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TI  IVISTELMA  

Tämän selvityksen lähtökohtana  on  ollut  tielaitoksen  tuotannon palvelukes-
kuksen Kuopion  kehitysyksikössä  tehty tutkimus, joka käsitteli tienvarsien  ja 

 -luiskien niittoa  ja  vesakonraivausta. 

Vesakonraivaus-  ja  niittotöissä  käytetyt laitteet eivät ole kaikilta osin täyttä-
neet  työturvallisuusvaatimuksia.  Näissä töissä  on  sattunut vuosittain  50-80 

 erilaista  esinevahinkoa.  Lisäksi  on  tapahtunut vakavia onnettomuuksia  ja 
 useita hyvinkin vakavia vaaratilanteita.  Onnettomuusalttius  on  kasvanut ura -

koinnin  lisääntyessä.  Urakoitsijat  ovat kehitelleet omia koneita  ja  laitteita, joi-
den rakenteet  ja  suojaukset  saattavat olla puutteellisia. Taloudellinen  lama 
on  luonut turvallisuuden kannalta  epäterveitä  piirteitä  urakkakilpailuun.  Työs-
sä otetaan riskejä  aihaisten urakkahintojen  pakottamina. 

Tämän raportin tavoitteena  on  parantaa  vesakonraivaus-  ja  niittotöiden  työ- 
ja  liikenneturvallisuutta sekä näissä töissä käytettävän kaluston turvallisuutta 

 ja  havaittavuutta.  Selvitys  on  tarkoitettu erityisesti näitä töitä tekeville  urakoit-
sijoille  ja  töitä  valvoville  henkilöille. Tätä selvitystä voidaan myös käyttää teh-
täessä töitä  tietaitoksen  omalla kalustolla  ja  henkilökunnalla. Selvitys sovel-
tuu lähes poikkeuksetta kuntien  ja  muiden yhteisöjen käyttöön. 

Selvitys jakaantuu kuuteen osaan. Ensimmäisessä luvussa käsitellään ylei-
sesti  niitto-  ja  vesakonraivaustöissä  esiintyviä vaaroja  ja  ongelmia. Toisessa 
luvussa keskitytään näiden töiden  liikenneturvallisuuteen.  Erityisesti anne-
taan ohjeita kaluston  ja  työntekijöiden  havaittavuudesta.  Kolmannessa luvus-
sa keskitytään liikenteen ohjaamiseen  ja  varottamiseen työkohteissa.  Tässä 
luvussa annetaan myös ohjeita työmaan  liikennejärjestelyjen  tekemisestä,  
liikenteenohjauslaitteiden  käyttämisestä sekä  tielläliikkujien  suojaamisesta. 
Neljännessä luvussa annetaan perusteet koneiden  ja  laitteiden turvallisuu-
desta. Luvussa kuvataan uudistuneen lainsäädännön asettamia yleisiä  tur

-vallisuusvaatimuksia  ennen kaikkea uusien koneiden valmistajille  ja  maahan- 
tuojille. Viidennessä luvussa keskitytään  työturvallisuusasioihin,  kuten työvä-
lineiden turvalliseen käyttöön,  perehdyttämiseen  ja  työntekijöiden suojaami-
seen. Kuudennessa luvussa käsitellään urakka-asiakirjoissa esiintyviä mää-
räyksiä työ-  ja  liikenneturvallisuudesta. Kirjan  liitteisiin  on  laadittu töitä  hel

-pottavia  tarkastus-  ja  muistilistoja  sekä  suunnitelmamalteja. 



ESIPUHE 

Tämän selvityksen tavoitteena  on  parantaa  vesakonraivaus-  ja niittotöiden 
 työ-  ja  liikenneturvallisuutta. Raportti  on  tarkoitettu erityisesti näitä töitä teke-

ville  urakoitsijoille  ja  töitä  valvoville  henkilöille, sitä voidaan käyttää myös teh-
täessä töitä  tielaitoksen  omalla kalustolla  ja  henkilökunnalla. Selvitys sovel-
tuu myös kuntien  ja  muiden yhteisöjen käyttöön. 

Selvitys  on  tarkoitettu liitettäväksi osaksi näitä töitä käsitteleviä urakka-asia-
kirjoja. Sitä voidaan käyttää myös osana töitä koskevaa  turvallisuusasiakir

-jaa,  joka  on  mainittu valtioneuvoston päätöksessä rakennustyön turvallisuu-
desta.  Turvallisuusasiakirjan  pitää sisältää rakennushankkeen ominaisuuk-
sista  ja  luonteesta aiheutuvat  ja sen  toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset 

 tu rva Ilisu ustiedot.  

Raportti  on  laadittu työryhmässä, johon ovat kuuluneet  tielaitoksesta  Hannu 
Autio  (pj.)  tuotannon  palvelukeskuksesta,  Timo  Tampo resurssipalvelukes-
kuksesta  sekä Markku Vuorela  ja  Kaino Vuorinen Hämeen  tiepiiristä.  Työryh-
mään  on  kuulunut myös Simo  Sauni (siht.) VTT Valmistustekniikasta.  

Selvityksen  laadinnassa  on  käytetty hyväksi eri työ-  ja liikenneturvallisuus
-asiantuntijoiden apua. Selvitys  on  ollut laajalla lausuntokierroksella  ja  saadut  

kommentit  on  otettu mandollisuuksien mukaan huomioon. 

Kuopiossa syyskuussa  1995  

Tielaitos  
Tuotannon palvelukeskus 
Kuopion kehitys yksikkö 
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JOHDANTO  

I  JOHDANTO  

1.1 Turvallisuusraportin  lähtökohta, tavoite  ja  käyttäminen 

Turvallisuusselvityksen  laatimisen lähtökohtana oli tielaitoksen tuotannon 
palvelukeskuksen Kuopion kehitysyksikössä tehty tutkimus, joka käsitteli 
tienvarsien  ja  -luiskien niittoa  ja  vesakonraivausta.  

Tämän raportin tavoitteena  on  parantaa vesakonraivaus-  ja  niittotöiden  työ- 
ja  liikenneturvallisuutta sekä töissä käytettävän kaluston turvallisuutta  ja 

 havaittavuutta.  

Selvitys  on  tarkoitettu vesakonraivaus-  ja  niittotöit  tekeville urakoitsijoille 
sekä näiden töiden valvojille. Turvallisuusohjetta käytetään myös tielaitok

-sen  itse toteuttamissa niitto-  ja  vesakonraivaustöissä.  Selvitys soveltuu 
myös kuntien  ja  muiden yhteisöjen käyttöön.  Se  voidaan liittää myös osaksi 
niitto-  ja  vesakonraivaustöitä  koskevia urakka-  ja  turvallisuusasiakirjoja.  

1.2 Niitto-  ja vesakonraivaustyössä  olevat vaarat 

Vesakonraivaus-  ja  niittotöissä  käytetyt laitteet eivät ole kaikilta osin täyttä-
neet työturvallisuusvaatimuksia. Näissä töissä  on  sattunut vuosittain  50-80 

 erilaista esinevahinkoa. Töissä  on  sattunut myös vakavia onnettomuuksia, 
lisäksi  on  esiintynyt useita hyvinkin vakavia vaaratilanteita. Onnettomuusalt-
tius  on  kasvanut urakoinnin lisääntyessä. Urakoitsijat ovat kehitelleet omia 
kone-  ja  laiteversioita,  joiden rakenteet  ja  suojaukset  ovat puutteellisia. Ta-
loudellinen  lama on  tuonut epäterveitä piirteitä urakkakilpailuun  ja  työssä 
otetaan riskejä alhaisten urakkahintojen johdosta. 

Tiealueella hitaasti liikkuva työkone aiheuttaa  riskin  muille tielläliikkujille. 
Työkoneen huono havaittavuus  tai tieympäristön  aiheuttamat näkemäesteet 
lisäävät liikenneonnettomuusriskiä. Lisäksi jotkin työmenetelmät  ja  laitteet 
lisäävät onnettomuusriskiä, erityisenä vaarana ovat leikkuupäästä lentävät 
esineet. Leikkuupäästä sinkoutuvat puunkappaleet,  kivet ja  teränkappaleet 

 aiheuttavat vakavia vaaratilanteita, kun terien pyörimisnopeus  on  suuri. 

Vaaratilanteita syntyy, kun hitaasti liikkuva työkone ei voi leikkuulaitteen 
teknisten ratkaisujen takia käyttää kaikissa olosuhteissa pientareita liikkumi-
seen. Työkone joutuu usein siirtymään keskitien suuntaan leikatessaan en-
simmäistä leikkausleveyttä  ja  kiertäessään valopylväitä  tai liikennemerkkejä. 

Leikkuupäiden  rakenteelliset heikkoudet ovat vaaraksi ympäristölle. Näitä 
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heikkouksia ovat  leikkuupäiden suojaamattomuus  tai  materiaalivirheet  tens- 
sä.  Vaaroja aiheuttavat myös väärät  leikkuunopeudet, leikkuujätteen  aiheut-
tamat  tukokset, leikattavan  materiaalin  tavoittamattomuus terillä  ja 

 paineistumisongelmat.  

Kuva  1.  Hitaasti kulkeva  ja  huonosti  ha  va  ittava  työ kone  on  vaaraksi muille 
tiellä  liikkujille. 

Tien  luiskien kivisyys  sekä niiden monimuotoisuus  rakentamattomilla  teillä 
 ja  luiskissa  olevat erilaiset esteet, kuten  terästangot,  aiheuttavat vaaratilan-

teita.  Leikkuupään terät  synnyttävät  iskeytyessään  kiveen  kipinöintiä,  jolloin 
kuivan ruohikon syttyminen palamaan  on  mandollista.  Leikkuupään terät  
voivat  vaurioitua iskuista  kiviin.  

Katveiden  syntyminen  leikkuupään  eteen aiheuttaa vaaratilanteita, koska  
työkoneen  kuljettaja ei näe  leikattavaan  kohteeseen.  

Koneyksikön  hallinnan  tasapainottomuus aiheuttaa vaaratilanteita varsinkin  
jyrkissä luiskissa.  Vaarana  on  koneen kaatuminen.  
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2 LIIKENNETURVALLISUUS NIITTO- JA VESAKONRAI-
VAUSTO I SSÄ 

2.1  Kaluston  havaittavuus  

2.1 .1  Kaluston  havaittavuusvaatim ukset 

Työkoneiden  ja  niiden  lisälaitteiden havaittavuus  on  yksi tärkeimmistä  liiken-
neturvallisuuteen  vaikuttavista tekijöistä.  Tielläliikkujan  pitää voida havaita 

 tie- tai  katualueella  työskentelevä  työkone  riittävän kaukaa. Tämä matka 
riippuu sekä  työkonetta  lähestyvän ajoneuvon  nopeudesta  sekä  keliolosuh-
teista  ja  tienpinnan kitkasta. 

Havaittavuutta  voivat heikentää sääolosuhteet, kuten  sade  sekä vuorokau-
den aika. Varsinkin hämärä  tai  pimeys voivat heikentää  työkoneen  havait-
semista. Myös kirkas auringonvalo voi vähentää edessä olevan  työkoneen 

 havaitsemista,  jos  tiellällikkuja  ajaa matalalla  paistavaa  aurinkoa vastaan. 
 Tien  varusteet  ja  geometria  tai  tieympäristössä  olevat rakenteet, rakennuk-

set  tai  kasvillisuus sekä muu liikenne voivat myöskin osaltaan vaikeuttaa 
 työkoneen  havaitsemista.  

Kuva  2.  Vasten aurinkoa liikkuvan työ koneen hahmotus  on  vaikeaa  ja  varoi-
tuslaitteet erottuvat huonosti. Myös työ koneen nopeuden arviointi 

 on  hankalaa. 
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Työsuojelulainsäädäntö  edellyttää, että  tie-  ja  katualueilla  sekä muilla liiken-
teeseen käytetyillä paikoilla  on työkoneiden erotuttava  muusta liikenteestä. 
Tieliikennelainsäädäntö velvoittaa, että traktorissa  ja  moottorityökoneessa 

 tulee olla ainakin yksi vilkkuvaa keltaista valoa näyttävä varoitusvalaisin toi-
minnassa, kun  sillä  tehdään työtä tiealueella.  Jos  kone  on  varustettu nou-
sevalla puomilla, varoitusvalaisimia  on  oltava vähintään kaksi. Lainsäädän-
nössä varoitusvilkkua kutsutaan kiertäväksi  tai vilkkuvaksi ruskeankeltaista 

 valoa näyttäväksi valaisimeksi. 

Työkoneen havaittavuutta  voidaan parantaa varmistamalla varoitusvilkun 
näkyminen joka suuntaan, valitsemalla työkoneen  ja sen  lisälaitteen  väritys 
havaittavista väreistä, käyttämällä turvaraidoituksia  ja  heijastavia  materiaa-
leja (taulukko  1).  Tarkastusten avulla varmistetaan havaittavuuden hyvä 
taso. 

Taulukko  1.  Työkoneiden havaittavuuden  parantaminen.  

1.Varmistetaan varoitusvilkun 
	4Työkoneen havaittavuutta hämä- 

näkyvyys joka suuntaan 	rässä  ja  pimeässä parannetaan 
heijastavin juovin. 

Työkoneessa  ja  mandollisesti  sen  Työkoneen  ja sen  lisälaitteiden  ääri-
lisälaitteissa käytetään niin montaa viivat muotoillaan heijastavilla juovil-
varoitusvilkkua, että ainakin yksi  Va-  la.  Heijastavat päiväloistejuovat  pa-
roitusvilkku on  nähtävissä riittävän rantavat havaittavuutta erityisesti 
etäältä joka suunnasta 
Työkoneen havaittavuutta  sen  käyt-
tämän ajokaistan liikennettä vastaan 
parannetaan käyttämällä suunnattu-
ja  varoitusvilkkuja.  

hämärässä.  
5. Tarkastustoiminnan  avulla huo-

lehditaan kaluston havaittavuu - 
 den  säilymisestä.  

2. Valitaan työkoneen  ja sen  lisälait-  Huolehditaan työkoneen  ja sen  lisä- 
teiden väritys sellaiseksi, että ne laitteiden värityksen sekä turvarai-
ovat hyvin havaittavia. 	doituksien kunnosta. 

Väritys valitaan hyvin havaittavaksi, Huolehditaan työkoneen  ja sen  lisä- 
esimerkiksi tielaitoksen keltainen  vä-  laitteiden varoituslaitteiden  ja  -varus-
ri  on havaittavuudeltaan  hyvä, teiden puhtaana-  ja  ehjänäpysymi- 

sestä.  
3. Työkoneessa  ja sen  lisälaitteissa 

 käytetään havaittavuutta paranta-
via turvaraidoituksia. 

6Varmistetaa  n,  ettei työkoneeseen 
kytkettävä lisälaite peitä työkoneen 
varoituslaitteita  tai  -varusteita. 

Tarkastetaan lisälaitteen asennuk
-sen  yhteydessä, ettei lisälaite hei-

kennä työkoneen havaittavuutta.  Li-
sälaitteeseen  laitetaan vastaavat 
varoituslaitteet  tai  -varusteet, jotka 
ovat työkoneessa  ja  jäävät lisälait

-teen katveeseen. 
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2.1.2 Työkoneen varoitusvilkut 

Työkoneessa  pitää olla ainakin yksi varoitusvilkku  ja  varoitusvilkun  on  näyt-
tävä joka suuntaan. Varoitusvilkku asennetaan esimerkiksi työkoneen katol-
le niin ylös, että  se  näkyy riittävän etäältä joka suunnasta silloin, kun ko-
neella tehdään töitä tiealueella. 

Vilkun näkymiseen  vaikuttavat monet tekijät, kuten tien geometria, keli-  ja 
 sääolosuhteet, vuorokauden aika sekä työkoneen lisälaitteet. Tarvittava  nä

-kemämatka  riippuu myös lähestyvän ajoneuvon nopeudesta. Varoitusvilkku 
 on  nähtävä kuitenkin niin etäältä, että työkonetta lähestyvä ajoneuvon kul-

jettaja kykenee tarvittaessa pysäyttämään ajoneuvonsa turvallisesti ennen 
työ konetta. 

Työkoneen varoitusvilkun  edessä ei saa olla koneen osia, rakenteita, laittei-
ta  tai  työvälineitä,  jotka estävät varoitusvilkun näkymisen joka suuntaan. Mi-
käli yhtä varoitusvilkkua ei ole mandollista havaita joka suunnasta, pitää  va

-roitusvilkkuja  olla niin monta, että joka suunnasta voidaan nähdä ainakin 
yksi varoitusvilkku. Työkoneeseen pitää asentaa ainakin kaksi varoitusvilk-
kua, esimerkiksi toinen vilkku katon oikeaan etureunaan  ja  toinen katon 
vasempaan takareunaan.  

Kuva  3.  Työ koneen havaittavuutta parantavat olennaisesti suunnatut varoi-
tusvilkut, joita pitää olla ainakin kaksi. 
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Työkoneissa  ja sen  lisälaitteissa  saa käyttää  vain  hyväksyttyjä varoitusvilk-
kuja  ja  vilkut  tulee olla varustettuja hyväksymismerkinnällä. Varoitusvilkut 
ovat joko  E-hyväksytyt säännön numero  65  mukaan  tai  Autorekisterikeskuk

-sen  erikseen hyvä ksymiä. Lisäksi tielaitos edellyttää, että niitto-  ja  vesakon-
raivaustyössä  käytettävien työkoneiden kattovilkkujen (varoitusvilkkujen) 
pitää olla purkausputkityyppisiä. 

