastuk-
set. Turvallisuusseurantaan liittyy myös työmaan turvallisuusvalvonta. 

9.1.2 Päätoteuttajan tehtävät tarkastustoiminnassa 

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

Vastuuhenkilö vastaa tarkastusten hyödyntämisestä. Tarkastusten hyödyn-
täminen on sitä, että työmaalla annetaan ohjeita ja määräyksiä, jos tarkas-
tuksissa havaitaan yleisesti jokin laiminlyönti, puute tai vaaratilanne. 

Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta (629/94 11-15 §) an-
taa määräyksiä rakennustyömaalla tehtävästä turvallisuusseurannasta ja sii-
hen liittyvistä tarkastuksista. 

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

9.2 Työmaalla tehtävät tarkastukset 

9.2.1 Tarkastusten jaottelu 

Rakennustyömaalla tehtävät tarkastukset jaetaan kolmeen ryhmään: 

• jokaiselle käyttöönotettavalle koneelle ja muulle tekniselle laitteelle teh-
tävät vastaanottotarkastukset, 

• työ- ja suojatelineille sekä nostolaitteille ja nostoapuvälineille tehtävät 
käyttöönottotarkastukset, 

• käytön aikana tehtävät kunnossapitotarkastukset eli viikoittaiset kunnos-
sapitotarkastukset. 

Koneille ja laitteille pitää tehdä myös muita tarkastuksia, kuten käyttöönotto- 
ja määräaikaistarkastuksia (esim. VNp 856/98). Työmaalla on huolehdittava, 
että koneet ja laitteet lähetetään ajallaan näihin tarkastuksiin. 
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Lisäksi koneiden ja laitteiden käyttö- ja turvallisuusohjeissa voi olla määrä-
yksiä tarkastuksista ja päivittäisistä toimintakokeiluista. Toimintakokeilujen 
tekemisestä vastaavat yleensä koneiden ja laitteiden käyttäjät. Työmaan vii-
koittaisten kunnossapitotarkastusten ja yleisen turvallisuusvalvonnan yhtey-
dessä seurataan myös toimintakokeilujen toteuttamista. 

9.2.2 Vastaanottotarkastukset 

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

Vastaanottotarkastuksessa varmistetaan se, että kone tai laite on käyttötar-
koitukseensa sopiva ja niin suojattu, ettei siitä ole vaaraa sen käyttäjille eikä 
muillekaan sen vaikutuspiirissä oleville. Erityisesti varmistetaan suoja- ja va-
roituslaitteiden kunto. 

Koneiden ja laitteiden käyttö- ja turvallisuusohjeissa annetaan tarkastami-
seen liittyviä ohjeita, joten työmaalla pitäisi olla saatavilla käyttö- ja turvalli-
suusohjeet. 

Vastaanottotarkastuksen jälkeen koneiden ja laitteiden kuntoa seurataan 
työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten yhteydessä sekä työmaan 
yleisen turvallisuusvalvonnan avulla. 

Työkoneiden vastaanottotarkastus tehdään yhteistyössä koneiden käyttäjien 
kanssa ja tarkastus on vain silmämääräinen. Tarkastuksen yhteydessä voi-
daan antaa koneiden käyttäjille työmaata koskevat tarpeelliset turvallisuus- 
tiedot ja turvallisuuteen liittyvät pefisäännöt, jolloin käyttöönottotarkastus on 
osa koneen kuljettajien perehdyttämistä työmaahan. 

9.2.3 Käyttöönottotarkastukset 

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

Nostokaluston käyttöönottotarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota 
nostopaikan, nostoreitin ja nostokohteen turvallisuuteen sekä nostokoneen 
ja nostoapuvälineiden soveltuvuuteen nostotyöhön (esim. nostokone on tila-
uksen mukainen). 

