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KUNNOSSAPITOTOIHIN LIITTYVAT VAARATEKIJAT  TIE- JA 

 VESIRAXENNUSLITOKSEN (TVL)  HAMEEN PIIRISSÄ 

HAASTATTELUT  JA TYÖNSEURANTA TIEMESTARIPIIREISSÄ 
OSARAPORTTI 4 

TIIVISTELMÄ 

Turvallisuustutkimuksen  päätavoitteena  on  selvittää kunnossapi-
totöissä ilineneviä vaaratekijäitä. Samalla laaditaan korjauseh-

dotuksia, joilla vaaratekijöitä voidaan poistaa. Tutkimuksen 
tilaaj  ana  on Tie-  ja vesirakennuslaitoksen (TVL)  Hämeen piiri 

 ja  tutkimuksen toteuttajana  on  Valtion teknillisen tutkimuskes-

kuksen (VTT) turvalljsuusteknjjkan laboratorio. 

Haastattelujen  ja  työnseurannan  avulla etsittiin kunnossapito- 
töissä olevia ongelmia  ja  vaaroja. Ongelmia esiintyi tukikoh-
tien tiloissa  ja kunnossapitokalustossa.  Vanhoissa tukikohdissa 
olivat tilat ahtaita nykyisille kunnossapitokoneille. Uusinunis

-sa  tukikohdissa ovat tilat mitoitettu riittäviksi nykyisille 

koneille. Uusissakin tukikohdissa voivat oviaukot  ja huoltoti-
lat  olla ahtaita uusille kuorina-autoille  tai työkoneille, 

 joihin  on  kytketty lisälaitteita. Monessa tukikohdassa  on 
 hankala päästä rasvakuiluun, kun kookas työkone  on  kuilun 

päällä. Koneiden pesupaikat ovat ahtaita, jolloin työkoneiden 
pesu  on  hankalaa. 

Haastatteluissa  on  tullut  esille, että tiemestaripiirien kalus-
to  on kirj  avaa. Kaluston kirjavuus  on  ongelmana erityisesti 
lisälaitteiden kohdalla. Tielaitos toimii uusien koneiden  ja 

 laitteiden testaajana  ja tãmä  osaltaan lisää kaluston kirja-
vuutta. Tiemestaripiireissä tarvitaan muisti-  ja tarkastuslis-
toja  koneiden  ja  laitteiden asentamisesta paikoilleen  ja  käy- 
töstä. 

Työntekijöiltä pitäisi kysellä vieläkin enemmän palautetta 
koneista  ja  laitteista. Työkoneen mukana voisi olla vihko, 

johon koneen käyttäjät kirjaavat käytössä esiintyviä ongelmia 
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tai kehittämisideoita.  Koneiden  ja  laitteiden vainiistajia olisi 

velvoitettava tekemään testausta niiden normaalissa käytössä. 

Testausta olisi tehtävä työn  lomassa  yhdessä työntekijöiden 
kanssa. Testaustyöstä  ja  kyselyistä pitäisi antaa palautetta 
kyselyihin  ja testauksiin  osallistuneille työntekijöille. 

Palautteessa olisi perusteltava, miksi joitakin ideoita ei 

ole voitu hyödyntää. 

Monitoimikulj ettaj  at  joutuvat käyttämään paljon erilaisia 
koneita  ja  laitteita. Ongelmia syntyy silloin, kun monitoimi-

kuljettajat joutuvat lähtemään liikeelle oudolla kalustolla 

hankalissa keliolosuhtejssa vielä oudolle tielle. 

Tiemestaripiireissä  esiintyy ajettelua omista nimikkokoneista. 

Omaa työkonetta ei mielellään lainata toisille työntekijöille 
 tai  ei oteta toisen nimikkokonetta käyttöön. Monitoimisuus 

vaatii kuitenkin joustavaa koneiden vaihtoa  ja  työtehtävien 

kierrätystä. Koneiden käyttöä pitäisi saada harjoitella norniaa-
leissa olosuhteissa. 

Työntekijöiden valintaan olisi kiinnitettävä entistä enemmän 

huomiota laatimalla selkeät valintakriteerit. Työntekijöiden 

valinnassa olisi käytettävä psykologisia testejä  ja  fyysisiä 
ominaisuuksia määritteleviä testejä. Haastattelujen yhteyteen 

voisi järjestää hakijoille työkoneiden käsittelykokeita. 