Varoitusvilkkua  käytetään silloin, kun työkone työskentelee tiealueella niin, 
että siitä voi olla vaaraa  tai  haittaa muulle liikenteelle. Varoitusvilkku  on  pi-
dettävä toiminnassa myös valoisana aikana. Varoitusvilkkua ei saa käyttää 
silloin, kun työtä tehdään tiealueen ulkopuolella vaarantamatta  tai  haittaa- 
matta  muuta liikennettä. 

Varoitusvilkkujen  käytössä  on  otettava huomioon laitteen valmistajan anta-
mat huolto-  ja  käyttöohjeet.  

Jos  vesakonraivausta  tai  niittotyötä  tekevä työkone liikkuu kokonaan  tai 
 osittain ajoradalla,  on  työkoneessa  lisäksi käytettävä liikenteen varoittami

-seen  suunnattuja varoitusvilkkuja. Suunnattuja varoitusvilkkuja käytetään 
aina pareittain. Ne sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan, jotka vilkut osoitta-
vat työkoneen leveyden. Suunnatut varoitusvilkut asennetaan varoittamaan 
koneen työskentelykaistalla kulkevaa liikennettä. 

Työkoneen  suunnatut varoitusvilkut voidaan korvata käyttämällä varoittami
-seen  hinattavaa varoituslaitetta  tai  varoitusautoa.  Suunnatut varoitusvilkut 

ovat tällöin hinattavassa varoituslaitteessa  tai  varoitusa utossa.  

2.1.3  Tyäkoneen  väritys havaittavuuden kannalta 

Työkoneen  ja sen  lisälaitteiden värityksen  pitää olla sellainen, että työkone 
erottuu riittävän hyvin ympäristöstään. Tielaitoksen kaluston keltainen väri 

 on  havaittavuuden  kannalta hyvä. 

Värityksen  kuntoon  ja  puhtauteen pitää myös kiinnittää huomiota. Mikäli 
työkone likaantuu niin paljon, että  sen  havaittavuus  heikkenee merkittäväs-
ti,  on se  pestävä ennen seuraavan työvuoron alkua. 

Työkoneen  tai  sen  lisälaitteiden havaittavuutta  voidaan parantaa turvarai-
doituksella. Havaittavuutta parannetaan punakeltaisella turvaraidoituksella. 
Päiväloistevärien käyttö parantaa havaittavuutta erityisesti hämärässä. 

Kun työkoneen  ja  ajoneuvon leveys ylittää  2,6  metriä, pitää ylittävä osuus 
merkitä punakeltaisella turvaraidoituksella. Samanlaisella turvaraidoituksella 
pitää merkitä myös puomit sekä muut ulkonevat  osat ja  varusteet. 



Niitto-  ja  vesakonraivaustöiden  turvallisuus 	 1 5  

LIfKENNETURVALLISUUS NIITTO-  JA  VESAKONRAIVAUSTÖISSÄ 

Raidoituksen  korkeuden  ja  väripalkin  leveyden tulee olla vähintään  
150 mm.  Raidoituksen  tulee olla noin metrin korkeudella maasta. 

Kuva  4.  Työ koneen  turvaraidoitus  parantaa koneen  ha  vaitta vuutta. 

Kun työkoneella työskennellään ajoradalla pimeän aikana, pitäisi työkoneen 
ääriviivat  ja  suurimmat ulkonevat  osat  sekä lisälaitteet merkitä yhtenäisellä 
heijastavalla juovalla. Juovan korkeuden pitää olla vähintään  50-70 mm. 

 Materiaalin pitää olla suunniteltu käytettäväksi ajoneuvojen merkintään. 

Eriväristen heijastavien juovien käyttöperiaate  on  sama kuin heijastimilla. 
Eteenpäin suuntautuvilla pinnoilla käytetään valkoista heijastavaa juovaa  ja 

 sivuilla olevilla pinnoilla keltaista heijastavaa juovaa. Työkoneen taaksepäin 
suuntautuvilla pinnoilla käytetään punaista heijastavaa juovaa.  Jos  halutaan 
parantaa työkoneen havaittavuutta myös hämärässä, niin käytetään heijas-
tavia päiväloistevärejä.  

2.1.4  Työkoneen valaisimetja  muut  havaittavuutta  parantavat 
laitteet  

Työkoneiden  etu-  ja  takavalaisimien, suuntavilkkujen  ja  heijastimien  pitää 
täyttää niistä annetut viranomaisvaatimukset. Valaisimien, suuntavilkkujen 

 ja  heijastimien  pitää olla  E -hyväksyttyjä.  E-hyväksynnästä  on  merkintä lait-
tteessa.  
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Työkoneen varoitusvalaisimet, suuntavilkut  ja heijastimet  tulee olla sellaisis-
sa paikoissa, että ne näkyvät liikenneturvallisuuden kannalta tarvittaviin 
suuntiin riittävän hyvin. 

Kun työkoneessa käytetään lisälaitteita  tai  muita varusteita,  on  huolehditta-
va, ettei näistä synny katveita koneen varoitusvalaisimille, suuntavilkuille  ja 
heijastimille.  Tarvittaessa lisälaitteet  on  varustettava vastaavilla varoituslait

-teilla.  Toinen mandollisuus  on  siirtää työkoneen varoituslaitteet havaittavuu
-den  kannalta parempaan paikkaan. 

Työkoneessa  pitää olla eteenpäin  ja  taaksepäin näkyvä kilpi, jossa  on  teks-
ti  "Vara  teriä  ja  sinkoavia  kiviä". Tarvittaessa tekstin tulee olla myös ruot-
sinkielinen  "Se  upp för roterande bett och  utsiungande  stenar". Kilven 

 tekstin minimikorkeus  on 120 mm.  

Kuva  5.  Koneen puomisto pitää varustaa kilvellä "Varo teriä  ja sinkoa  via 
 kiviä". Kilpi täytyy  sUoittaa  siten, että  se on  helposti luettavissa  ja 

 näkyy riittävän etäältä. 

Hitaasti kulkevissa työkoneissa pitää olla myös hitaan ajoneuvon kolmio. 
Tämä kolmio pitää ajoittain uusia,  sillä  kolmion keskustan fluorisointi heikke-
nee auringonvalossa.  
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2.1.5  Tyäkoneen havaittavuuden  tarkastaminen  

Työkoneen  omistajan  ja  kuljettajan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia koneen 
 ja sen  lisälaitteiden havaittavuudesta. Työkoneen  omistaja huolehtii, että 

ennen koneen tuloa työmaalle tarkastetaan  työkoneen  ja sen  lisälaitteiden 
havaittavuus  (taulukko  2).  Tarkastus voi olla  osa  laajempaa  työkoneen  kun-
non  ja  turvallisuuden tarkastamista, joka tehdään myös ennen koneen tuloa 
työmaalle. 

Taulukko  2.  Työkoneen havaittavuuteen  liittyvät laitteet  ja  varusteet. 

Etu -,taka-,  työ-  ja  varoitusvalaisimet. Heijastimet,  heijastavat materiaalit. 
Hitaan ajoneuvon kolmio, koneen Suoja-  ja  varoitusaidat, suuntavilkut, 

 väritys,  turvaraidoitukset,  liikenne-  peruutushälytin, varoitusvilkut. 
 merkit  ja  varoituskilvet. 

Lisälaitteen havaittavuus.  
Muut  havaittavuutta  parantavat  va-  Lisälaitteen  vaikutus  havaittavuu

-rusteet. 	 teen,  kun  lisälaite  on  kytkettynä 
työkoneeseen. 

Havaittavuuden  tarkastaminen voidaan tehdä myös erikseen, jolloin siitä 
laaditaan  tarkastuspöytäkirja.  Esimerkki  tarkastuspöytäkirjasta  on  liitteessä 

 1.  Koneen omistaja  ja  kuljettaja tekevät tarkastuksen  ja  allekirjoittavat  tar
-kastuspöytäkirjan.  Kopio  tarkastuspöytäkirjasta  annetaan työn  valvojalle  en-

nen työn aloittamista. Valvoja kuittaa  allekirjoituksellaan tarkastuspöytäkir
-jan  vastaanotetuksi. 

Havaittavuustarkastus  tehdään  silmämääräisesti.  Tarkastuksessa katsotaan 
valaisimien sekä  varoituslaitteiden  kunto. Samalla selvitetään  täyttävätkö 

 nämä laitteet niille annetut määräykset. Puutteet  ja  viat  on  korjattava ennen 
koneen tuloa työmaalle. 

Koneen kuljettaja vastaa koneen  ja sen  lisälaitteiden havaittavuudesta  työn 
aikana. Ennen päivittäisen  työvuoron  aloittamista pitää koneen kuljettajan 
tehdä  toimintakokeilu,  jossa varmistetaan  varoituslaitteiden  toimivuus  ja 

 puhtaus.  Rikkoontuneet  laitteet  on  korjattava ennen työn aloittamista. Sa-
malla puhdistetaan  likaantuneet varoituslaitteet  ja  valaisimet.  Kuljettajan  on 

 jatkuvasti seurattava työn aikana  varoituslaitteiden  kuntoa  ja  puhtautta. Tur-
vallisuutta vaarantavat  viatja  puutteellisuudet pitää korjata välittömästi.  
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21  Työntekijöiden  havaittavuus  

Kookkaan  ja  näkyvän  työkoneen  lähellä työskentelevät  ja  liikkuvat henkilöt 
jäävät helposti  työkoneen katveeseen. Työkonetta  lähestyvän  tielläliikkujan 

 katse  seuraa  työkonetta  ja sen  liikkeitä, jolloin  työkoneen  lähellä olevat hen-
kilöt voivat jäädä helposti huomaamatta. Tämä ongelma tulee esille erityi-
sesti hämärässä  ja  pimeässä, kun  työkoneen varoitusvilkut  ja  valaisimet 

 ovat toiminnassa. 

Työsuojelu-  ja  tieliikennelainsäädäntö  velvoittavat työntekijöitä käyttämään 
 tie-  ja  katualueella  sekä vastaavilla  liikenteenalaisilla  paikoilla näkyvää suo

-javaatetusta.  Jos  työskennellään pimeän aikana, tulee  suojavaatetuksessa 
 olla heijastavaa materiaalia.  

Kuva  6.  Koneen kanssa  samansävyiseen  suoja  vaatteeseen  puke  ut  unutta 
 työntekijää  on  vaikea havaita.  

Niitto-  ja  vesakonraivaustöissä  on  käytettävä näkyvää  suojavaatetusta,  kun 
työskennellään  tai  liikutaan tiealueella. Tämä velvoite koskee myös koneen 
kuljettajaa hänen poistuessaan  työkoneesta  ja  liikkuessaan tiealueella. Työ- 
koneessa  on  oltava tätä tilannetta varten suojavaatteet  tai  heijastavat turva

-liivit,  ellei  työkoneen  kuljettaja käytä jatkuvasti havaittavaa  suojavaatetusta.  
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Työnjohdon  ja  valvojien  sekä kaikkien tilapäisesti  tietyömaalla asioivien  
henkilöiden  on  käytettävä näkyvää  suojavaatetusta. 

Suojavaatteina  käytetään  vain CE -merkinnällä varustettuja  suojavaatteita,  
jotka täyttävät niistä annetut määräykset  ja  standardit. Työnantajan  on  sel-
vitettävä työssä olevat vaarat  ja  päätettävä  suojavaatestandardissa  maini-
tusta  suojavaatteen  luokasta.  Tielaitoksen  töissä käytetään luokan  2  mukai-
sia  suojavaatteita.  Tämä vaatimus koskee myös  tielaitoksen  töitä tekeviä  
urakoitsijoita. Liikenteenohjaajan suojavaatteen  tulee täyttää luokan  3 

 vaatimukset.  

1  

Kuva  7.  Ruotsin  tielaitoksessa  käytössä olevaa suoja vaatetusta.  
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3  LIIKENTEEN OHJAUS  JA  VAROITTAMINEN  

3.1  Liikennejärjestelyjen  suunnittelu 

Ennen  niitto-  ja  vesakonraivaustöiden  aloittamista  on  laadittava  koko  työtä 
koskeva kirjallinen  liikennejärjestelysuunnitelma,  jossa  on  otettu huomioon 
työskentely erilaisissa olosuhteissa  ja  eritasoisilla  teillä. Suunnitelman laatu 

 ja  allekirjoittaa töiden  liikennejärjestelyistä  vastaava henkilö. Suunnitelma 
 on  esitettävä hyväksyttäväksi työn  valvojalle  vähintään viikkoa ennen töi-

den aloittamista. Valvoja tarkastaa suunnitelman  ja  kuittaa  sen  hyväksytyk-
si 

Työmaan  liikennejärjestelyjen  suunnittelu  on  työvaihe, joka liittyy kiinteästi 
 työkohdesuunnitteluun.  Liikenteen  järjestelyillä  on  merkitystä työn toteutta-

misessa suunnitellulla tavalla. Lisäksi työ  on  suunniteltava tehtäväksi niin, 
että liikenteelle koituvat haitat ovat mandollisimman pienet.  

Liikennejärjestelysuunnitelman laadinnassa  otetaan huomioon sekä yleisen 
liikenteen että työtä tekevien henkilöiden turvallisuus (taulukko  3).  Suunni-
telma sisältää  työkohteessa  tarvittavat liikennemerkit,  sulkulaitteet,  opastus- 
merkit  ja  muut liikenteen ohjauksen vaatimat laitteet. Suunnitelman laadin

-nassa  voi käyttää hyväksi liitteessä  3  esitettyä  sisältörunkoa.  

Työn tilaaja  tai  valvoja sekä  tienpitäjä  saattavat antaa myös yleisiä periaat-
teita  liikennejärjestelyistä,  joita työssä  on  noudatettava.  Liikennejärjeste-
lysuunnitelman laadinnassa  ja  liikennejärjestelyjen  teossa noudatetaan 
myös  tielaitoksen  antamia määräyksiä  ja  ohjeita sekä urakka-asiakirjoissa 
mainittuja erityisiä määräyksiä. 

Taulukko  3.  Liikennejärjestelysuurinitelmassa käsiteitäviä  asioita.  

Liikennejärjestelyjen  suunnittelu  ja  Työssä käytettävät  liikenteenohjaus-
mitoitus  erilaisiin olosuhteisiin  ja  eri- ratkaisut sekä  -  laitteet  ja  liikenne

-tasoisille  teille. 	 merkit. 
Liikenteen ohjaus  ja  varoittaminen. 
Työkoneiden  liikkuminen tiealueella. 
Työntekijöiden  havaittavuus. 

 Tiedottaminen työstä  tielläliikkujille.  

Työntekijöiden  perehdyttäminen lii-
kennejärjestelysuunnitelmaan. 

Työkohteen  suojaaminen liikenteeltä 
 Työkoneiden havaittavuus. 

Työskentelyrajoitukset. 
Toimintaohjeet  onnettomuuden va- 
ralta. 	•:•  

Suunnitelman hyväksyminen,  päivit-
täminen  ja  jakelu.  
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3.2  Liikenteenohjauslaitteet 

Liikenteenohjauksessa  käytettävien laitteiden  ja  liikennemerkkien  tulee olla 
laatuvaatimusten mukaisia. Ennen töiden aloittamista  on  tarkastettava lii-
kenteenohjauslaitteiden  ja  liikennemerkkien  kunto. Laitteiden  ja  merkkien 
tulee olla moitteettomassa kunnossa. Liikennemerkkien  ja  liikenteenohjaus

-laitteiden laatuvaatimukset  on  esitetty erillisissä ohjeissa. Laatuvaatimukset 
täyttävissä liikennemerkeissä  on  valmistajaa  ja  valmistusajankohtaa  osoitta-
vat taustamerkinnät. 

Erityisesti  on  kiinnitettävä huomiota liikenteenohjauslaitteiden  ja  liikenne- 
merkkien havaittavuuteen. Laitteiden  ja  merkkien pitää näkyä myös pimeäs-
sä. Heijastavien materiaalien tulee täyttää  1 -luokan vaatimukset. 

Liikenteenohjauslaitteiden  ja  liikennemerkkien  pitää olla myös sellaisia, 
etteivät ne aiheuta lisävaaraa työkohteessa työskenteleville  tai  yleiselle lii-
kenteelle mandollisessa onnettomuustilanteessa. Ajoradalle ei saa asettaa 
yksittäisiä betoniporsaita  tai  muita törmäysvaarallisia laitteita  ja  rakenteita. 

Liikenteenohjauslaitteiden  ja  liikennemerkkien  kuntoa  ja  laatua  on  jatkuvasti 
seurattava työn aikana. Liikenteenohjauslaitteet  ja  liikennemerkit  on  myös 
tarvittaessa puhdistettava. Huonokuntoiset  ja  varsinkin havaittavuuden kan-
nalta huonot laitteet  ja  merkit  on  korvattava vaatimukset täyttävillä laitteilla.  

3.3  Liiken nejärjestelyjen  pääperiaatteita 

Liikenteen järjestelyjen tarkoituksena  on:  

-  varoittaa liikennettä työkohteesta, 
-  ohjata liikenne turvallisesti työkohteessa, 
-  luoda työn toteuttamisen edellyttämät olosuhteet työmaalle, 
- taata työntekijöille turvalliset työskentelyolosuhteet, 
-  toteuttaa työ aiheuttamatta liikenteelle vaaraa  tai  tarpeetonta haittaa. 