Samoin varmistetaan koneen kuljettajan pätevyys ja sovitaan nostotyön pe-
lisäännöistä (esim. taakkojen kiinnitys, yhteistyö nostojen ohjauksessa kuten 
merkinantajan käyttö ja käytettävät merkit). Nostokoneen tarkastamisen yh-
teydessä voidaan koneen kuljettaja perehdyttää sekä työmaan olosuhteisiin 
että turvallisuus- ja järjestyssääntöihin. 

Tehneen käyttöönottotarkastuksessa katsotaan, että teline on turvallinen ja 
se on tehty tehneen käyttöohjeiden (STMp 156/98 3 §) tai erillisen käyttö- 
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suunnitelman (STMp 156/98 5 §) mukaisesti (lisäksi erikoistelineistä tehdään 
rakennesuunnitelma, STMp 156/98 4 §). 

Tarkastettuun telineeseen laitetaan myös telikortti tai vastaava merkintä 
(STMp 156/98 19 §). Keskeneräisen tai muutoin käyttöön soveltumattoman 
työtelineen käyttö on estettävä sitä koskevalla merkinnällä tai muulla tavalla. 

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

9.2.4 Työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset 

Rakennustyömaalla on työn aikana ajoittain, mikäli mandollista ainakin ker-
ran viikossa tehtävä kunnossapitotarkastus. 

Tässä tarkastuksessa tarkastetaan mm.: 

• työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, 
• putoamissuojaus, 
• valaistus, 
• rakennustyön aikainen sähköistys, 
• nosturit, 
• henkilönostimet, 
• muut nostolaitteet, 
• nostoapuvälineet, 
• rakennussahat, 
• tehneet, 
• kulkutiet, 
• maan ja kaivantojen sortumavaaran estäminen. 

Kunnossapitotarkastuksessa kiinnitetään huomiota siihen, että työnantajien 
ja itsenäisten työnsuorittajien tehtäväjaosta ja yhteistoiminnasta työntekijöi-
den turvallisuutta ja terveyttä uhkaavien vaarojen estämisessä ja vaaroista 
tiedottamisessa on huolehdittu. Tarkastuksessa katsotaan, että työt voidaan 
tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle ja, että 
eri työvaiheet on ajoitettu oikein. 

Tarkastuksessa on syytä ennakoida tulevan viikon työtehtäviä ja turvahhi-
suusasioita, mm. turvalhisuussuunnitelmien toteuttamista ja laatimistarvetta. 

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

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

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

Viikoittainen tarkastustoiminta yhteisellä työmaalla organisoidaan pääto-
teuttajan toimesta. Suurilla työmailla se voidaan ohjelmoida tapahtuvaksi 
työmaan eri osissa eri päivinä. 

Tarkastukset tekee päätoteuttajan vastuuhenkilö tai tämän tehtävään mää-
räämä henkilö. Työntekijöiden edustajalle, yleensä työsuojeluvaltuutetulle ja 
kunkin työkohteen urakoitsijan edustajalle on varattava tilaisuus olla mukana 
tarkastuksissa. 

Tarkastuksista pidetään pöytäkirjaa tai muuta tallennetta (esim. vakiomuo-
toista tarkastuslistaa), johon on merkitty osallistujat, tarkastuskohteet, mah-
dolliset korjausehdotukset ja se, kuka korjauksista vastaa. Myöhemmin 
pöytäkirjaan laitetaan myös puutteiden korjauskuittaukset. Päätoteuttajan 
vastuuhenkilö valvoo, että havaitut puutteet korjataan. 

Tarkastusten tuloksista tiedotetaan kattavasti kaikille asianosaisille urakoit-
sijoille. Tarkastuksissa havaitut asiat voivat aiheuttaa muutoksia työmaan 
turvallisuussääntöihin, perehdyttämisohjeisiin tai turvallisuussuunnitteluun. 

9.2.5 Tarkastusten dokumentointi 

Tarkastuksista laaditaan aina tarkastuspöytäkirjat (esim. käyttäen tarkas-
tuslomakkeita), joihin kirjataan havaitut puutteet, vastuuhenkilöt korjauksiin, 
korjauksien aikarajat ja myöhemmin vastuuhenkiläiden korjauskuittaukset. 