TVL:ssa  on  luotu hyvä työnopastussysteemi, mutta työnopastuksen 

käytännön toteuttamista olisi kehitettävä. Työnopastukseen 

voitaisiin käyttää entistä enemmän tiemestaripiirin ulkopuolel-

ta tulevaa työnopastajaa. Työnjohdon  on inäärättävä työnopastus

-tehtävät selvästi käskynjaossa. Opastuksen aikana olisi tehtävä 

todellista työtä työkoneilla. Työnopastuksen toteutumista 

voitaisiin seurata entistä tarkemmin. Työnopastuksen toteutumi-

nen voisi olla yksi työnjohdon tulostavoite. 

Liikenteen määrien nopea kasvaminen  ja  samalla liikenneturval-

lisuuden huonontuininen ovat vaikuttamassa entistä enemmän 

kunnossapitotyöntekij öiden työturvail isuuteen. Lähitulevaisuu- 
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dessa  joudutaan ainakin vilkkailla tieosilla varaaniaan entistä 

enemmän henkilökuntaa  ja  kalustoa liikenteen ohjaukseen  ja 
 työntekijöiden suoj aukseen liikenteen aiheuttamulta vaaroilta. 

Nykyisillä liikenteen ohjausmenetelmullä  tai suojaustoimulla 

 ei enää saavuteta riittävää turvallisuustasoa kaikissa olosuh- 
teissa. 

Työntekijät eivät käytä riitttävästi näkyvää suojavaatetusta, 

liikennettä varoittavia liikenneinerkkejä  tai  muita liikenteen 
ohj auslaitteita. Lyhytaikaisissa työtehtävissä puuttuvat suo-

jaustoimenpiteet usein kokonaan. 

Työnopastuksessa  ja  -valvonnassa olisi kiinnitettävä huomiota 

liikenteen aiheuttamiin vaaroihin. Töiden ajoituksella voidaan 

joissain tapauksissa vähentää liikenteen aiheuttamia ongelmia. 

Liikenteen aiheuttamia vaaroja voidaan tehokkaimmin torjua 

erottamalla työkohde muusta liikenteestä. Työtehtäviä annetta-

essa olisi kerrottava liikenteen aiheuttamista vaaroista sekä 

suojaustoimenpitejstä, joita työssä pitää tehdä. 

Tutkimuksen aikana selvitettiin eräiden työtehtävien vaaroja 

 ja  ongelmia tarkemmin. Näitä työtehtäviä olivat: 

- 	aj  oratamaalaustyöt 

- 	paikkaustyöt 

- 	liukkaudentorjunta 

- 	lumen  poisto 

- 	siltojen hoito  ja  kunnostus 
- 	mittaustyöt 

- 	rummun  ja  lumivallin sulatus 

- 	liikennemerkkien hoitotyö 

- 	saran  ja  murskeen kuormaus 

- 	rumpujen teko 

- 	nostot 

- 	paja- ja  korjaustyö 

- 	harjaustyö 

- 	yksintyöskentely 

- 	varatyöt. 
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1 	JOHDANTO 

Tutkimuksen aikana tehtiin haastatteluja  ja työnseurantaa. 

Työnseurannassa  seurattiin tärkeimpiä  ja ongelmallisimpia 

kunnossapitotöitä.  Seurantaa pyrittiin tekemään kaikissa olo-

suhteissa  ja  työntekijöiden mukana kunnossapitotäihin lähdet-

tiin myös illalla  ja  yöllä. 

Tutkimuksen aikana kyseltiin kunnossapidon ongelmia  41  henki-

löltä (taulukko  1).  Haastateltavilla  oli yleensä monen vuoden 

työkokemus, valtaosalla oli yli  15  vuoden työkokemus. 

Kyselyllä saatuja tietoja täydennettiin seuraamalla työtehtä-

viä. Haastatteluja  ja työnseurantaa  tehtiin Hämeenlinnan, Kan-

gasalan, Kurun  ja  Pirkkalan tiemestaripiireissä. Lisäksi tut-

kittiin keskitetyn kunnossapidon tehtäviä kuten maalaustäitä 

 ja sillan  korjauksia. 

Taulukko  1. 	Haastateltavien  työtehtävät. 

- 	Kuorma-autonkulj ettaj ia 

- 	Tiehöylänkulj ettaj ia 

- 	Monitoimikuljettaj ia 

- 	Muita tm-piirin työntekijöitä 

- 	Keskitetyn kp-n  työntekijöitä 

- 	Työn-  ja  keskijohtoa 

yht.  