Koska vesakonraivaus-  ja  niittotyöt  ovat yleensä jatkuvasti eteneviä töitä, ei 
liikenteen ohjaamiseen  tai  varoittamiseen  yleensä käytetä erillisiä liikenne- 
merkkejä, ellei lyhyellä  ja  rajatulla  alueella jouduta työskentelemään 
pitempään. 

Vähäliikenteisellä  tiellä, jossa katvealueita  on  vähän, voidaan työn ennak-
kovaroittamiseen käyttää tielle asetettavaa varoituslaitetta. Työkoneen kul-
jettajan  on  huolehdittava varoituslaitteen pystyttämisestä hyvin havaitta-
vaan paikkaan ennen katvealuetta. Laite poistetaan, kun näkyvyys työkoh-
teeseen  on  jälleen riittävä. 
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Kuva  8.  Moottoritiellä työskenneltäessä tarvitaan tehokkaita järjestelyjä lii-
kenteen varoittamiseksi. 

Yleensä liikenteen varoittaminen  ja  ohjaaminen tapahtuu työkoneeseen lii-
tetyillä varoituslaitteilla  ja  liikennemerkeillä. Työkoneessa  tulee olla toimin-
nassa kattovilkku sekä tarvittaessa suunnatut varoitusvilkut. Työkoneen 
taakse kiinnitetään liikenteenjakajamerkki osoittamaan kummalta puolelta 
koneen ohitus tapahtuu. 

Kun työskennellään tiellä, jolla  on  paljon näkemäesteitä  on  käytettävä varoi-
tusautoa. Varoitusauto seuraa työkonetta noin  100-400  metrin päässä sa-
malla ajokaistalla, jolla työkone liikkuu. Työkoneen  ja  varoitusauton  välimat-
kan pituudessa  on  otettava huomioon tien geometria  ja  näkemäesteet,  tiellä 
olevat nopeusrajoitukset sekä  sää-  ja  keliolosuhteet. 

Varoitusauto  ei saa kuitenkaan olla liian kaukana työkoneesta,  sillä  tielläliik-
kujan  varovaisuus herpaantuu liian pitkän varoitusvälin johdosta. Kuljettajan 

 on  myös huolehdittava, ettei varoitusauto itse aiheuta vaaratilanteita yleisel-
le liikenteelle. Erityisesti  on  varottava pysähtymistä näkemäesteen taakse.  
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Kuva  9.  Vilkasliikenteisillä  väylillä työskenneltä  essä  on  varoitusauton  käyttö 
suositeltavaa. 

Varoitusauton  tulee olla sellainen, että  se  antaa  sen  kuijettajalle  suojaa  on
-nettomuustilanteessa. Painoltaan varoitusauton  tulisi olla kevyen kuorma- 

auton luokkaa (>  2500 kg).  Erityisesti  on  kiinnitettävä huomiota kuljettajan 
niskan suojaukseen mandollisessa peräänajotapauksessa. Varoitusautoon 

 on  myös mandollista liittää törmäysvaimennin. Törmäysvaimentimella pa-
rannetaan tehokkaasti kuljettajan turvallisuutta. Törmäysvaimennin vähen-
tää myös siihen törmäävän ajoneuvon vahinkoja  ja  siinä olevien henkilöiden 
loukkaantumisriskiä. 

Vvaroitusauto  on  varustettava suunnatuilla varoitusvilkuilla. Varoitusautossa 
pitää olla myös kattovilkku. Auton hätävilkkuja ei saa käyttää työstä varoitta-
miseen. Varoitusautossa pitää käyttää myös varoituskilpeä, jossa  on  esi-
merkiksi teksti  "Työkone  300 m". 

Varoitusauton havaittavuuteen  on  kiinnitettävä myös huomiota. Varoitusau
-to  varustetaan joko hinattavaua varoituslaitteella  tai  varoitusautoon kiinnite
-tyllä  vastaavalla laitteella,  
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Kuva  10. Törmäysvaimentimella  parannetaan tehokkaasti kuijettajan turva!-
lisuutta  ja  vähennetään siihen törmää  vän ajoneu  von  vahinkoja.  

Pääteillä  olevista  vesakonraivaus-  ja niittotöistä  voidaan tiedottaa  tienkäyt-
täjille  myös  työkohteen  alussa olevalla  tiedotustaululla,  jossa ilmoitetaan 

 työkohteen  pituus. Paikallisissa lehdissä  ja  muissa tiedotusvälineissä olisi 
hyvä kertoa töiden aikataulusta  ja työkohteiden  sijainnista onnettomuuksien 

 mini  moimiseksi.  

Kuva  11.  Yleensä varoittamiseen riittää työ koneeseen liitetyt varoituslaitteet 
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3.4 Toim intaohjeet liikenneonnettom uustilanteessa 

Työkoneiden  kuljettajille  on  annettava  perehdyttämisen  yhteydessä toimin
-taohjeet  liikenneonnettomuuksien varalta (taulukko  4).  Toimintaohjeet  on 

 suunniteltava  liikennejärjestelysuunnitelman  laadinnan yhteydessä. 

Jokaisessa  työkoneessa  pitäisi olla  luotettavaan yhteydenpitoon  soveltuva 
puhelin  tai  vastaava laite.  Työkoneiden  kuljettajien  on  oltava  ensiaputaitoi

-sia.  Lisäksi  työkone  pitää varustaa  ensiapulaukulla. 

Työkone  pitää varustaa myös  alkusammuttimella,  jonka tulee olla vähintään 
tyyppiä  AB  ll -E.  Sammutin  on  tarkastettava vuosittain.  Työkoneen  kuljetta-
jalle pitää antaa opastusta  alkusammuttimen  käytöstä, koska siinä riittää 
ainetta  vain  muutaman sekunnin ajaksi. Hätäilevä käyttäjä voi tyhjentää 

 sammuttimen  väärään kohteeseen  tai  liian nopeasti. 

Taulukko  4.  Esimerkkejä  toimintaohjeista onnettomuustilanteessa.  

Tulipalo  

1.Pelasta vaarassa olevat ihmiset  ja  varoita muita ihmisiä sekä liikennettä.  
2.Sammuta  lähimmällä alkusammuttimella.  
3. Hälytä pelastuslaitos  (puhelinnumero  112). 
4. Rajoita paloa.  
5. Opasta sammuttajat palopaikalle. 

Hätäensiapu  

1.Selvitä  hengittääkö loukkantunut.  
2.Avaa  hengitystiet.  
3.Aloita  puhafluselvytys,  jos  loukkaantunut ei hengitä. 

Puhallus kaksi kertaa rauhallisesti.  
Tu  nnustele  sydämen toimintaa  kaulavaltimosta.  

4.Aloita ulkoinen  painantaelvytys,  jos  sydän ei  lyô. --
Yksi auttaja: paina  15  kertaa  ja  puhalla  kaksi kertaa. 
Kaksi  auttajaa:toinen  painaa  5  kertaa,sen  jälkeen toinen puhaltaa kerran  

5. Tyrehdytä  suuret  verenvuodot. 
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Kuva  12.  Työskentely yleisen liikenteen joukossa aiheuttaa vaara tilanteita  

Kun työkoneen kuljettajaa perehdytetään liikenneonnettomuustilanteita var-
ten,  on  mietittävä seuraavia asioita: 

-  Miten hälytys tehdään  ja  mitkä ovat hälytysnumerot? Esimerkiksi laite-
taan tarrat hälytysnumeroista työkoneeseen. 

-  Miten kuljettaja  on  tietoinen sijainnistaan? Esimerkiksi annetaan riittävät 
ka rtat työkoneeseen, sija intitiedot  ta  rkistetaan kontrollisoittojen 

 yhteydessä? 
-  Millainen  on ensiapulaukun  sisältö  ja  kuka huolehtii ensiapulaukun täy -

dentämisestä? Esimerkiksi työkoneen tarkastusten yhteydessä katsotaan 
ensiapulaukun sisältö. 

-  Miten pitää toimia erilaisissa onnettomuustilanteissa? Esimerkiksi taulu-
kon  4 toimintaohjeet. 

-  Kuinka liikenteen ohjaus  ja  varoittaminen  hoidetaan onnettomuustilan- 
teessa? Esimerkiksi tarvittavien varusteiden hankinta työkoneeseen.  
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3.5  Liikenteen  ja tielläliikkujien  suojaaminen 

Liikenteen ohjaamista  ja  suojaamista suunniteltaessa  on  otettava huomioon 
työn  ja  työkoneen  aiheuttamat vaaratilanteet. Vesakonraivaus-  ja  niittotöis

-sä  ovat vaarana työkoneen ohella  sen  lisälaitteiden  liikkuvat  osat  sekä leik-
kuupäästä mandollisesti lentävät esineet. Liikennejärjestelyt  ja  työmenetel

-mät  on  suunniteltava niin, etteivät tielläliikkujat joudu vaaraan. Esimerkiksi 
raivaus-  ja  niittolaitteiden leikkuupäät  on  suojattava niin, ettei niistä ole 
mandollista lentää esineitä muun liikenteen käyttämälle ajokaistalle. Tarvit-
taessa työtehtävä keskeytetään siksi ajaksi, kunnes liikenne  on  ohittanut 
työkoneen. Työmenetelmät  ja  kalusto  on  myös valittava niin, ettei työko-
neen  ja sen  lisälaitteen  aiheuttamiin vaaravyöhykkeisiin ole mandollista 
päästä työkoneen kuljettajan huomaamatta. 

Liikennejärjestelyt  ja  työmenetelmät  suunnitellaan niin, etteivät jalankulkijat 
 tai  pyöräilijät pääse työkoneen  ja sen  lisälaitteiden  välittömään läheisyy-

teen. Työkoneessa  tai  sen  puomistossa  pitää olla tarpeelliset varoituskilvet 
 tai  muut varoitusmerkinnät. Tarvittaessa työskentely keskeytetään, jotta  ja

-lankulkijatja  pyöräilijät voivat ohittaa turvallisesti työkoneen. Erityisesti varo-
taan lapsia.  

Kuva  13. Työkoneen ohjaamosta on  nähtävä  leikatta  vaan kohteeseen. 
Tarvittaessa kohde  on  tarkastettava ennen työn aloittamista.  
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Sellaisia työmenetelmiä ei saisi käyttää, joissa työkoneen kuljettaja ei näe 
suoraan raivaus-  tai  niittolaitteen leikkuupäätä.  Mikäli leikattava vesakko  tai 

 ruoho  on  niin korkeaa  ja  tiheää, että siellä olevia henkilöitä, rakenteita  ja 
 laitteita ei voi nähdä työkoneen ohjaamosta,  on  tämä alue tarkastettava en-

nen työn aloittamista. Vesakonraivaus-  ja  niittotöiden  vaaroista tiedotetaan 
myös työskentelypaikkakunnalla ilmestyvissä lehdissä  ja  muissa paikallisis-
sa tiedotusvälineissä ennen töiden aloittamista. 

Niitto-  ja  vesakonraivaustöissä  ei saa myöskään käyttää sellaisia työmene-
telmiä  tai  laitteita, jotka vaativat työkoneen liikkumista vastaantulevan liiken-
teen ajokaistalla. Mikäli lyhytkestoisesti joudutaan siirtymään vastaantule

-van  liikenteen kaistalle  on  käytettävä työkoneen edessä varoitusautoa  tai 
 ohjattava liikennettä liikenteenohjaajan avulla. 

Työmenetelmät  valitaan niin, että työkoneen peruuttamista tapahtuu mah-
dollisimman vähän. Lisäksi varmistetaan, että työkoneen ohjaamosta  on 

 riittävän hyvät näkemät peruuttamisen suuntaan. Peruuttamisen turvalli-
suulla voidaan parantaa myös teknisin menetelmin, kuten peruutustutkalla 

 tai  -kameralla sekä peruutushälyttimellä.  

3.6  Tiealueella olevien laitteiden  ja  rakenteiden suojaaminen 

Ennen työn alkua selvitetään työn vaikutuspiirissä olevat rakenteet  ja  lait-
teet, joita  on  varottava työtä tehdessä. Tietoa varottavista laitteista  ja  raken-
teista  on  urakka-asiakirjoissa sekä työtä koskevassa turvallisuusasiakirjas

-sa.  Työn valvoja  ja  tienpitäjä  voivat myös antaa tietoja työssä varottavista 
laitteista  ja  rakenteista (taulukko  6).  Laitteiden  ja  varusteiden omistajilta saa 
myös ohjeita niiden suojaamiseen  tai  työskentelystä niiden läheisyydessä 
(taulukko  5).  

Varottavien  laitteiden  ja  rakenteiden osalta  on  syytä pitää ennen töiden 
aloittamista niiden kunnon tarkastus  ja  työn valmistuttua tarkastus, jossa 
todetaan kyseisille laitteille  ja  rakenteille  työstä aiheutuneet vahingot. 

Taulukko  5.  Tahoja, joiden rakenteita  ja  laitteita saattaa olla tiealueella.  

Tielaitos,  Valtionrautatiet. 
Sähkölaitokset,  Neste  (maakaasu) 
Teollisuuslaitokset. 
Paikalliset  TV-  yhtiöt.  
Kunnat.  

Vesi-  ja  viemärilaitokset.  

Yritykset, joilla  on  valokaapeleita. 
 Voimalaitokset. 

Museovirasto. 	 Puolustusvoimat, vankilat. 
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Kuva  14. Ketjuleikkurit  eivät sovi työskentelyyn taajama-alueella.  

Kuva  15.  Ennen työn alkua selvitetään työn vaikutuspiirissä olevat 
rakenteetja laitteet, joita  on  varottava työtä tehdessä. 
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Taulukko  6.  Työssä varotta  via  henkilöitä, laitteita  ja  rakenteita. 

Yleinen liikenne: 	 Johdotja kaapelit: 
autot, 	kevyt 	liikenne, 	työkoneet  ja  ilmajohdot, 	valo-  ja 	sähkökaapelit,  
laitteet, jalankulkijat. harukset  ja  pylväät. 
Rakennukset  ja  rakenteet: Puusto, kasvillisuus  ja  istutukset: 
kiinteistöjen 	väliset 	rajamerkit  ja vilja, 	tienvarsi-istutukset, 	metsä 
-pyykit, kolmansien henkilöiden muu (puut  ja  pensaat), arvokkaat luonto- 
omaisuus. kohteet  (rauhoitetut kasvitja  puut).  
Tien  rakenteet  ja  varusteet: Viemärit  ja  vesiputket +  muut: 
päällyste, liikennemerkit, opastus- putket, 	venttiilit, 	kaivojen 	kannet, 
merkit, muut liikenneohjauslaitteet, teollisuuslaitosten putket, maakaa- 
katuvalotja valaisinlaitteet, kaiteet, suputket, levähdysalueen  kalusto, 
reunapaalut, reunakivet,  rummut rautatien 	rakenteet, 	muinaismuistot  
ja  salaojat,  sillat.  ja  luonnonhistorialliset kohteet.  

3.7 Tieliikennelainsäädännön  asettamat vastuut  ja  velvoitteet 

Tieliikennelainsäädännön  mukaan  on tienpitäjä  vastuussa tielläliikkujien tur-
vallisuudesta. Tienpitäjä voi joutua korvaamaan tielläliikkujille syntyneitä va-
hinkoja, jotka ovat aiheutuneet tiealueella tehtävistä töistä  tai  työn yhtey-
dessä ajoradalle joutuneista oksista, kivistä  ja  muista  roskista.  Tienpitäjä  ei 
voi siirtää vastuutaan urakoitsijalle, mutta tienpitäjä voi vaatia urakoitsijan 
korvaamaan tienpitäjälle syntyneet kustannukset, jotka ovat johtuneet ura-
koitsijan työstä  tai  laiminlyönnistä. 

Urakoitsija vastaa yleensä työssään aiheuttamista vahingoista kolmansille 
osapuolille. Urakoitsijan  on  otettava työtä varten lakisääteisten vakuutusten 
lisäksi vastuuvakuutus, joka kattaa urakoitsijan mandollisesti aiheuttamat 
vahingot  ja  haitat. 

Työkoneen  kuljettajan  on työkonetta  ajaessaan: 

-  noudatettava ensisijaisesti yleisiä liikennesääntöjä, 
-  noudatettava aina olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta  ja  varovai-

suutta vaaran  ja  vahingon välttämiseksi, 
-  kuljetettava ajoneuvoa niin, ettei liikennettä tarpeettomasti estetä  tai  häi-

ritä eikä aiheuteta ilmeistä vaaraa.  

Jos tienpitotehtävä  edellyttää poikkeamista liikennesäännöistä, joihin ei ole 
lainsäädännössä poikkeussääntöjä,  on  työn aikana käytettävä erillistä 
liikenteenohjaajaa. 
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Tienpidossa  tai  vastaavassa tiellä  tai  sen  vieressä tehtävässä työssä käy-
tettävää ajoneuvoa saa  poikkeussääntöjen  mukaan kuljettaa olosuhteiden 
edellyttämällä tavalla noudattaen kuitenkin tarpeellista varovaisuutta:  

-  muuallakin kuin  ajoradalla, 
-  muuallakin kuin  ajoradan  oikeassa reunassa  tai  oikeanpuoleisella 

ajokaistalla, 
- korokkeen  tai  liikenteen  jakajan  vasemmalta puolelta,  
-  lähellä toista ajoneuvoa tehtävän vaatimalla tavalla,  
- kääntymissäännöistä  poiketen,  
- ryhmittymissäännöistä  poiketen,  
-  moottoritiellä  ja  moottoriliikennetiellä  liikkumisessa erikseen  säädetyistä 

 rajoituksista poiketen.  