Päätoteuttajalla tulee yleensä olla kopiot työmaalla tehdyistä tarkastuspöytä-
kirjoista. Suurilla/laajoilla tienrakennustyömailla voidaan sopia, että jokainen 
urakoitsija omalta osaltaan säilyttää tarkastuspöytäkirjat. 

Perusperiaatteena on, että tarkastuspöytäkirjat säilytetään ainakin koko 
työmaan keston ajan. 
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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 629/94 6 §). 

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

Hava itsem i nen 
Havaitsemisella tarkoitetaan jonkin kohteen tai laitteen näkemistä ja huo-
m aam ista. 

Itsenäinen työnsuorittaja 
Urakka-, alihankinta- tai muun sellaisen työsuoritusta tarkoittavan sopimuk-
sen perusteella, työsopimusta lukuun ottamatta työtä tekevä henkilö, jolla ei 
ole kyseessä olevalla työmaalla palveluksessaan työntekijöitä. Itsenäisen 
työnsuorittajan on noudatettava työsuojelutainsäädännön vaatimuksia mm. 
työntekijän pätevyydestä, työssä käytettävistä koneista, laitteista ja välineis-
tä, työmenetelmistä sekä vaarallisten aineiden käsittelystä ja säilyttämisestä 
(VNp 629/94 2 §). Itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava myös työmaan 
järjestyssääntöjä sekä turvallisuussuunnittelun periaatteita. 

Järjestyssäännöt (kunnallislaki 953/76) 
Järjestyssäännöillä voidaan antaa paikallisia määräyksiä toimenpiteistä, joi-
hin on ryhdyttävä liikenteen turvaamiseksi tiellä, jos kiinteistöstä tai siinä 
suoritettavasta työstä voi aiheutua haittaa tai vaaraa liikenteelle. 

Koneturvallisuus 
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 1314/94). 

Käyttöturvali isuustiedote 
Kemikaalien ominaisuudet ja vaarallisuus käyvät ilmi niiden luokituksesta, 
merkinnöistäja käyttöturvallisuustiedotteesta (Kemikaaliasetus 675/93 18 §). 

Käyttöönottotarkastus (raken n ustyömaalla) 
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 
pystytyspaikka ja -ympäristö ovat turvallisia (VNp 629/94 12 §). 
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Käyttöönottotarkastus (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 856/98 mm. 62 §). 

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

Liikennesääntö 
Liikenteessä noudatettava sääntö, määräys tai ohje. 

Liikenteen järjestelyt, liikennejärjestelyt 
Liikenteen järjestelyillä tarkoitetaan liikennealueella toteutettavia toimenpi-
teitä, joilla varmistetaan liikenteen sujuvuus ja turvallisuus. Työkohteessa 
liikenteen järjestelyillä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan sekä 
työkohteen työ- että liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus. 

Liikenteen järjestelysuunnitelma 
Liikenteen järjestelysuunnitelma on ennakkoon tehty suunnitelma liikenne- 
alueella tehtävistä toimenpiteistä, joilla liikenteen sujuvuus ja turvallisuus 
varmistetaan. Työkohteen liikenteen järjestelysuunnitelmassa otetaan huo-
mioon työn ja työvaiheiden kaikkiin liikennemuotoihin ja niiden turvalliseen 
pääsyyn vaikuttavat näkökohdat. Liikenteen järjestelysuunnitelma sisältää 
työkohteessa tarvittavat liikennemerkit, sulku- ja varoituslaitteet, opastus- 
merkit ym. liikenteen ohjauksen vaatimat laitteet. Liikenteen järjestelysuun-
nitelmaan kuuluu myös syvien kaivantojen tai putoamisvaarallisten kohtei-
den varmistaminen tahattomalta niihin suistumiselta. 