Tienpitotehtävissä  saa  tietyöajoneuvon  tilapäisesti pysäyttää  tai  pysäköidä 
tehtävän vaatimalla tavalla edellyttäen, ettei liikennettä ilmeisesti 

 vaaranneta.  

4  KONEIDEN  JA  LAITTEIDEN TURVALLISUUS 

 4.1  Koneisiin  ja  laitteisiin liittyvä lainsäädäntö 

Työssä käytettävien koneiden  ja  laitteiden  on  oltava käyttötarkoitukseen so-
pivia, riittävän  lujarakenteisia  ja  siten suojattuja, etteivät ne aiheuta vaaraa 

 käyttäjilleen  eivätkä muille työmaalla oleville  (lute 6).  

Kun kone  on  suunniteltu  ja  rakennettu olennaisten terveys-  ja  turvallisuus- 
vaatimusten mukaisesti  ja  kun koneesta  on  laadittu tekninen  rakennetiedos

-to  ja  tehty  vaatimustenmukaisuusvakuutus  sekä kiinnitetty  CE-merkintä, voi-
daan kone saattaa markkinoille. Koneiden  ja  turvakomponenttien  suunnitte-
lua  ja  rakennetta koskevat olennaiset terveys-  ja  turvallisuusvaatimukset  on 

 mainittu valtioneuvoston päätöksen koneiden turvallisuudesta  (1314/94) 
 liitteessä. 

Uusia koneita koskevat tekniset vaatimukset sekä koneen  vaatimustenmu-
kaisuuden  osoittaminen  on  yhdenmukaistettu  koko  Euroopan  talousalueel-
Ia. Konepäätös  (eli valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta 

 1314/94)  tuli voimaan vuoden  1994  aikana  ja  tässä päätöksessä  on  määri-
telty valmistajan velvollisuudet ennen koneen saattamista markkinoille. 
Vuoden  1995  alusta alkaen  on  uuden koneen täytettävä  konepäätöksen 

 vaatimukset. Lisäksi  ETA-alueen ulkopuolelta  tuotavien  käytettyjen konei-
den  on  täytettävä nämä vaatimukset.  



32 
	

Niitto-  ja  vesakonraivaustöiden  turvallisuus 

LIIKENTEEN OHJAUS  JA  VAROITTAMINEN 

Kuva  16.  Laitteessa ei saa käyttää kuin valmistajan hyväksymiä varaosia  ja 
korjausmenetelmiä. 

Konepäätös  koskee sitä osapuolta, joka saattaa koneen markkinoille. 
Yleensä tämä  on  koneen valmistaja (taulukko  7) tai  tämän Euroopan talous- 
alueelle sijoittunut edustaja, kuten maahantuoja  tai jälleenmyyjä.  Päätös 
koskee myös omaan käyttöön valmistettuja koneita. Päätös koskee sekä 
sarjavalmisteisia että yksittäin valmistettuja koneita. 

Taulukko  7. Konepäätöksen  vaatimukset koneen valmis tajalle. 

Koneen valmistajan tehtävänä  on:  
Arvioida riskit. 
Selvittää konetta koskevat turvalli-
suusvaatimukset. 

Laatia koneesta tekninen rakenne- 
tiedosto. 
Allekirjoittaa vaatimustenmukaisuus-
vakuutus. 

Teettää tarvittaessa tyyppitarkastus. 
Tehdä  tai  teettää tarvittavat testit. 
Suunnitella  ja  rakentaa kone olen-
naisten turvallisuusvaatimusten 
mukaisesti. 
LaatL  käyttöohjeet  ja  tehdä konee-
seen tarvittavat merkinnät. 
Kiinnittää koneeseen  CE-  merkintä.  
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Käytettyjen koneiden pitää täyttää ne turvallisuusvaatimukset, jotka olivat 
voimassa koneen rakentamisen aikana. Kuitenkin työturvallisuutta koskevat 
määräykset velvoittavat tämän lisäksi työnantajaa huolehtimaan siitä, että 
työmaalla käytettävät koneet  ja  laitteet eivät saa vaarantaa työntekijöiden 
turvallisuutta  ja  terveyttä.  

4.2  Koneen suunnittelu  ja  rakentaminen olennaisten turvallisuus  - 
 vaatimusten mukaan 

Koneen suunnittelu aloitetaan  raja -arvojen määrittämisellä. Tällöin määritel-
lään koneen käyttöolosuhteet. Koneen suunnittelijan  on  laadittava myös 
vaaratekijäluettelo ottamalla huomioon koneen käyttötarkoitus, vaaravyö-
hykkeet  ja  käyttötavat  sekä -olosuhteet. Vaaratekijäluetteloon kuuluvat 
myös muut ennakoitavissa olevat tilanteet, joissa voi esiintyä vaaratekijöitä. 

Koneen vaaratekijät arvioidaan  ja  ne poistetaan ensisijaisesti. Mikäli vaara- 
tekijöitä ei pystytä poistamaan, niin niiden aiheuttamaa riskiä vähennetään 
niin paljon kuin mandollista ottaen huomioon konepäätöksen olennaiset  tur

-vallisuusvaatimuksetja  käyttäen apuna yhdenmukaistettuja standardeja.  

Kuva  17.  Leikkuupäiden suojaukseen  tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
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Kone  on  suunniteltava  ja  rakennettava siten, että kaikki tapaturmavaarat 
poistetaan. Valmistaja voi valita tarkoituksenmukaisimmat tavat koneen  tur-
vallistamiseksi.  Koneen aiheuttamien vaarojen poistamisessa  tai  vähentä-
misessä  on  kolme vaihetta (taulukko  8).  

Taulukko  8.  Koneen aiheuttamien vaarojen poistamisen  tai  vähentämi-
sen kolme vaihetta. Valmistajan  on  noudatettava seuraavia 
toimenpiteitä esitetyssä järjestyksessä.  

1.  Vaihe: 	 2.  Vaihe: 
Ensisijaisesti vaarat poistetaan  tai  Vaarojen vaikutusta vähennetää  n 

 vähennetään suunnittelemalla  ja ra- turvallisuustekniikan  avulla: 
kentamalla kone turvalliseksi: 
-  valitaan sellaisenaan turvallista - valitaan turvalaitteet  ja suojukset  
teknologiaa, suojaamaan henkilöitä sellaisilta 

vaaratekijöiltä, joita ei voi välttää  tai 
 riittävästi rajoittaa suunnittelun 

avulla, 
-  koneet suunnitellaan luontaisesti - otetaan huomioon vikaantumisen 
turvallisiksi, 	 mandollisuudet. 
-  noudatetaan koneen suunnitteluun  Vaihe3:  Käyttö-  ja  huolto-ohjeiden, 

 ja koneenrakennukseen  kuuluvia merkintöjen sekä muiden varotoi- 
ammattisääntöjä, 	 menpiteiden avulla varoitetaan jäljel- 

le jäävistä vaaratekijöistä: 
-  otetaan huomioon  ergonomiset pe- -  asetetaan tarvittavat varoitusmer-
riaatteet, 	 kinnät koneeseen, 
-  sovelletaan  tu rvallisuusperiaatteita -  tarpeen vaatiessa ilmoitetaan eri-
ohjausjärjestelmiä suunniteltaessa, koiskoulutuksen tarve  ja  määritel- 

lään henkilösuojainten tarve, 
- mekanisoidaan  tai  automatisoi- -  huolehditaan, että ohjeissa varoite- 
daan käsin tehtäviä työvaiheita. 	taan riittävästi mandollisista vaarois- 

ta,  jos  konetta käytetään muulla kuin 
ohjeissa kuvatulla tavalla. 

Suunnittelijan  on  selvitettävä myös lisävarotoimenpiteiden tarve: 

- varotoimenpiteet hätätilanteiden  varalle, 
- koneen huollettavuuden varmistaminen, 
- luotettava erottaminen energiansyötöstä  ja energian  purkaminen, 
-  turvallinen luoksepääsy käyttö-  ja huoltokohteisiin, 
-  koneen  ja  koneen osien vakavuuden varmistaminen, 
- vianetsintä-  ja korjausjärjestelmät. 
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4.3  Koneen ohjeet  

Jos  suojaustoimenpiteistä  huolimatta koneeseen  tai  laitteeseen  jää  vaarate-
kijöitä,  niistä  on  ilmoitettava koneen vastaanottajalle. Tarpeen vaatiessa  on 

 ilmoitettava erikoiskoulutuksen tarve  ja  määriteltävä henkilösuojainten tarve. 
Ohjeissa  on  myös varoitettava mandollisista vaaroista,  jos  konetta käyte-
tään muulla kuin ohjeissa kuvatulla tavalla. 

Koneen mukana  on  toimitettava ohjeet, joiden vähimmäissisältö (taulukko 
 9) on  esitetty konepäätöksessä. Ohjeiden tulee olla riittävän täydelliset  ja 
 sisällöltään asianmukaiset. Koneen valmistajan  on  varauduttava  jo  koneen 

suunnitteluvaiheessa niihin vaatimuksiin  ja  tarpeisiin, jotka kohdistuvat ko-
neen mukana toimitettaviin asiakirjoihin. Ohjeiden sisältöä suunniteltaessa 

 on  otettava huomioon, onko kone tarkoitettu pääosin ammattikäyttöön vai 
kuluttajien käyttöön. Koneen mukana  on  oltava ohjeet suomenkielellä  ja  tar-
vittaessa ruotsinkielellä. 

Taulukko  9.  Koneen turvallisuusohjeessa käsiteltävät  asiat.  

Koneen asentaminen käyttökuntoon. Kokoonpano  ja  purkaminen. 
Koneen turvallinen käyttö. 	Kunnossapito(säätö,huolto, korjaus). 
Käsittely  ja  kuljetusohjeet. 	Tiedot työkaluista, jotka voidaan 

asentaa koneeseen (tarvittaessa). 
Koneen paikalleen asentaminen. 	Tarvittaessa koneen kielletyt käyttö- 

tavat. 

Valmistajan tulee antaa myös tiedot koneen melupäästöistä. Liikkuvista työ- 
koneista  on  annettava tiedot myös tärinästä. 

Tarvittaessa tulee ohjeissa olla varoitukset koneen väärinkäytöstä. Koneen 
kaupallisessa esitteessä ei saa olla tietoja, jotka ovat ristiriidassa turvalli-
suusohjeiden kanssa. 

Niitto-  ja  vesakonraivaustöissä  käytettävästä työkoneesta  ja sen  lisälaitteis
-ta  tulee olla koneen mukana riittävän kattavat turvallisuusohjeet. Työko-

neen kuljettajan  on  perehdyttävä  näihin ohjeisiin ennen työn aloittamista. 
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4.4  Koneessa olevat merkinnät  ja  tiedot 

Vuoden  1995  alusta alkaen jokaisessa myydyssä koneessa tulee olla pysy-
västi kiinnitettynä näkyvällä paikalla vähintään seuraavat vähimmäistiedot: 

-  valmistajan nimi  ja  osoite, 
-  CE-merkintä, 
-  sarja-  ja tyyppimerkintä, 
-  mandollinen sarjanumero, 
- valmistusvuosi. 

Seuraavat lisämerkinnät voivat olla mandollisesti tarpeellisia riippuen ko-
neen tyypistä: 

- varoitustekstit  ja  -merkinnät, 
-  koneen paino, 
-  liikkuvien  tai  pyörivien koneenosien suurimmat sallitut nopeudet, 
- opastus henkilösuojainten käytöstä, 
-  opastus huoltotoimenpiteiden  ja tarkastuksien  suorittamiseksi. 

Koneen liikkumisesta aiheutuvat vaarat edellyttävät seuraavien lisämerkin-
töjen tekoa: 

- nimellisteho kilowatteina, 
-  tavallisimman kokoonpanon paino, 
-  suurin sallittu valmistajan ilmoittama kiinnityskoukun vetokuormitus, 
- suurin sallittu valmistajan ilmoittama pystysuora kuormitus 

kiinnityskoukussa. 

Lisäksi ketjujen  ja köysien, nostoapuvälineiden  sekä nostolaitteiden merkin-
nöille  on  asetettu lisävaatimuksia. Konekohtaisissa ns.  C-tyypin  standar-
deissa  on  tarkempia ohjeita tarvittavistamerkinnöistä.  

4.5  Koneen tekninen rakennetiedosto 

Koneen valmistajan  on  laadittava tekninen rakennetiedosto (taulukko  10). 
 Teknisen rakennetiedoston avulla valmistaja voi tarvittaessa osoittaa ko-

neen vaatimustenmukaisuuden. Tekninen rakennetiedosto  on  säilytettävä 
 ja  oltava kansallisen viranomaisen saatavissa vähintään kymmenen vuoden 

ajan koneen valmistuspäivästä.  Jos on  kysymyksessä sarjavalmistus, niin 
tämä määräaika lasketaan viimeksi valmistetun koneyksilön valmistuspäl-
västä. Rakennetiedosto  on  laadittava vähintään yhdellä  ETA-valtioiden vi-
rallisella kielellä. 
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Sarjavalmisteisten  koneiden osalta  on  valmistajan ilmoitettava ne toimenpi-
teet, joiden avulla  on  varmistettu, että kaikki koneet ovat  turvallisuustasol-
taan  samanlaisia. 

Taulukko  10.  Teknisen rakennetiedoston sisältämät tiedot. 

Yleispiirustus  sekä  ohjauspiirikaavio.  
Täydelliset piirustukset sekä laskelmat  ja  testaustulokset.  
Kuvaus menetelmistä koneen aiheuttamien vaarojen estämiseksi. 
Pätevän laitoksen antama raportti  tai  sertifikaatti  (tarvittaessa).  
Yhdenmukaistettujen  standardien edellyttämien  testausten  tulokset. 
Kopio  käyttöohjeesta.  
Selvitys laadun tasaisuudesta  sarjavalmisteisten  koneiden osalta. 

Teknisen  rakennetiedoston  ei tarvitse olla jatkuvasti kirjallisessa  tai  aineelli-
sessa muodossa. Valmistajan  on  kuitenkin kohtuullisessa määräajassa ky-
ettävä kokoamaan aineisto, kun  toimivaltainen  viranomainen sitä pyytää.  
Markkinavalvontaviranomaiset yksilöivät  sen  osuuden tiedostosta, jonka  he 

 haluavat tarkastaa.  Valmistajalla  ei ole velvollisuutta esittää teknistä  raken-
netiedostoa  asiakkaalle.  

Jos  valmistaja käyttää alihankkijoita,  on  alihankkijoiden  osuus  tiedoston  yl
-läpidossa  otettava huomioon. Maahantuojan  on  tiedettävä, missä tekninen  

rakennetiedosto  sijaitsee. Maahantuojan  on  pystyttävä hankkimaan tiedosto 
kohtuullisessa ajassa  markkinavalvontaviranomaisten  sitä vaatiessa. 

Asiakirjojen puuttuminen  on  riittävä syy epäillä, että kone ei täytä lainsää-
dännön vaatimuksia.  

4.6 Vaatimustenmukaisuusvakuutus  

Valmistajan  tai  tämän  valtuuttaman  ETA-alueella  toimipaikkaansa  pitävän 
edustajan  on  laadittava koneesta  vaatimustenmukaisuusvakuutus.  Tämän 
vakuutuksen avulla valmistaja  allekirjoituksellaan  vakuuttaa, että kone täyt-
tää kaikki sitä koskevat olennaiset terveys-  ja  turvallisuusvaatimukset.  Siinä 
luetellaan ne asiakirjat, joita  on  käytetty koneen suunnittelussa. 
(taulukko  11).  
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Taulukko  11. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen  sisältö. 

Valmistajan  tai  Euroopan talousalueelle sijoittuneen edustajan nimi  ja 
 osoite. 

Kuvaus koneesta. 
Luettelo määräyksistä, joiden mukaan kone  on  suunniteltu. 
Tarvittaessa ilmoitetun laitoksen nimi  ja  osoite sekä EY- tyyppitarkastuk

-sen  numero. 
Tarvittaessa ilmoitetun laitoksen nimi  ja  osoite,  jolle  tekninen rakennetie-
dosto  on  toimitettu  tai  joka  on  tehnyt konepäätöksessä mainitun tarkastuk-
sen (tarkastus siitä, onko standardeja sovellettu oikein). 
Viittaus tarvittaessa yhdenmukaistettuihin standardeihin. 
Kansalliset standardit  ja  ohjeet, joita  on  sovellettu. 
Vastuuhenkilöiden yksilöinti  (esimerkiksi allekirjoitus  ja  nimen selvennys). 

Koneesta, joka ei voi toimia itsenäisesti  ja  joka  on  tarkoitettu toisen koneen 
rakenteelliseksi osaksi  tai  Ilitettäväksi  toiseen koneeseen, laaditaan valmis-
tajan vakuutus ehtona sille, että tuote voidaan saattaa markkinoille. Tämä 
vakuutus poikkeaa varsinaisesta koneesta annetusta vaatimustenmukai-
suusvakuutuksesta siten, että siinä valmistaja vakuuttaa, että kone  on  tar-
koitettu rakenteelliseksi osaksi eikä  se  voi toimia itsenäisesti. Lisäksi tällai-
sen koneen valmistaja ilmoittaa vakuutuksessa käyttöönottokiellosta siihen 
saakka kunnes varsinainen kone, johon tämä kone liittyy,  on  konepäätök

-sen  määräysten mukainen. 

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen allekirjoittamisen  jälkeen koneeseen 
voidaan kiinnittää  CE-merkintä  ja  saattaa kone markkinoille. Jokaisen ko-
neen mukana  on  toimitettava vaatimustenmukaisuusvakuutus esimerkiksi 
käyttöohjeen liitteenä. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatija  on se, 

 joka  on  vastuussa markkinoille saatetusta koneesta. 

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen  avulla käyttäjät  tai  viranomaiset saavat 
tiedon niistä määräyksistä  ja  standardeista,  joita  on  käytetty koneen suun-
nittelussa. Tämä vakuutus  on  laadittava suomenkielellä sekä yhdellä muulla 

 ETA-maan kielellä. 
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4.7 CE -merkintä 

Kun koneen valmistaja  on  laatinut vaatimustenmukaisuusvakuutuksen niin 
 hän  voi kiinnittää koneeseen  CE-merkinnän.  Valmistaja osoittaa merkinnällä 

koneen täyttävän kaikki sitä koskevat olennaiset turvallisuusvaatimukset  ja 
 myös muut konetta mandollisesti koskevat määräykset.  

CE-merkintä  on  tehtävä jokaiseen konepäätöksen määritelmän mukaiseen 
koneeseen ennen  sen  markkinoille saattamista.  CE-merkinnän  tulee olla 
oikeiden mittasuhteiden mukainen. Merkintä  on  tehtävä pysyvällä tavalla.  

4.8  Yhdenmukaistetut  standardit 

Koneturvallisuusstandardeja  laaditaan eurooppalaisten standardisoimisjär-
jestöjen CENin  ja  CENELECin  teknisissä komiteoissa.  Suomi  vahvistaa eu-
rooppalaiset standardit kansallisina  SFS-EN-standardeina. Yhdenmukaiste

-tut  eurooppalaiset standardit  on  laadittu siten, että suunniteltaessa  ja  raken-
nettaessa kone niiden mukaisesti lainsäädännön edellyttämät olennaiset 
turvallisuusvaatimukset saavutetaan. 

Standardien soveltaminen  on  kuitenkin vapaaehtoista. Valmistaja voi valita 
keinot, joilla olennaiset turvallisuusvaatimukset toteutetaan. Usein  on  kui-
tenkin helpoin tapa noudattaa standardeja.  

Jos  yhdenmukaistettuja  standardeja ei ole valmiina, voivat viranomaiset  ja 
 ilmoitetut  laitokset antaa ohjeita olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttä-

misessä. Yhdenmukaistettujen standardien puuttuessa voidaan käyttää 
kaikkia sellaisia kansallisia  tai  muita standardeja  tai  ohjeita, jotka auttavat 
olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttämisessä.  

4.9  Kaluston kunnon tarkastaminen ennen työn aloittamista  ja päi-
vittäiset toim intakokeilut 

Työkoneen  ja sen  lisälaitteiden  tulee täyttää konepäätöksessä  ja  muissa 
määräyksissä määritellyt turvallisuusvaatimukset. Koneiden  ja  laitteiden pi-
tää olla sellaisessa kunnossa, ettei niistä aiheudu vaaraa kuljettajille, muille 
työkohteessa työskenteleville sekä tiellällikkujille. Työssä käytettävien ko-
neiden sekä laitteiden rakenne  ja  kunto  on  työmaalla todettava käyttötarkoi-
tukseen sopiviksi  ja  niitä koskevien turvallisu usvaatimusten mukaisiksi. 

Koneen omistaja vastaa koneen  ja sen  lisälaitteiden  kunnosta  ja  turvallisuu- 
desta. Koneen kuljettaja vastaa siitä, että kone täyttää tieliikennelainsää- 
dännön vaatimukset. Koneen kuljettajan  on  ilmoitettava koneen omistajalle 
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havaitsemistaan  puutteista  ja  vioista,  joita koneen kuljettajan ei ole itse 
mandollista korjata välittömästi: Työ-  ja  liikenneturvallisuutta vaarantavat 
viat  ja  puutteellisuudet  on  korjattava  välittömasti. 

Työkoneen  omistajan  on  ennen töiden aloittamista varmistettava  työkoneen 
 ja  siihen  kytkettävien lisälaitteiden  kunto sekä turvallisuus. Tämä tapahtuu 

tekemällä  työkoneille  ja sen  lisälaitteille turvallisuustarkastus (ns. työhöntu-
lotarkastus).  Samalla tarkastetaan koneen  ja sen  lisä laitteiden  havaittavuus.  

Kuva  18.  Ennen työn aloittamista  on  varmistettava tarkastuksen avulla työ- 
koneen turvallisuus. Tarkastuksesta laaditaan pöytä kirja. 

Koneen omistaja  ja  koneen kuljettaja tekevät  turvallisuustarkastuksen.  Tar
-kastuksesta  laaditaan  pöytäkirja  ja  siitä toimitetaan kopio työn  valvojalle 

 ennen töiden aloittamista. Työn valvoja kuittaa  allekirjoituksellaan  pöytäkir-
jan  vastaanotetuksi.  

Tarkastusta varten  on  laadittu erilaisia  pöytäkirjamalleja  (lute 2).  Tarkastuk-
sessa havaitut puutteet  ja  viat kirjataan pöytäkirjaan sekä turvallisuutta vaa-
rantavat viat korjataan ennen töiden aloittamista. 

Työn  valvojalla  on  oikeus osallistua  työkoneen  ja sen  lisälaitteiden  tarkasta- 
miseen. Työn valvoja voi myös vaatia  työkoneen  ja sen  lisälaitteiden  
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uudelleen tarkastamista,  jos hän  havaitsee niissä mandollisesti turvallisuut-
ta vaarantavia vikoja  ja  puutteellisuuksia. 

Koneen  ja sen  lisälaitteiden  kuntoa  ja  turvallisuutta seurataan jatkuvasti 
työnaikana. Työvuoron alussa pitää koneen kuljettajan tehdä koneelle  ja 
sen  lisälaitteille  päivittäinen toimintakokeilu, jossa varmistetaan suojauksien 
kunto sekä koneen moitteeton toiminta (taulukko  12).  Myös työn valvoja voi 
seurata normaalin valvontatyön yhteydessä koneen sekä lisälaitteiden kun-
toa  ja  turvallisuutta. 

Turvallisuuteen liittyvät tarkastukset kannattaa liittää myös osaksi koneen 
normaalia huottotoimintaa  ja  kunnon valvontaa.  Jos  työ kestää pitkän aikaa 

 tai on  keskeytynyt  useita päiviä, pitää kone  ja sen  lisälaitteet  tarkastaa uu-
destaan perusteellisesti. Tästä tarkastuksesta laaditaan myös pöytäkirja, 
josta kopio toimitetaan työn valvojalle. Onnettomuuden  tai  koneen rikkoutu-
misen jälkeen tehdään koneelle myös perusteellinen tarkastus.  

Kuva  19.  Työ-ja  liikenneturvallisuutta vaarantavat viat  on  korjattava välittö-
mästi muualla kuin ajoradalla. 
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Taulukko  12.  Työkoneen  päivittäinen toimin takokeilu. 

Tarkista  puomiston  kunto: 	Tarkista  leikkuupaän  puhtaus.  
-laakerit,öljyvuodot, rikkoumat, vään-  Tarkista kaikki  suojukset  ja  suojalait-
tymät, hitsausratkeamat,tasapaino.  teet  sekä niiden toiminta  ja  kunto. 
Tarkista  terien kiinitys  ja  kunto. 	Tarkista  turvakatkaisijoiden  toiminta. 
Tarkista ajo-  ja  hallintala itteiden  Tarkista  terälaitteiden  tasa- 
toiminta. 	 painoisuus.  
Tarkista sähkölaitteiden toiminta. 	so  kiiahihnojen  kunto. 
Tarkista  valaisin-  ja  varoituslaittei-  Seuraa  lämpäkuormia (laakeripesät 

 den  toiminta  ja  työkoneen havait-  ja  hydraullikka)  työn aikana.  
tavuus.  

Kuva  20.  Liikkuvat leikkuupään terät  on  suojattava tehokkaasti, esimerkik-
si sido  tulla ketjuverhouksella. 



Niitto-  ja  vesakonraivaustöiden  turvallisuus 
	 43 

TYÖTURVALLISUUS  

5  TYÖTURVALLISUUS  

5.1  Työvälineiden turvallinen käyttö 

Työnantajan pitää ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin  sen  varmistamiseksi, 
että työntekijöiden käyttöön annettavat työvälineet ovat suoritettavaan työ-
hön sopivat. Työvälineiden pitää olla myös sellaisia, että työntekijät voivat 
käyttää niitä heidän turvallisuutensa  tai  terveellisyytensä vaarantumatta.  

Kun työnantaja valitsee työvälineitä työntekijöidensä käyttöön, tulee hänen 
ottaa huomioon työn luonne sekä työntekijöiden turvallisuuteen  ja  tervey-
teen vaikuttavat työpaikan erityisolosuhteet sekä kyseisten työvälineiden 
käytöstä aiheutuvat vaarat. Mikäli ei ole täysin mandollista varmistaa, että 
työntekijät voivat käyttää työvälineitä heidän turvallisuutensa vaarantumat

-ta,  pitää työnantajan ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin vaarojen vähen-
tämiseksi mandollisimman vähäiseksi. Tällöin kysymykseen voivat  tulla  eri-
laiset suojalaitteet, henkilökohtaiset suojaimet  tai  työskentelyrajoitukset  se-
kä työntekijöiden opastaminen  ja  kouluttaminen vaaratilanteiden 
välttämiseksi.  

Kuva  21.  Kaluston hyvä havaittavuus  on  osa  työ-ja  liikenneturvallisuutta. 
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Työnantajan  on  huolehdittava., että työssä käytettäväksi hankitaan  vain  sel-
laisia  työvälineitä,  jotka täyttävät niitä koskevat  turvallisuusvaatimukset  
(lute 6).  Työnantajan pitää varmistaa, että työvälineet pidetään  koko  niiden 

 käyttöiän  riittävän huollon avulla sellaisessa kunnossa, että ne täyttävät  tur
-vallisuusvaatimukset.  Sellaista  työvälinettä,  jonka  tarkastuksesta  erikseen 

säädetään  tai  määrätään, ei saa käyttää,  jos  sitä ei ole asianmukaisesti tar-
kastettu. Yleiset  turvallisuusohjeet  ja  -määräykset koskevat myös  niitto-  ja 

 vesakonraivauslaitetta.  

Työnantajan  on  annettava työntekijälle riittävää opastusta  ja  ohjausta työ-
välineiden käytöstä, niiden käytöstä  saaduista  kokemuksista  ja  vaarojen 

 välttämisestä  sekä ennakoitavissa olevista  poikkeu ksellisista  tilanteista. 
Tarvittaessa näiden ohjeiden  on  oltava  kilallisia.  Työvälineiden käytössä  on 

 noudatettava annettuja ohjeita sekä huolellisuutta  ja  varovaisuutta.  

Jos  työvälineen  käyttöön todennäköisesti liittyy erityinen työntekijöiden tur-
vallisuutta  ja  terveyttä uhkaava vaara,  on  työnantajan huolehdittava, että 

 työvälinettä  käyttävät  tai  sitä  huoltavat  tai  korjaavat työntekijät ovat saaneet 
erityistä ohjausta  ja  opetusta.  

Kuva  22.  Työkoneen  avoinna oleva ovi voi aiheuttaa vaaratilanteita. 
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Työnjohdolla  ja  työntekijöillä pitää olla työn edellyttämä ammattitaito  ja  en-
nenkaikkea heidän  on  oltava kokeneita työskentelemään liikenteen parissa. 
Ennen työkauden alkua  on  syytä kerrata tiealueella työskentelyssä olevat 
vaarat sekä liikenneturvallisuuteen liittyvät  asiat.  

Työkoneen kuijettajan  on  osattava käyttää työkonetta sekä siihen liitettyjä 
lisälaitteita. Ennen työkauden alkamista  on  työkoneen  kuljettajan kerrattava 
työkoneen  ja sen  lisälaitteiden  toiminnot sekä niiden hallintalaitteet. Tarvit-
taessa  on  annettava lisäopastusta niiden käytöstä. Laitteiden käyttöä  on 

 myös harjoiteltava ennen varsinaisten töiden aloittamista tieatueella. 

Opastusta työhön  ja  kaluston käsittelyyn  on  mandollista saada tielaitoksen 
sekä työkoneiden  ja  lisälaitteiden  valmistajien järjestämillä kursseilla  ja  kou-
lutustilaisuuksissa. Tielaitos  järjestää myös kursseja, joissa käsitellään  tie

-työmaiden  turvallisuuskysymyksiä  ja  työmaan liikennejärjestelyjen su unnit-
telua  ja  tekemistä. 

Työkoneen lisälaitteen toimintamekanismin  on  syytä olla sellainen, että  se 
 pysähtyy automaattisesti, kun työkoneen kuljettaja  on  poistumassa ohjaa- 

mosta. Toimintamekanismin pitää olla myös sellainen, että leikkuupään  te- 
rät  tai  muut vaaralliset  osat  lakkaavat mandollisimman nopeasti liikkumasta 

 ja  eivätkä aiheuta uusia vaaratekijöitä, kun laite pysähtyy. Laitteiston tulee 
olla myös sellainen, että vahinkokäynnistymisen mandollisuus  on  estetty 
joka tilanteessa, myös laitteiston rikkoutumisen yhteydessä. 

Työkoneen  kuljettaja tulee olla suojattu työn aikana työssä syntyviltä vaa-
roilta. Ohjaamon tulee kestää leikkuupäästä lentävien kivien  ja  rikkoutunei

-den  laitteen osien  tai  muun materiaalin iskut. Ohjaamon pitää suojata kuljet-
tajaa työssä syntyvältä melulta sekä pölyltä  ja  pakokaasulta.  Ohjaamon 
lämpötilan pitää olla myös sopiva työntekoon, tarvittaessa ohjaamo pitää 
varustaa ilmastoinnilla. Lisäksi ohjaamon  on  kestettävä työkoneen 
kaatuminen.  

5.2  Työtehtävään  ja työalueeseen perehdyttäminen  

Työntekijän lähimmän esimiehen  on  huolehdittava työntekijän perehdyttä-
misestä työhön, työkohteisiin sekä työskentelyyn yleisen liikenteen parissa. 
Työntekijä  on  perehdytettävä  työstä tehtyyn työsuunnitelmaan  ja  työhön  lilt

-tyvään liikennejärjestelysuunnitelmaan  sekä liikenteen aiheuttamiin vaarol
-hin.  Työntekijän kanssa käydään ennen töiden aloittamista työkohteissa  ja 

 selvitetään erityisesti työssä varottavat rakenteet  ja  laitteet. 

Tienpitäjä  tai  tilaaja voi halutessaan osallistua työntekijän perehdyttämi - 
seen.  Ennen töiden aloittamista voi tienpitäjä  tai  tilaaja järjestää pereh- 
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dyttämistilaisuuden,  jossa keskitytään erityisesti työskentelyyn liikenteen 
parissa. Näihin tilaisuuksiin  on  niitto-  ja  vesakonraivaustöitä  tekevien ura-
koitsijoiden  ja  yrittäjien työntekijöiden  ja  työnjohdon  osa  Ilistuttava.  

Työn tilaaja voi toimittaa myös kirjallista materiaalia työntekijöiden perehdyt-
tämistä varten. 

Perehdyttämisessä  pitää myös kertoa  tai  esitellä tienpitäjän  ja  työn tilaajan 
organisaatio sekä työn valvojat. Työntekijän kanssa käydään läpi työaikana 
tehtävät tarkastukset. Tarkastukset saattavat liittyä itse työhön sekä  sen 

 laadunvalvontaan,  työmaan liikenteenohjaukseen, kaluston havaittavuu
-teen,  työssä varottaviin rakenteisiin  ja  laitteisiin sekä käytettäviin koneisiin 

 ja  laitteisiin. Työntekijälle selvitetään, kuinka tarkastuksista laaditaan pöytä- 
kirjat  tai  ketkä osallistuvat tarkastuksiin sekä miten tarkastuksissa esiintul-
leet puutteet korjataan. Lisäksi työntekijä perehdytetään koneiden päivittäi

-sun  toimintakokeiluihin  sekä työn aikana tapahtuvaan työn, liikenteenohja-
uksen  ja  kaluston turvallisuuden seurantaan.  

5.3  Turvalliset työmenetelmät 

Työkoneen työskentelyalueen  erottaminen ympäristöstään  on  usein tar-
peen työkoneiden liikkumisen  tai  sen  aiheuttamien muiden vaaratekijöiden 
vuoksi. Vesakonraivaustyössä ovat erityisenä vaarana ympäristöön sinkoa

-vat  esineet. Työmenetelmiä  ja  kalustoa valittaessa  on  pyrittävä sellaiseen 
ratkaisuun, että työkone  tai  sen  lisälaitteet  ovat mandollisimman vähän itse 
yleisen liikenteen alaisella tiealueella (Ilite  8).  Työmenetelmät  ja  kalusto pi-
tää valita niin, ettei työkone kulje ajokaistalla vasten liikennettä.  