Liikenteen ohjaaja 
Liikenteen ohjaajina toimivat poliisimies sekä tieliikenneasetuksella säädet-
tävissä tapauksissa sotilaspoliisi ja asianomaisen viranomaisen tehtävään 
määräämät henkilöt. Liikenteen ohjaajalla 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 §, kunnan rakennusjärjestys tai jär-
jestyssäännöt). 

Määräalka istarkastus 
Määräaikaistarkastus tehdään säännöllisesti, usein vuoden välein, mm. 
nostoapuvälineelle, nosturille, henkilö- ja autonostimelle. Määräaikaistar -
kastuksessa selvitetään, onko tarkastettavan laitteen käyttö aiheuttanut tur -
vallisuuden kannalta merkittäviä muutoksia (VNp 856/98 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 vaa-
rat ja niiden torjuntaperiaatteet. 

Päätoteuttaja 
Pääurakoitsija tai sellaisen puuttuessa rakennuttaja tai muu, joka ohjaa tai 
valvoo rakennushanketta. Päätoteuttaja vastaa rakennustyömaan yleisestä 
turvallisuudesta eli ohjaa tai valvoo rakennushanketta. Päätoteuttajalla on 
päävastuu työmaan turvallisuusjohtamisesta, turvallisuussuunnittelusta ja - 
seurannasta (VNp 629/94 2 §, 6-10  §). 

Rakennuttaja (työturvallisuusmielessä) 
Rakennuttaja vastaa rakennushankkeen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa 
siitä, että näissä vaiheissa otetaan huomioon rakennustyön toteuttaminen 
siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta 
haittaa työntekijöiden terveydelle. Rakennuttaja laatii/laadituttaa myös tur-
vallisuusasiakirjan. Pääurakoitsijan puuttuessa rakennuttaja voi ohjata ja 
valvoa rakennustyön toteuttamista eli hoitaa päätoteuttajan turvallisuusteh-
täviä (VNp 629/94 4-5 §). 

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 629/94 
21 §, VNp 1407/93 ja sen liitteet). 

Sulku laite 
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. 

Suunnittelijan turvallisuustehtävät rakennushankkeen toteutta-
misvaiheessa 
Suunnittelijan on huolehdittava rakentamisesta koskevassa suunnittelussa 
myös suunnitelmaa toteuttavien eli rakennustyömaalla työskentelevien tur-
vallisuudesta (VNp 629/94 4 § 2 mom.). 

Tapaturman aiheuttaja 
Tapaturman aiheuttajalla tarkoitetaan teknisen työympäristön tekijää, jonka 
voidaan katsoa vaikuttaneen eniten tapaturman syntyyn. Tapaturman aihe-
uttajan avulla pyritään löytämään vaarat, jotka johtavat tapaturmiin. Tapa-
turman aiheuttaja osoittaa tapaturman aiheuttaneen kohteen, jonka raken-
teessa tai toiminnassa ei välttämättä ole ollut poikkeamia. 

Tapaturmataajuus 
Tapaturmien lukumäärä miljoonaa tehtyä työtuntia 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 §) 

Tiealue (vieri-, suoja-ja näkemäalue) 
Tiehen kuuluvat ajorata ja muut liikenneradat, niin kuin jalkakäytävä ja pol-
kupyörätie, sekä niiden säilymistä ja käyttämistä varten pysyvästi tarvittavat 
alueet, rakenteet ja laitteet, kuten piennar, luiska, pengermä, oja, keski-, väli- 
ja rajakaista, kohtaamis-, kääntymis- ja pysäköintipaikka, tiehen välittömästi 
liittyvä vähäinen varasto- tai pysäköimisalue sekä valaistuslaitteet ja liiken-
nevalot, kaide, rumpu, silta, melueste, riista-aita, lautta laitureineen ja väyli-
neen, laivalaituri ja varalaskupaikka, joka on määrätty tiehen liitettäväksi, se-
kä tiemerkki. Tiehen kuuluu myös alue, joka tarvitaan valtakunnan rajan 
ylittävästä tieliikenteestä aiheutuvaa tulli- ja passintarkastusta varten (Tielaki 
3), 
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Tienkäyttäjän linja 
Tiehallinnon tiepiirin liikennekeskuksen puhelin, johon tienkäyttäjä voi il-
moittaa tiellä tai liikenteessä havaitsemistansa puutteista. Numero on 0200 
2100. Numero on koko maassa sama ja puhelun hinta paikallisverkkomak-
sun suuruinen. 