Kuva  22.  Työ kone  ja  kalusto pitää valita siten, että kone kulkee mandolli-
simman lähellä ajoradan oikeaa reunaa. 
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Työmenetelmiä valittaessa  on  otettava huomioon, ettei työstä aiheudu vaa-
raa yleiselle liikenteelle, varsinkaan kevyelle liikenteelle sekä itse työkoneen 
kuljettajalle  tai  läheisyydessä työskenteleville muille henkilöille. Työmenetel-
miä valittaessa  on  otettava huomioon maaston  ja  tieympäristön  asettamat 
vaatimukset. Työ  on  suunniteltava niin, ettei koneen kaatumisen vaaraa 
pääse syntymään. Työmenetelmiä valittaessa  on  pyrittävä myös ratkaisui-
hin, joissa työkoneen peruuttaminen  on  mandollisimman vähäistä. 

Työmenetelmät  ja  koneet sekä niiden lisälaitteet  on  valittava niin, ettei ylei-
sen liikenteen käyttämälle tiealueelle lennä vaarallisia esineitä. Leikkuu-
pään terät tulee suojata siten, että tielle ei lennä puuta, kiviä  tai  muuta ros-
kaa, joka voi vaarantaa  tai  häiritä yleistä liikennettä kohtuuttomasti. Ajora-
dalle lentäneet roskat  ja kivet  on  poistettava välittömästi, mikäli ne aiheutta-
vat vaaraa lilkenteelle  ja  muissa tapauksissa mandollisimman pian työn 
jälkeen. 

Työmenetelmät  ja  työjärjestelyt  on  suunniteltava niin, ettei työkoneen  ja sen 
 lisälaitteiden  vaara-alueelle pääse tielläliikkujia  tai  muita työntekijöitä, silloin 

kun koneella tehdään työtä. Työ  on  välittömästi keskeytettävä,  jos  vaara- 
alueelle tulee joku henkilö, erityisesti  on  varottava lapsien joutumista 
vaara-alueelle. 

Taajamatyöskentelyn  yhteydessä  on  syytä käyttää kelasilppurileikkuupäitä 
 tai  vastinta  vasten leikkaavia leikkuupäitä ympäristöhaittojen minimoi-

miseksi. Lisäksi pitäisi käyttää mandollisuuksien mukaan luiskassa kulkevaa 
koneyksikköä, joka työskentelee lilkennevirtojen ulkopuolella, myös kiertä-
essään valaisinpylväät  ja  tienvarren muut rakenteet  ja  esteet. 

Moottoriteillä  ja  muilla vilkasliikenteisillä pääteillä  on  syytä käyttää saman-
laista kalustoa kuin taajamatyöskentelyssä. Alempiasteisella tieverkolla  ja 

 hiljaisilla tieosilla voidaan käyttää osin ajoradalla liikkuvia vaakatasoleikku-
reita, kuten ketju-  ja  lautasniittokoneita.  Näitä laitteita käytetään ennenkaik-
kea leikkurin paremman estevauriokestävyyden takia.  

5.4  Henkilökohtaisten  suojaimien  käyttö  ja  varautuminen työ
-tapaturmaan 

Työkoneen  kuljettajan  on  käytettävä työssään kuulonsuojaimia, mikäli työ- 
koneen ohjaamossa melutaso ylittää sallitut meluarvot. Lisäksi koneen kor-
jaus-  ja  huoltotöissä  on  käytettävä muitakin suojaimia, kuten silmien suojai-
mia. Joissakin työvaiheissa pitää käyttää suojakypärää. Työntekijän jalkinei-
den sopivuuteen, kuten pohjan liukkauteen,  on  kiinnitettävä myös huomiota. 
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Usein työkoneen kuljettaja työskentelee työkoneen kanssa yksin, joten va-
kavan työtapaturman  tai  onnettomuuden sattuessa  on  aina ongelmana  se, 

 miten kuljettaja kykenee hälyttämään apua  ja  miten mandollinen hätäensi-
apu tapahtuu. Jokaisessa työkoneessa pitää olla luotettavaan yhteydenpi-
toon soveltuva puhelin  tai  vastaava laite. Samalla olisi suunniteltava sellai-
nen järjestely, että kuljettajan esimies  tai  jokin muu henkilö  on  säännöllisin 
väliajoin yhteydessä kontrollisoitoilla kuljettajaan. Yhteydenpito voisi tapah-
tua esimerkiksi neljän  tunnin  välein. 

Työnsuunnittelun  yhteydessä  on  huolehdittava myös toimintaohjeiden teke-
misestä onnettomuustilanteita varten. Työkoneen kuljettaja pitää perehdyt-
tää näihin toimintaohjeisiin. Olisi toivottavaa, että työkoneen kuljettajat kävi-
sivät ensiapukurssin  ja  pitäisivät ensiaputaitojaan yllä esimerkiksi kertaus- 
kurssien avulla. Työkoneessa  on  oltava ensiapulaukku.  

5.5  Työskentelyrajoitukset  

Urakka-asiakirjoissa annetaan usein määräyksiä työajoista, varsinkin niissä 
olevista rajoituksista. Työkoneen työaikaa pitää rajata niin, ettei ruuhka-ai-
koina työskennellä vilkkailla tieosuuksilla. Ruuhka-aikoina väItetään joko 
työskentelyä kokonaan  tai  työskennellään vähäliikenteisillä tieosilla  tai  ko-
konaan ajokaistan ulkopuolella. Usein ruuhkaliikenne suuntautuu arkisin 
aamulla  klo  7-9  keskustaan päin  ja  vastaavasti  klo  15-17  keskustasta 
poispäin. 

Kuljettajan työaikaa säätelevät myös työaikalainsäädäntö sekä työehtosopi-
mukset. Työaikalainsäädännön velvoitteita pitää myös itsenälsten työnsuo-
rittajien eli oman koneen kuijettajien noudattaa tielaitoksen töissä. Työaikaa 
voivat säädellä myös kuntien järjestyssäännöt. Meluavia töitä  on  vältettävä 
öiseen aikaan asutuksen läheisyydessä. Työnjohdon  on  myös huolehditta-
va, ettei työkonetta ajeta väsyneenä.  

5.6  Työsuojelulainsäädännön  yleiset vaatimukset 

Suomen työsuojelulainsäädäntö  on  kokenut viime vuosina suuria muutok-
sia.  ETA-sopimus  ja  liittyminen Euroopan Yhteisöön  on  muuttanut Suomen 
työturvallisuuslainsäädäntöä. Konesuojaukseen keskittynyt työsuojelulain-
säädäntö laajeni laajemmalle alueelle työntekijöiden turvallisuuden  ja  ter

-veellisyyden  varmistamiseksi. Lisäksi suojelun alue laajeni  ja  suojelun koh-
teeksi valittiin myös työsuhteen ulkopuolisia. Työn aiheuttamat vaaratekijät 
eivät saa aiheuttaa vaaroja myöskään heille. 
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Uudet työsuojelumääräykset ovat kohdistuneet ennenkaikkea rakennutta-
jim, suunnittelijoihin, tuotteiden valmistajiin, maahantuojiin, myyjiin sekä it-
senäisiin työnsuorittajiin sekä rakennushankkeen päätoteuttajaan. Työtur-
vallisuuslain viimeisin uudistus lisäsi erityisesti rakennuttajan vastuuta työ- 
turvallisuudesta. Samoin valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuu-
desta asettaa rakennuttajalle uusia työturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. 

Työturvallisuuslaissa  ja sen  nojalla annetussa rakennustyön turvallisuutta 
koskevassa valtioneuvoston päätöksessä velvoitetaan rakennuttajaa koor-
dinoimaan rakennuskohteen sekä  sen  toteuttamisen järjestelyä valmistele-
vaa suunnittelua. Tämä valtioneuvoston päätös koskee myös teiden kun-
nossapitotöitä. Rakennuttajan tulee suunnittelun koordinointityöhön liittyen 
antaa rakennushanketta koskevia työturvallisuustietoja rakennustyön suun-
nittelua varten. 

Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta velvoittaa rakennut-
tajaa laatimaan myös työturvallisuutta koskevan asiakirjan. Asiakirjan pitää 
sisältää rakennushankkeen ominaisuuksista  ja  luonteesta aiheutuvat  ja sen 

 toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. Periaatteessa tämä 
selvitys voi olla  osa  niitto-  ja  vesakonraivaustyön turvallisuusasiakirjaa.  

Valmisteltaessa rakentamisen toteutusta erillisinä urakoina,  on  rakennutta-
jan  tai  muun, joka ohjaa  tai  valvoo rakennushanketta, määritettävä eri ura-
koitsijoiden töiden  ja  työvaiheiden yhteensovittamisen  säännöt työntekijöi-
den  ja  muiden työmaalla työskentelevien turvallisuuden varmistamiseksi. 

Työturvallisuuslaki  antaa myös velvoitteita suunnittelijoille. Työturvallisuus
-lain  mukaan  on  rakentamista koskevassa suunnitelmassa tarpeellisessa 

laajuudessa otettava huomioon myös sitä toteuttavien työntekijöiden terve-
ys  ja  turvallisuus. 

Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta lisää päätoteuttajan 
velvollisuuksia. Päätoteuttajan  on  ennen rakennustyön aloittamista suunni-
teltava eri töiden  ja  työvaiheiden  tekeminen sekä niiden ajoitus siten, että 
työt  ja  työvaiheet  voidaan tehdä turvallisesti  ja  aiheuttamatta vaaraa työ-
maalla työskenteleville  tai  muille työn vaikutuspiirissä oleville. Työt  tie-  ja 

 katualueella  ova  töitä, joihin liittyy erityisiä vaaroja työntekijöiden turvallisuu-
delle  ja  terveydelle. Näiden töiden suunnittelussa  on  otettava huomioon eri-
tyiset turvallisuustoimenpiteet. Suunnittelu  on  tehtävä keskeisiltä osiltaan 
kirjallisessa muodossa. 

Työnantajan  on  varmistettava, että hänen työpaikallaan työtä teettävä ulko-
puolinen työnantaja  ja  siellä työskentelevä ulkopuolisen työnantajan työnte-
kijä ovat saaneet tarpeelliset tiedot  ja  ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan 
vaara-  ja  haittatekijöistä. 
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6 NIITTO- JA VESAKONRAIVAUSTOIDEN  URAKKA- 
ASIAKIRJOJEN TYÖ-  JA LIKENNETURVALLISUUS

-VAATIMUKSET  

6.1  Yleiset turvallisuusvaatimukset urakka-asiakirjoissa 

Tielaitoksen urakkasopimusjärjestelmä  on  luotu perustuen urakka-asetuk-
seen  ja  siihen tehtyihin muutoksiin sekä asetuksen soveltamisesta annet-
tuun päätökseen.  Urakkaohjelma  on  jaettu kahteen osaan: sekä yleiseen  ja 

 työkohtaiseen  osaan. Urakka-ohjelman yleiseen osaan  on  koottu ne  urak-
kaehdot,  jotka normaalisti ovat voimassa kaikissa  tienrakennustöiden  osa- 
ja  kokonaisurakoissa  sekä  siltaurakoissa. Urakkaohjelman työkohtaisessa 

 osassa esitetään  urakoiden yksilöllisestä  luonteesta johtuvat  urakkakohtai
-set  urakkaehdot  ja  urakkatiedot. Työkohtainen  osa  laaditaan  tarpeellisin 

 osin.  Jos  urakkaohjelman  eri osien määräykset ovat keskenään ristiriitaisia, 
noudatetaan  työkohtaisen  osan määräyksiä.  Tielaitoksessa  on  laadittu 
myös  pienurakan  yleiset  sopimusehdot.  Lisäksi  on  käytössä eri töihin tehty -
jä  pienurakkasopimuksia.  Nämä ovat  mallipohjia  tiettyjen töiden urak-
ka-asiakirjoista, pohjia voidaan käyttää suoraan hyväksi laadittaessa urak-
ka-asiakirjoja. Malleja löytyy myös  vesakon raivauksesta  ja  niittotöistä.  

Urakka-asiakirjoja ovat kaikki yleiset määräykset, ohjeet, normit, laatuvaati-
mukset,  työselitykset  ja  muut asiakirjat, jotka  on  otettu  urakassa noudatetta

-vien asiakirjojen joukkoon. Niitä ovat myös kyseistä työtä varten laaditut 
suunnitelmat  ja  niihin liittyvät laatuvaatimukset  ja  työselitykset  sekä kaikki 
muut tätä urakkaa varten laaditut asiakirjat. 

Urakka-asiakirjoissa olevat liikenteen ohjausta  ja  liikenneturvallisuutta kos-
kevat määräykset antavat pääasiassa  vain  yleisiä vaatimuksia. Näitä vaati-
muksia voivat olla esimerkiksi sellaiset, että työt  on  tehtävä yleistä liikennet-
tä tarpeettomasti häiritsemättä sekä liikenteelle vahinkoa  tai  vaaraa aiheut-
tamatta. Samoin  on  yleisiä vaatimuksia  liikennejärjestelyjen  suunnittelusta 

 ja  tekemisestä. Yksityiskohtaisia määräyksiä  on  työskentely-  ja  kulkurajoi-
tuksista  ruuhka-aikoina.  Liikennejärjestelyjen  tekemisestä  ja  ylläpidosta so-
vitaan yleensä tapauskohtaisesti urakka-asiakirjoissa. 

Urakka-asiakirjojen mukaan  on  tilaajalla  yleensä oikeus käyttää sanktioita 
 urakoitsijaa  kohtaan,  jos  urakoitsija ei korjaa  huomautusten  jälkeen  liiken-

nejärjestelyissä  olevia puutteita. Tilaaja voi joko tehdä  tai  teettää korjaus- 
työn sekä laskuttaa syntyneet kustannukset  urakoitsijalta. Valvojalla  on 

 urakka-asiakirjojen mukaan oikeus myös keskeyttää  urakoitsijan  työ siihen 
asti, kunnes puutteet  on  korjattu. Vastaavia  sanktiolta  esiintyy myös  työtur-
vallisuutta vaarantavien Pu utteiden  osalla.  
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Työturvallisuuteen  liittyvät puutteet voidaan käsitellä myös  työmaakokouk-
sissa.  Vakavista puutteista voi valvoja ilmoittaa myös työsuojelu- 
viranomaisille.  

Työsuojelulainsäädäntö  antaa mandollisuuden  työsuojeluvaltuutetulle  kes-
keyttää vaarallinen työ  tai  työntekijälle kieltäytyä tekemästä vaarallista 
työtä.  

Varottavista  rakenteista  ja  laitteista  on  paljon erilaisia määräyksiä urak-
ka-asiakirjoissa.  Varottavat  rakenteet  ja  laitteet sekä tahot, joilla näitä laittei-
ta  on,  olisi selvitettävä mandollisimman aikaisessa vaiheessa, mieluimmin  jo 

 urakka-asiakirjojen  laadintavaiheessa  (lute 7).  Nämä selvitykset voivat olla 
 osa  tilaajan laatimaa rakennushankkeen  turvallisuusasiakirjaa.  

Urakka-asiakirjoissa annetaan usein yleisiä määräyksiä  työturvallisuuden 
 noudattamisesta työmaalla  (lute 4).  Usein vaaditaan, että  urakoitsijan  tulee 

noudattaa laissa, asetuksissa  ja  alemmanasteisissa määräyksissä  annettu-
ja vaatimuksia. Lisäksi voidaan viitata yleisellä tasolla, että  urakoitsijan  tulee 
noudattaa  työturvallisuusohjeita.  Jos  näitä ohjeita ei määritellä tarkemmin, 
saattaa jäädä osin epäselväksi, mitä kaikkia  työturvallisuusohjeita  pitää 
noudattaa. 

Toinen yleinen tapa  on  luetella urakka-asiakirjoissa  työturvallisuuteen  liitty-
viä määräyksiä  ja  ohjeita. Lainsäädännön tarkka  luetteleminen  on  yleensä 
turhaa  sen  vuoksi, että lainsäädäntöä  on  joka tapauksessa noudatettava. 

 Urakoitsijan  pitää tuntea riittävästi  työturvallisuuslainsäädäntöä.  Joissakin 
tapauksissa saattaa olla kuitenkin perusteltua luetella uusia  tai  erityisiä  nou-
datettavia  turvallisuusmääräyksiä.  

6.2 Turvallisuusasioiden Ilittäminen  urakka-asiakirjoihin 

Kun urakka-asiakirjoissa  on  vaadittu  urakoitsijaa  laatimaan ennen töiden 
aloittamista  työnsuunnitelma,  on  suunnitelmassa esitettävä seuraavia 
asioita:  

- työjärjestys, 
- työmenetelmät, 
-  käytettävät koneet  ja  laitteet,  
-  henkilöstö  ja  henkilöstön ammattitaito,  
-  työn valvonta  ja  ohjaus sekä  laadunvalvonta, 
-  tarkastukset,  
-  turvallisuuden varmistaminen eri  työvaiheissa.  

Urakka-asiakirjoja laadittaessa  on  niihin kirjoitettava konkreettisia vaatimuk- 
sia työ-  ja  liikenneturvallisuudesta. Nämä vaatimukset osoittavat tilaajan 
tandon työ-  ja  liikenneturvallisuusasioiden  hoidon tasosta  työkohteessa. 



52 	 Niitto-  ja vesakonraivaustöiden  turvallisuus 

URAKKA-ASIAKIRJOJEN TYÖ-  JA LIIKENNETURVALLISUUSVAATIMUKSET  

Urakka-asiakirjoissa  on  syytä esittää tärkeimmät työ-  ja  liikenneturvallisuu
-teen  liittyvät  asiat  (lute 4  ja  5,  taulukko  13).  

Taulukko  13.  Turvallisuusasiat  urakka-asiakirjoissa. 

Laaditaanko liikenteenohjaussuunnitelma: 
-  suunnitelman laatuvaatimukset, 
-kuka laatu suunnitelman, 
-kuka tarkastaa suunnitelman, 
-suunnitelman ajantasallapito? 

Liikenteenohjauksen  tekeminen: 

-  kenen velvollisuus  on  tehdä liikenteenohjaus, 
-  miten liikenteenohjaus tarkastetaan/milloin tarkastetaan, 
-  millaiset vaatimukset asetetaan liikenteenohjaukselle  ja  siinä 
käytettäville laitteille? 

Kuinka kaluston turvallisuus-  ja  havaittavuus  tarkastetaan: 
-koska  ja  kuka tarkastaa kaluston, 
-miten tarkastus tehdään, 
-  laaditaanko tarkastuksesta pöytäkirja, 
-  annetaanko valvojalle kopio tarkastuksesta, 
- osallistuuko  valvoja tarkastuksiin, 
-  miten päivittäiset toimintakokeilut hoidetaan, 
-  laatuvaatimukset (havaittavuus/turvallisuus)? 

Miten liikennettä varoitetaan työkohteissa: 
-millainen liikenteenohjauksen taso vaaditaan eri teillä  ja  olo-
suhteissa (esim. liikennemäärän, tien sijainnin, geometrian  tai  
sääolosuhteiden  mukaan), 

-  riittääkö varoittamiseen liikennemerkit, 
-millaisin varustein varustetaan työkone (vilkut, välitys, muut 

 va ro itu  sIa itteet) 
-  käytetäänkö varoitusautoa (kuka hoitaa varoitusauton, milloin 
varoitusautoa tarvitaan), 

-  milloin pitää käyttää havaittavaa suojavaatetusta? 

Miten työhön  ja  työmaahan  perehdytetään: 
-järjestääkö  tilaaja perehdyttämistilaisuuksia  tai  antaako opas-
tusmaterlaalia (turvallisuusohjeet), 

-  miten perehdyttäminen tapahtuu (miten dokumentoidaan)? 



Niitto-  ja  vesakonraivaustöiden  turvallisuus 	 53  
URAKKA-ASIAKIRJOJEN TYÖ-  JA  LIIKENNETURVALLISUUSVAATIMUKSET  

Pätevyysvaatimukset: 

-millaisia pätevyysvaatimuksia vaaditaan työnjohdolta  tai  ko-
neen kuljettajalta, 

-onko koulutus  tai  työkokemusvaatimuksia ?  

Turvallisuuden varmistaminen työmenetelmissä: 

-miten eri työmenetelmissä  tai  työvaiheissa  pitää turvallisuus 
ottaa huomioon, 

-  millaisia yleisiä turvallisuusohjeita annetaan/käytetään? 

Turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat: 

-millaisia turvallisuussuunnitelmia laaditaan, 
-  miten turvallisuusasioita esitetään suunnitelmissa ? 

Miflaisia  turvallisuuden kannalta asetettavia rajoituksia asete-
taan: 

- työskentelyrajoitukset, 
-  kaluston käyttörajoitukset, 
-työmenetelmärajoitukset? 
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I 	
Tielaitos 	 TARKASTUSLOMAKE 	 LuTE  1  
Hämeen tiepilri  

.1995  

TVÖKONEEN HAVAITTAVUUDEN  TARKASTAMINEN 

Koneen nimi Koneen tyyppvnumero  

E-merkintä 

On 	 Ei  
Tyyppihyvãksyntã  

On 	 Ei  

Tarkastuskohde  OK  Puute  tai  vika  Korjattu  

Etuvalalsin 

Takavalalsln 

TyÖvaisin 

Suuntavilkut 

Varoitusviukut 

Varoltusvalaisin 

Heijastimet  

Heijastavat muut materiaalit  

Turvaraidoitukset  

Suoja-  ja  varoitusaidat 

Lilkennemerkit  ja  varoituskilvet 

Peruutushälytln 

Lisälaitteen havaittavuus  ja  vaikutus 
 työkoneen havaittavuuteen  

Väritys 

Hitaan ajoneuvon  koimlo  

Välineet  Ja  materiaalit 

TARKASTUKSEN  TEKJJÄT 

Aliokirjoitukset  

Koneen omistaja 	 Koneen kuljettaja 

VALVOJAN VASTAANO1TOKUITAUS 

Allekirjoitus 

Valvoja  

1  B.KV.D:od.TYOKRWL  
s-I-v  
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' 	Tielaitos 	 TAR  KASTUSLO  MAKE 	LuTE  2 1 (2)  
Hämeen  tiepliri  

1995  

TYÖKONEEN  TURVALLISUUDEN TARKASTAMINEN 

Koneen nimi Koneen  tyyppVnumero  

E-merkntã 

On 	Ei  

TyyppÉhyvaksyntã  

On 	Ei  

Tarkastuskohde  OK  Puute  tal vika  Korjattu  

P ERUS KO N E  
Koneen  havaittavuus  ja  puhtaus:  
- varoitusvilkut 
-  väritys  
-  heijastavat materiaalit  
- varoituskilvet 

Puomin  kunto:  
-  laukaisulaite  
- hitsaushalkeamat 
-  muut vauriot,  vääntymät _______________________________________ _________ 

Hydrauliikka: 
- öljyvuodot 
- letkuvau  riot  
Letkunrikkoventtiili ___________________________________________ __________ 

Nostokoukut  sekä huolto-  ja  kuljetustuet ________________________________________ _________ 

Klinnitykset __________________________________________ __________  

Koneen  vastapainotus  ja  tasapainoisuus ________________________________________ _________  

Ajo-  ja  hallintalaitteet _____________________________________ ________  

Valot  ja  vilkut ________________________________________ _________  

Muut sähkölaitteet  _______________________________________ ________  

Peilit ________________________________________ _________ 

Äänimerkki ___________________________________________ _________ 

Uukuesteet 

Turvakatkaisijat _______________________________________ ________ 

Suojukset  ja  suojaiaitteet: 
-  kunto  
-  kiinnitys  
-  toimivuus  _________  

Henkilökohtaiset  suojaimet  ja  turvaliivit _______________________________________ ________ 

Ilmastointilaite ___________________________________________ __________ 

Alkusammutin _________ 

Ensiapulaukku _________________________________________ _________  

Puhelin ___________________________________________ __________  

Koneen huolto-  ja  käyttäohjeet  sekä 
 turvallisuusohjeet ___________________________________________ _________ 

POSTI0S0TE 	 KAYNT0SOITE 	 PUHEUN 	 TELEFAKSI  
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Tielaitos 
	 TARKASTUSLOMAKE  

Hämeen  tiepiiri 

1995  

Tarkastuskohde  OK  Puute  tai  vika  Korjattu 

Koneen merkinnät  
Varoituskilvet  

Vakuutukset  

H  uo  Ito k  irj  a  
Aikaisemmat korjaus-  ja  muutostyöt  tehty 
asianmukaisesti  ja  ohjeiden mukaisesti  
LEIKKUUPAA 

Leikkaavien  osien kiinnitys  ________________________________________ ________ 

Leikkaavien  osien  suojukset  ja  suojaukset 
-  paikoillaan  
-  riittävät  

Laakerointien  kunto,  välykset  ja 
 lämpeneminen  

Leikkuupään terien tasapainoisuus 

Leikkuupään  laitteiden  pyärimisnopeudet 
 ohjeiden mukaiset  

Leikkuupään  kunto:  
- hitsausrepeämät 
- kulumat 
- rikkoutumat 
- öljyvuodot _______________________________________ ________ 

Leikkuupään havaittavuus, varoituskilpi ________________________________________ ________ 

Turvakatkaisijat _______________________________________ ________ 

Kiilahihnojen  kunto  

Leikkuuterän pyörimisaika,  kun laite 
pysäytetään  _________________________________________ ________ 

Turvallisuusohjeet _________________________________________ ________  

Laitteen  tyyppihyväksyntä  tarvittaessa 

Korjaus-  ja  muutostyöt  tehty ohjeiden 
mukaisesti  

Leikkuupään  puhtaus, puhdistus vieraista 
esineistä 

TARKASTUKSEN TEKIJÄT  

Aflekirjoltuks  et  

Koneen omistaja 	 Koneen kuljettaja 

VALVOJAN  VASTAANOTOKUITAUS 

Af/ek!rjoftus  

Valvoja  

1  BKV.D:odTYOKTURL 



I 	
Tielaitos 	 SISÄLTÖRUNKO 	 LUTE 3 1 (3)  
Hämeen  tiepiiri  

1995  

LIIKENNEJARJESTELYSUUNNITELMA 

TYãMAAN N1MIiURAKOITSIJA  
URAKAN NIMI  

LIIKENNEJÄRJESTELYJEN  SUUNNITTELU  JA  MITOITUS 
• liikenteenohjauksessa  käytettävät  perlaateratkaisut 
• mitoituksen lähtötiedot  (urakka-asiakirjoista,  tielaitoksen ohjeista,  lainsäädännöstä liikenne- 

määristä)  
•  työympäristön vaatimukset  liikenteenohjaukselle 
• Iiikenteenohjauksen vastuuhenkilöt  (suunnittelu, tekeminen  ja  valvonta) 

LIIKE  NTE  E NO  HJAUS RATKAIS  UT  
•  tarvittavat  Iiikenteenohjauslaitteetja  liikennemerkit  
• liikenteenohjauslaitteiden  ja  liikememerkkien  sijoittaminen  
• varoitusautot, hinattavat varoituslaitteet  

LIIKENTEEN  OHJ,AAMINEN JAVAROITTAMINEN 

•  varoitus ennen  työkohdetta 
•  varoitus lähestyttäessä  työkohdetta 
•  varoitukset  työkohteessa 
• liikennemerkkien  ja  varoituslaitteet  käyttö  
• liikenteenohjaajien  käyttö  
•  kevyen liikenteen ohjaus  ja  varoittaminen 

TYÖKOHTEEN  SUOJAAMINEN  

• suojavyöhykkeet 
• törmäyssuojat 
• hinattavat varoituslaitteet 
• varoitusautot 
• työmenetelmän  valinta  

TYÖKONEIDEN  LIIKKUMINEN  

•  turvalliset  työtavat  ja  menetelmät  
•  liikkuminen tiealueella  
• työkoneiden pysäköinti (esim.  koneen tankkaus  ja  korjaus)  
• työskentelyrajoitukset 



Tielaitos 
	 SISÄLTÖRUNKO  

Hämeen  tiepiiri 

1995  

TYOMAAN NIMIJURAKOITSIJA  
URAKAN NIMI  

TYÖKONEIDEN HAVAITTAVUUS 

•  kaluston väritys 
•  muut kaluston havaittavuutta parantavat ratkaisut (raidoitukset, heijastavat kalvotja päivä- 

loistekalvot) 
•  valaisimien kunto  ja  laatu 
• varoituslaitteiden  kunto  ja  laatu 
• varoitusvilkkujen riittävyys  ja  näkyminen 
• lisälaitteiden havaittavuus 
• varoituslaitteiden puhtaanapito  ja  kunnossapito 
• havaittavuus  eri olosuhteissa (pimeys, hämärä,  sade,  aurinko matalalla) 

TYÖNTEKIJÖIDEN HAVAITTAVUUS 

•  tiealueella työskenneltäessä havaittavan suojavaatetuksen käyttö (pimeässä myös riittävän 
heijastavan materiaalin käyttö) 

•  havaittavan suojavaatetuksen käyttö poistuttaessa tiealueella työkoneesta 
•  havaittavan suojavaatetuksen käyttövelvollisuus koskee työnjohtoa  ja  muita työpaikalla vie- 

railevia henkilöitä 

TOIMINTASUUNNITELMA  ONNETTOMUUDEN VARALTA 

• ensiapuvalmius,  -suunnitelma 
• liikenteenohjaus onnettomuustilanteessa 
• alkusammutusvalmius 
•  hälytyksen teko-ohjeet 

TYÖS KE NTE LYRAJO  ITU  KS ET  

•  ruuhka-ajat 
•  kuntien järjestyssäännöt 
•  kaluston käyttörajoitukset 
• meluhaitta  

TIEDOTTAMINEN TIETYÖSTÄ 

•  tiellä annettava tiedotus (informaatiotaulut) 
• tiedotuskanavat  (paikalliset  tv,  radio,  lehdet) 
• aluehälytyskeskus 
•  muut viranomaiset (poliisi, tielaitos) 



Tielaitos 	 SISÄLTÖRUNKO  
Hämeen  tiepiiri 

1995  

TYÔMAAN NIMI/URAKOITSIJA 
 URAKAN NIMI 

SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, JAKELU  JA  PAl VITYS 

• 	suunnitelman hyväksyminen  ja  tarkastaminen  
• 	liikenteenohjauksen  tarkastaminen ennen töiden aloittamista  
• 	liikenteenohjauksen ajantasalla  pitäminen työmaan edistyessä (viikottaiset  kunnossapo  

tarkastukset)  
• 	suunnitelman jakelu (tilaaja, valvoja,  tienpitäjä,  työntekijät)  
• 	työntekijöiden  perehdyttäminen  suunnitelmaan 

MUUT MAHDOLLISET  ASIAT  

• 	työmaan  erityisolosuhteet 

• 	varottavat  rakenteet  ja  laitteet 

SUUNNITELMAN  LMTIJAN ALLEKIRJOITUKSET  JA  PAl VAYS  

Laatija 	 ___________________________________________________  

Yritys _________________________________________________ 

 Osoite  ja  puhelin 	__________________________________________________________- 

SUUNNITELMAN TARKASTAJAN HYVÄKSYMINEN 

Tarkastaja ___________________________________________________________ 

 Osoite  ja  puhelin 	___________________________________________________________  

SUUNNITELMAN KORJAUKSET  JA  MUUTOKSET 

Muutos  tai  korjaus 	_____________________________________________________________  
Toimenpiteen tekijä 	___________________________________________________________  

SUUNNITELMAN  LIITTEET 

• 	piirustukset  
• 	kuvat  
• 	ohjeet  
• 	muut  liitteet  

1 BKVD:od.UiKJRS 
 SIV  



' 	 Tielaitos 
	 MUISTI  LISTA 

	 LIITE4 	1(2) 
Hämeen  tiepilri 

.1995  

TYöTU RVALLISUUS  

Asia  Tark  Toimenpide 
Työstä  on  laadittu turvallisuusasiakirja  
(sen  tietojen ottaminen huomioon työssä) 

Työmaan alkamisilmoitus 

Työmaahan  ja  työhön perehdyttäminen  ja  
työnopastus 
• 	työn turvallisuusohjeet 
• 	turvallisuusohjeet  liikenteen parissa työs- 

kenneltäessä 
• 	perehdyttämistilaisuudet 
• 	työkohteisiin  tutustuminen 
• 	työn vaarojen selvittäminen 
• 	valinnat 
• 	yhteistyö 

Työsuojelutoiminnan  käynnistäminen 

Töiden turvallisuussuunnittelu, tarvittavien 
suunnitelmien teko: 
• 	suunnitelma onnettomuuden varalta 
• 	liikennejärjestelysuunnitelma 
• 	työsuunnitelma  

Työn johtaminen: 
• 	tiedonkulku 
• 	valvonta 
• 	opastus 

Tarkastusten suorittaminen: 
• 	koneet  ja  laitteet 
• 	liikennejärjestelyt 
• 	päivittäiset toimintakokeilut 
• 	vaaroista  ja  vioista ilmoittaminen 
• 	vikojen korjaaminen 

Sosiaalitilat 

Ensiapuvalmius  ja  toimintaohjeet  onnettomuus- 
tilannetta varten 

POSTIOSOITE 	 KAYNTIOSOITE 	 PUHEUN 	 TELEFAKSI  
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Tielaitos 
	 MUISTIUSTA  

Hämeen  tiepilri 

.1995 

Asia  Tark  Toimenpide  

Palovaaran  torjunta:  
• 	alkusammutuskalusto 
• 	ohjeet tulipalon varalta 

Työmenetelmien valinta:  
• 	fyysinen kuormitus  
• 	tapaturmavaarojen  poisto  
• 	liikenteen vaarojen vähentäminen  

Työhygieeniset haittatekijät: 
• 	vähämeluisat  koneet  ja  laitteet  
• 	työntekijöiden suojaaminen  
• 	vaarallisten aineiden käsittely  

(käyttöturvallisuustiedotteet  ja  suojaimet)  

Henkilökohtaisten  suojainten  käyttö  

Työkoneiden  vaara-alue:  
• 	peruuttavien  ajoneuvojen vaarojen torjunta  
• 	peruutushälyttimien  käyttö  
• 	kieltotaulut, varoitustaulut 
• 	muut  turvalaitteet 
• 	koneiden kuljettajien  ja  muiden työntekijöi- 

den opastus  ja  ohjaus  vaaratekijöistä  sekä 
niiden  torjuntatoimista  

Koneiden  ja  laitteiden turvallisuus:  
• 	kaluston kunto  
• 	soveltuvuus käyttötarkoitukseen  
• 	laitteiden  suojaus 
• 	koneiden  ja  laitteiden sijoitus  
• 	käyttö-  ja  huolto-ohjeet työmaalla  
• 	havaittavuuden  tarkastaminen 