Tien pito 
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 kiinteistön omistaja. 

TOT 
Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä. TOT-tutkinta tehdään kuo-
lemaan 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 
629/94, 5 § 1 mom.), joka sisältää rakennushankkeen ominaisuuksista ja 
luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuus- 
tiedot. Turvallisuusasiakirjan laatimisesta vastaa rakennuttaja. 

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

Turvallisuusjohtaminen (työmaalla) 
Turvallisuuden liittärninen työmaan johtamisen normaaleihin keinoihin on 
turvallisuusjohtamista. Turvallisuusjohtamista tapahtuu töiden ja työvaihei-
den yhteensovittamisessa, turvallisuussääntöjen ja -ohjeiden laadinnassa, 
tiedonkulun ja perehdyttämisen järjestämisessä sekä valvonnan yhteydessä. 
Työmaan turvallisuusjohtamisesta vastaa työmaan päätoteuttaja (VNp 9-10 

Turvallisuusmääräys 
Turvallisuusmääräyksiä ovat työlainsäädäntö ja ne muut säädökset, joissa 
säädetään työoloja tai työsuojelutoimintaa. 
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Turvallisuusohje 
Turvallisuusohjeella annetaan käytännön ratkaisumalleja tai neuvoja vei-
voittavien turvallisuusmääräysten esittämien vaatimusten toteuttamiseksi. 
Turvallisuusohjeita 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. 

Turvallisuusseuranta 
Työmaalla tehtävät turvallisuuteen liittyvät tarkastukset, kuten työmaan vii-
koittaiset kunnossapitotarkastukset, kaluston vastaanottotarkastukset, teli-
neiden ja nostokaluston käyttöönottotarkastukset. Päätoteuttajan vastuu- 
henkilö vastaa tarkastustoiminnan organisoinnista työmaalla (VNp 629/94 
11-15 §). Turvallisuusseurantaan liittyy myös työmaan yleinen turvallisuus- 
valvonta. 

Turvallisuussuunnittelu 
Turvallisuussuunnitteluun kuuluvat mm. työmaa-alueen käytön suunnittelu 
(VNp 629/94 8 §), vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelu (VNp 
629/94, liite 2), ennen rakennustyön alkua tapahtuva turvallisuuden varmis-
tamiseksi tehty suunnittelu (mm. VNp 629/94 7 §, 16-23  §) ja mandollinen 
riskienarviointi sekä riskien poistamiseen liittyvien suunnitelmien ja muiden 
toimenpiteiden laatiminen. Turvallisuussuunnittelu liittyy myös työmaalla ta-
pahtuvaa muuhun suunnitteluun mm. aikataulusuunnitteluun, hankintojen 
suunnitteluun sekä resurssisuunnitteluun. Turvallisuussuunnittelu pitää esit-
tää pääosin kirjallisessa muodossa (VNp 629/94 7 § 3 mom.) ja päävastuu 
turvallisuussuunnittelusta on päätoteuttajalla. Myös muidenkin urakoitsijoi-
den ja itsenäisten työnsuorittajien on noudatettava turvallisuussuunnittelun 
periaatteita omissa töissään (VNp 629/94 10 § 2 mom.). 

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

Työmaan vastuuhenkilö 
Päätoteuttajan nimeämä vastuuhenkilö, joka huolehtii päätoteuttajan turvalli-
suustehtävistä, vastuuhenkilö pitää kaikissa tapauksissa nimetä (VNp 
629/94 9 §). 

Työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus 
Työmaan viikoittaisessa kunnossapitotarkastuksessa katsotaan työmaan ja 
työympäristön yleinen turvallisuus sekä seurataan muiden tarkastusten to-
teuttamista (VNp 629/94 13 §). 

Työnantaja 
Henkilö tai yhteisö, joka käyttää korvausta vastaan palveluksessaan vierasta 
työvoimaa. 
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Työnopastus 
Työnopastuksessa opetetaan mm. työn oikea ja turvallinen tekeminen ja 
koneiden oikeat ja turvalliset käyttötavat. Samalla opetetaan turvalliset toi-
mintatavat, henkilönsuojainten ja suojalaitteiden käyttö. 

Työo hjeet 
Työohjeet ovat työpaikalla olevat selkeät ohjeet, joiden mukaan tehtävä 
toistuvasti 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 299/58 9 §). 

Työsuojelupäällikkö 
Työsuojelupäällikön päätehtävä on käynnistää ja ylläpitää työmaan työsuo-
jeluyhteistyötä yhteistyössä työntekijöiden kanssa (Asetus työsuojelun vaI-
vonnasta 954/73 16-17 §). 

Työsuojeluvaltuutettu 
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 954/73 18-25 §). 

Työsuojeluvastu ut 
Työsuojeluvastuut tulevat linjaorganisaation tehtävien ja toimivaltuuksien 
mukaan. Töiden käytännön organisointi, työntekijöiden opastus, ohjaus ja 
valvonta ovat tyypillisesti työnjohdon työsuojelutehtäviä (Työturvallisuuslaki 
299/58 3 §). Jokainen työnantaja on ensisijaisesti vastuussa omien työnte-
kijöidensä turvallisuudesta (VNp 629/94 3 § 1 mom.). Työpaikan haltijana 
olevan työnantajan on mm. varmistettava, että hänen työpaikallaan työtä 
teettävä ulkopuolinen työnantaja ja siellä työskentelevä ulkopuolisen työn-
antajan työntekijä ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistu-
vista työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä (Työturvallisuuslaki 299/58 34 §). 
Yhteisellä rakennustyömaalla päävastuu työmaan yleisistä turvallisuusasi-
oista on päätoteuttajalla. 

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

Työvälineiden turvallinen käyttö 
Rakennustyössä käytettävien työvälineiden tulee olla käyttötarkoitukseen 
sopivia, riittävän lujarakenteisia ja siten suojattuja, etteivät ne aiheuta vaaraa 
käyttäjilleen eivätkä muille työmaalla oleville (mm. VNp 856/98). 

Varoitusa uto 
Hitaasti liikkuvan tai ajoittain pysähtyvän työn varoittamiseen käytetty varoi-
tuslaittein ja/tai törmäysvaimentimella varustettu auto 
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Varoituslaite 
Liikenneministeriön päatöksessä liikenteen ohjauslaitteista erikseen kuvattu 
liikenteen varoittamiseen käytetty laite, joita ovat hinattava tai ajoneuvon pe-
rään asetettava varoituslaite (LMp 203/82 41 §) ja tielle asetettava varoitus- 
laite (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 materi-
aalia (VNp 629/94 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 §) 

Vastaan ottota rkastus 
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 629/94 11 §). 

Vastuunalaiset henkilöt 
Jokaisen urakoitsijan on nimitettävä teettämänsä työn johtoa ja valvontaa 
varten pätevän ja vastuunalaisen henkilön (VNp 629/94 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 629/94 
3 § 2 mom.). 

Yhteinen rakennustyömaa 
Sellainen rakennustyömaa, jolla samanaikaisesti työskentelee kanden tai 
useamman työnantajan palveluksessa olevia työntekijöitä taikka itsenäisen 
työnsuorittajan lisäksi joko vähintään toinen itsenäinen työnsuorittaja tai vä-
hintään yksi jonkin työnantajan palveluksessa oleva työntekijä (VNp 629/94 
2 §). Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja 
itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kukin osaltaan huolehdittava siitä, ettei 
työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn vai-
kutuspiirissä. 
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