Havaittava  suojavaatetus: 
• 	näkyvyys päivällä  ja  yöllä 

Tarvittavan  työsuojelumateriaalin  hankinta  

Työterveyshuolto 

Tapaturmien  ja  läheltä piti -tapausten  tutkinta  

Vakuutukset  

18.KV.D:od.MUT'T'OTR 	SPI  



Tielaitos 	 MUISTILISTA 	 LuTE  5  
Hämeen  tiepri  

1995  

LIIKENNETURVALLISUUS 

AsIa Tark.  Toimenpide 
Työmaan liikennejärjestelysuunnitelma 

Työmaan liikenteenohjauksen havaittavuus: 
• 	yöllä 
• 	hämärässä 
• 	sateella 
• 	puhtaana-  ja  kunnossapito 
• 	optinen ohjaus 
• 	auringon valossa (vasta-aurinko) 

Liikenteenohjauslaitteiden  laatu: 
• 	havaittavuus 
• 	törmäysturvallisuus 
• 	puhtaus 
• 	yhdenmukaisuus  

Kevyen liikenteen järjestely 

Liikennettä haittaavien  ja  vaarantavien  töiden 
ajoittaminen 

Työskentelyrajoitukset  ruuhka-aikoina 

Työkoneiden havaittavuus  

Työntekijöiden havaittavuus  ja  suojavaatteiden  
käyttö 

Tietöistä  tiedottaminen: 
• 	viranomaisille 
• 	työmaalla 
• 	tielläliikkujille 
• 	tiedotuskanavat (raio,  tv,  lehdet, tilaisuudet, 

ilmoitustaulut) 

Toimintasuunnitelma  ja  valmius Ilikenneonnetto- 
muuden  varalta 

Vaara  lusten  aineiden sijoitus  ja  varastointi 
(polttoa  meet)  

1B.KV.D:od.MUIKTUR 	SIV  
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Tielaitos 	 ijD 
Hämeen  tiepliri 

TYÔSSÄ VAROTTAVAT  ASIAT,  LAITTEET  JA  RAKENTEET 

Valtioneuvoston päätöksen  työvålineiden  turvallisesta käytöstä  (1403/93) lute  

Vähimmäisvaatimukset, joihin viitataan  3 §:ssä  

Yleinen huomautus  

Tässä liitteessä annettuja velvoitteita sovelletaan 
päätoksen määräykset huomioon ottaen silloin. 
kun kyseessä oleviin tyOvãlineisiin liittyvät vastaa-
vat vaarat. 

2. 	Yleiset tyOälineisiin soellettavat ähimmis- 
a at  i  mukset  

2.1. Työvälineiden hallintalaitteiden, jotka vai-
kuttavat turvallisuuteen,  on  oltava selvästi 
nähtävissä  ja  tunnistettaviss.a  ja  niiden  on  ol-
tava tarvittaessa asianmukaisesti merkittyjA. 
Hallintalaitteiden  on  sijaittava vaaravyOyk

-keiden ulkopuolella  ja  siten, ettei niiden 
käyttö voi aiheuttaa lisää vaaraa, paitsi  jos 

 muunlainen paikka  on  välttämätön tiettyjen 
hatlintalaitteiden osalta. Hallintalaitteet ei-
vät saa lisätä vaaraa tahattoman käytön seu-
ra  u k  sen  a.  

Tarvittaessa käyttäjän  on  voitava varrnis-
tua pääohjauspaikalta, että vaaravyöhyk-
keillä ei ole ketään.  Jos  tämä ei ole mandol-
lista. järjestelmän  on  annettava luotettavasti 
automaattinen, kuultava  tai  nähtävä varoi-
tussignaali aina ennen kuin koneisto kãyn-
nistyy. Vaaralle altistuvalla työntekijällä  on 

 oltava riittävästi aikaa  tai  tarvittavat apu- 
neuvot välttääkseen nopeasti työvälineen 
käynnistymisestä  tai  pysähtymisestä aiheutu-
vat vaarat. 

Ohjausjärjestelmien  on  oltava luotettavia. 
Ohjausjärjcstetmän särkyminen  tai  vahingoit

-tummen  ei saa aiheuttaa vaarallista tilannetta. 
2.2. Työvälineen  käynnistäminen ei saa olla mah-

dollista muuten kuin tietoisesti käyttämällä 
siihen tarkoitukseen varattua hallintaelintä. 

Tämä pätee myös: 
- työvälineen kaynnistämiseen  uudelleen 

mistä tahansa syystä tapahtuneen pysähdyk-
sen jälkeen, 

- toimintatilassa  tapahtuneen tärkeän 
muutoksen tarkastukseen (esim. nopeus, pai-
ne), paitsi  jos  sellainen uudelleenkäynnistys 

 tai  muutos käyttöoloissa ei aseta vaaralle  al
-tistuvia työntekijÖita  vaaraan. 

Tämä vaatimus ei koske sellaista uudel-
leenkäynnistymistä  ja  muutosta käyttöolois

-sa,  joka johtuu automaattisen laitecn nor-
maalista toimintajaksosta. 

23.  Kaikissa työvälineiss.ä  on  oltava hallintaelin 
niiden pysäyttämiseksi täydellisesti  ja  turva!-
Tiscsti. 

Jokaisessa työpisteess.ä  on  oltava  hallin
-t.aelin  vaaran tyypistä riippuen joidenkin  tai 

 kaik  kien työväli neiden pys.äyttämiseksi  niin, 
että väline  on  turvallisessa tilassa. Välineen  

pysäytyselimellä  tulee olla ensisijainen asema 
käynnistyselimiin nAhden. Kun työväline  tai 

 sen  vaaralliset  osat  ovat pysähtvneet. ener-
giansyötOn kyscisiin toimilaitteisiin  on  lakat

-tava.  
2.4.  Mandollisuuksien mukaan  ja  laitteeseen liit-

tyvistä vaaroista  ja sen  normaalista pysähty-
misajasta riippuen työvälineessä  on  oltava 
hätäpysäytyslaite.  

2.5.  Työvälineissä,  joissa  on  putoavien  tai sin
-koutuvien  esineiden vaara,  on  oltava vaaraa 

vastaavat tarkoituksenmukaiset turvalaitteet. 
Työvälineissä,  joissa  on  kaasu-, hOyry-. 

neste-  tai  pölypaäston  vaara,  on  oltava tar-
koituksenmukaiset keruu-  tai  poistolaitteet 
vaaranlähteiden  lähellä.  

2.6:  Työvälineet  ja  niiden  osat  on  vakavoitettava 
kiinnittämällä  tai  muilla keinoin,  jos  se on 

 työntekijöiden turvallisuuden  ja  terveyden 
vuoksi tarpeen.  

2.7. Jos on  vaara, että työvälineen osia murtuu 
 tai  hajoaa. mikä toden näköisesti vaarantaisi 

työntekijöiden turvallisuuden  ja  terveyden. 
 on  ryhdyttävä tarkoitukscnmukaisiin suo-

jaustoimcnpiteisiin.  
2.8. Jos on  vaara koskettaa työvälineen liikkuvia 

osia, mikä voisi johtaa tapaturmiin, nämä 
 osat  on  varustettara suojuksin  ja  laittcin. 

 jotka estävät pääsyn vaaravyöhykkeille,  tai 
 jotka pysäyttävät vaarallisten osien liikkeet 

ennen kuin vaaravyöhyke saavutetaan. 
Suojusten  ja  suojalaitteiden  on  oltava scu-

raavanlaisia: 
-  rakenteeltaan vankkoja: 
-  ne eivät saa aiheuttaa mitään lisävaaraa: 
- ne eivät saa olla helposti poistcttavissa 

 tai  tehtävissä toimimattomiksi: 
-  niiden  on  sijaittava riittäv.in  kaukana 

vaaravyöhykkeestä: 
-  ne eivät saa tarpeettomasti rajoittaa 

näkyvyyttä välineen toiminta-alueelle:  ja  
-  niiden  on  sallittava osien ascnnukscssa 

 ja  vaihdossa sekä huoltotöissä tarvittavat 
toimenpiteet rajoittaen pääsyä  vain  sille 
alueelle, missä työ suoritetaan,  ja  tämän  on 

 tapanduttava mandollisuuksien mukaan suo-
justa  tai  suojalaitetta poistamatta.  

2.9.  Niiden alueiden  ja  työpisteiden,  joissa työs-
kennellään työvähneillä  tai  huolletaan niitä, 

 on  oltava suoritettavaan työhön nähden so-
pivasti valaistuja.  

2.10.  Kuumat  tai  hyvin  kylmät  työvälineiden  osat 
 on  soveltuvilta  osin suojattava. jotta työnte-

kijät eivät joudu vaaraan koskettaa työväli-
nettä  tai  tulla  sitä liian lähelle.  

2.11.  Työvälineissä  olevien varoituslaitteiden  on 
 oltava yksiselitteisiä  ja  helposti havaittavissa 

 ja  ymmärrettävissä.  
2.12.  Työvälinettä  saa käyttää  vain  niihin töihin  ja 

 niissä olosuhteissa, joihin  se on  tarkoituk-
sen mukainen.  
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Tielaitos  
Hämeen  liepiiri  

2.13.  HuoltotOiden  tekemisen  on  oltava mandol-
lista  työvälineen  ollessa  pysäytettynä.  Jos  tä-
mä ei ole mandollista, täytyy olla mandollis-
ta ryhtyä tarvittaviin  suojaustoimiin,  jotta 
sellaisia töitä voidaan suorittaa  tai  jotta sel-
laisia töitä voidaan suorittaa vaarallisten 
alueiden ulkopuolella.  

Jos  työvälineeseen  kuuluu  huoltokirja.  se 
on  pidettävä ajan tasalla.  

2.14.  Kaikki työvälineet  on  varusettava  selvästi 
 tunnistettavin laittein.  joilla ne voidaan eris-

tää kaikista  energialähteistään. 
Uudelleenkytkentä  edellyttää, etteivät ky- 
seessä olevat työntekijät joudu vaaraan.  

2.15.  Työvalineissä  on  oltava työntekijöiden tur-
vallisuuden varmistamiseksi olennaiset varoi-
tukset  ja  merkinnät.  

2.16.  Työntekijöiden  on  voitava mennä turvalli-
sesti kaikkiin paikkoihin, joihin pitää mennä 
tuotannon.  säädön  tai  huollon vuoksi,  ja  ol-
la niissä turvallisesti.  

2.17.  Kaikkien työvälineiden  on  oltava tarkoituk-
senmukaisia työntekijöiden suojaamiseksi 

 vaaralta työvälineen  syttyessä palamaan  tai 
 ylikuumenwcssa  tai  kaasun. pölyn.  höyryn 
 tai  muun  työvälineessä  tuotetun. käytetyn  tai 
 varastoidun  aineen päästessä  vuotamaan.  

118.  Kaikkien työvälineiden  on  oltava tarkoituk-
senmukaisia estämään  työvälinciden  tai  työ

-välincessä  tuotettujen. käytettyjen  tai  varas- 
toi  tujen  aineiden  räjähtämisen  vaara.  

2.19.  Kaikkien työvälineiden  on  oltava tarkoituk-
senmukaisia  vaaralle altistuvien.  työntekijöi-
den suojaamiseksi suoran  tai  epäsuoran säh-
kökosketuksen vaaralta. 

ETAsopimukscn  lute  XVIII:  neuvoston  direktiivi 
(89/655/ETY) 
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TYÖSSÄ  VAROTAVAT  ASIAT,  LAITTEET  JA  RAKENTEET 
SEKÄ  NE  OMISTAVAT TAHOT 

Työssä varottava asia, laite  tai  rakenne 	 I  
Yleinen liikenne: 
•  autot 
•  kevyt liikenne 
• työkoneet  ja  -laitteet 

Rakennukset  ja  rakenteet: 
•  kiinteistöjen väliset rajamerkitja -pyykit 
• kolmansien henkilöiden muu omaisuus  

Tien  rakenteet  ja  varusteet: 
• päällyste 
•  liikennemerkit 
• opastusmerkit 
•  muut liikenteenohjauslaitteet 
• katuvalot  ja valaisinlaitteet 
• kaiteet 
• reunapaalut 
• reunakivet 
•  rummut  ja salaojat  

Johdot  ja  kaapelit: 
• ilmajohdot 
• sähkökaapelit 
• valokaapelit 
•  muut kaapelit 
• harukset  ja  pylväät 

Säilytettävä puusto, kasvillisuus  ja  istutukset: 
•  vilja 
• tienvarsi -istutukset 
•  metsä (puut  ja  pensaat) 
•  arvokkaat luontokohteet (rauhoitetut kasvit  ja  puut)  

Vie  märit  ja vesiputket: 
•  putket 
•  venttiilit 
•  kaivojen kannet 
•  teollisuuslaitosten putket 

Maakaasuputket 

Levähdysalueen  kalusto 

Rautateiden tasoristeykset  ja  rautatien rakenteet 

Muinaismuistot  ja  luonnonhistorialliset kohteet  

Si I  lat: 
•  siltojen  alla  kulkeva liikenne (myös vesi-  ja rautatielilkenne) 
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LuTE  8  

Valintataulukon käyttäohje:  

1. Valitaan  leikkuupaikka  
2. Valitaan  leikattava  materiaali  I  leikkuupäätyyppi  
3. Valitaan sopiva  peruskone / leikkuupää  

Esimerkki  1.  Moottoritie  / heinänniitto 

Leikkuupaikkataulukosta valikoituu  moottoritie  I  luiska  I  keski- 
kaista.  Leikattava  materiaali  / leikkuupäätyyppi  taulukosta  kela-
silppuri  tai  vastinta  vasten  leikkaava  kone. Edelleen  peruskone  
I  leikkuupää  -taulukosta  matalapainopistetraktori. 

Esimerkki  2.  Rakentamaton  tie I  paksu  vesakko 

Leikkuupaikkataulukosta valikoituu rakentamaton  tie  /  tieltä. 
 Leikattava  materiaali  I  leikkuupäätyyppi  taulukosta  ketjuleikkuu-

päät.  Peruskone  I  leikkuupäätaulukosta  traktorit  I  kuormaajat / 
metsätraktorit. 

LEIKKUUPAAN  JA  PERUSKONEEN  VALINTA 

LEIKKUUPAIKKA _________ 
Moottorftlet Rak.nn.tut  tiet Rek.ntamattom.tlet 

leta  Iett Lulekassa Tia/tA Tielti 

___ xxx  x  
ii2_ xxx  XX 

ska/kes - 

___ 
_ xxx XXX  

x __ ____  

x __ ____ 
KX  XX  

PERUSKONE LEIKKUUPAA _____ _____ _______ 

K.Iuilppurit Vaitints  vasten 
Ia/kkaevat koneet 

Lautai-  
nhlttokoneøt 

ketju-  
elkkuupu 

L.vflt  talk-
kupAAt 4,5 m  

Erikolskuorma-auto  
kalvirikoneet xxx ________ xxx ___________ xxx _______ xxx _______ xxx _________ 
TiehOylit X)O( )OO( )OO( )OO(  )(XX 
Traktorltlkuormaajat 
/metsAlrpktorlt xxx ____________ xxx _________________ xxx ___________ xxx ___________ ______________ 
Rinnekoneet )OO( X)(X xxx (Edul) 
Tatamaaaturitl  XX)( xxx xxx 
Meapainoplet.- 
traktor _________ xxx  _____________ ________ _____________________ 

- XXX • sovaituu ttyIn tyØn - 	. soveituu tyelion 	soveltuu työhön rajoitetusti  

IINAISUUS- LEIKKUUPAATYYPPI LEIKAUAVA  MATERIAALI OMINAISUUS - 
JLUKKO TAULUKKO  Ha/nikko  Ohut Paksu Ha/nå/  

veukko vesakko vesakico 

Tyttäessä KETJULEIKKUUPAAT: ketjujen  päässä Siirryttäessä luettelossa 
ttelossa  ylhäältä tehostavat terälaput  tai  ilman terölappuja. xxx  )(X)(  alhaalLa  ylöspäin 
spåln  (Slagkraft, KMharJu, Johansson,  jne) * tehontarve ka8vaa 
aurloalttius 15.-I  00kW! KELASILPPURIT: pyörimissuuntavaihtoehdolla  
steissä  kasvaa tehostetaan tarvittaessa leikkuutapahtumaa. ieikkuuleveysmetri 
Itteet keventyvät,  Y-teriilä  saadaan myös perinteiset kelasllppurit xxx xx * murskausaste  kasvaa 
irvitaan  pienempi tehokkaammiksi.  Liikenne  ja ympäristöturval- * suojaustarpeet 
eruskone lisuus paranee(Epoke,  Ajo  HL 150,  Garroy,  lisääntyvät  

Fern. Mac  Connel.  jne) _____ _____ _____ * leikkuupään 
LAIJTASNIITrOKONEET. Klinteät veitsiterät ____ paineistuminen  lisääntyy  
tai  lautaslln niveltyvät terälaput. ____ ___ - ___ *  laatutaso vesakossa 

paranee (murskauksen 
johdosta)  VASTINTA  VASTEN LEIKKAAVAT KONEET: 

Tr-hncut, Busatis,  Ajo RL  150,  sorminllttolalte  jne 
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