8  henkilöä 

 1 

8 

5 

6 

13 

41  henkilöä 

Haastattelujen  ja työnseurannan  tuloksia käytiin läpi kandessa 

eri työryhmässä. Tulokset käytiin aluksi läpi projektityöryh-

mässä, johon kuuluivat Antti Tuokkola  ja  Seija Vilander 

TVH:sta, Harri  Saarinen,  Matti  Sulanne  ja  Kaino Vuorinen TVL:n 

Hämeen piiristä sekä Simo Sauni VTT:n turvallisuustekniikan 

laboratorio  sta. 



Sen  jälkeen tulokset käytiin läpi  asiantuntijatyöryhmässä, 

 johon kuuluivat Jouni Kymäläinen,  Matti Sulanne,  Veikko  Venho, 
 Kaino Vuorinen  TVL:n  Hämeen  piirikonttorilta,  Matti Kylmäkoski 

Kurun tiemestaripiiristä,  Seppo Raitanen Kangasalan tiemestari- 
piiristä sekä Simo  Sauni VTT:n turvallisuustekniikan laborato

-nosta. 

Haastatteluissa  ja tyänseurannassa  saadut tulokset  on  kirjattu 

tähän  osaraporttiin  ranskalaisten  viivojen  perään. Työryhmien 
 ja  tutkijan  kommentit  sekä ideat  on  kirjattu myös  osaraport-

tim.  Nämä tekstit ovat kirjoitettu ilman ranskalaisia viivoja 
 kapeanunilla marginaaleilla.  

Kaikki haastateltavat ovat suhtautuneet haastatteluun myöntei-

sesti  ja auttavaisesti.  Työntekijöiden  matkassa  on  ollut mie-
lenkiintoista  ja  antoisaa.  Työnseurannassa  on  oppinut arvosta-

maan  kunnossapitotyôntekijöiden  suurta ammattitaitoa  vaativissa 
 ja  inonipuolisissa  työtehtävissä.  

Kunnossapitotyöntekijöiden  työtä  on  oppinut arvostamaan myös 
 sen  vuoksi, että työntekijät joutuvat lähtemään tien päälle 

mihin vuorokauden aikaan tahansa palvelemaan muita  tielläliik
-kujia. 

Suuret kiitokset jokaiselle, joilta  on  kyselty tietoja  turval-
lisuustutkimuksen  aikana. Kiitokset niille  työkoneiden  kuljet-
tajille, joiden mukana  on  voitu olla seuraamassa eri työtehtä-

viä. Erityiset kiitokset kuuluvat Hämeenlinnan, Kangasalan,  
Kurun  ja  Pirkkalan  tiemestanipiirien henkilökunnille  sekä 
projekti-  ja asiantuntijatyöryhmien  jäsenille. 

Simo  Sauni 

tutkij  a 

VTT, turvallisuustekniikan  laboratorio  



2 	KUNNOSSAPITOTÖIDEN  YLEISET ONGELMAT  JA  VAARAT  

2.1 	Ongelmat tukikohdissa  

2.1.1  Yleistä 

Haastatteluissa  ja  työnseurannassa  ilmenneitä ongelmia  ja 
 vaaroja: 

- 	Oviaukot  ja  tilat ovat ahtaita nykyisille koneille. 

- 	Autot  tai  tiehöylät  eivät mandu lisälaitteineen konehal - 
lim  tai  rasvamontun  päälle. 

- 	Rasvamonttuun  on  vaikea mennä,  jos  nykyinen isohko 
työkone  on  sen  päällä. 

- 	Piha-alueet ovat liukkaita  ja  pimeitä (varsinkin lisä- 
laitteiden varastoalueet  ja  sivutukikohdat). 

¶Eöryhmien  ja  tutkijan krinmentit: 
Tilojen ahtaus nykyisile laitteille näkyy eri-
tyisesti vanhenmiissa tukiJrxlissa. Orelmat eivät 
ole yleisiä,  sillä  uusissa tukikchlissa tilat  on 

 mitoitettu riittäviksi nykyisille koneille. 
Uixlehkoissa tukikddissa  voivat ov-iaukot  olla 
ahtaita aivan uusiii  ile  kuorma-autoille. 

Tiehöylän  ollessa rasvakuilun päällä  on  vaikeaa 
päästä asvanttu uessakin tukikdassa. 
Pasvanonttuihin pitäisi rakentaa käynti sivusta, 
ore1mana tässä voi olla, ettei tätä kulkureit-
tiä käytettäisi käytännössä. 

Lisälaitteet leventävät työkoneita. Lisälaittei
-den  kiinnitys  ja  irrotus  pitää olla helppoa  ja 

 nopeaa. (suunnitteluperiaate). 

Valaistuksen parantaminen thidJcohdissa ei pitäi-
si olla rahasta kiinni. Tienstaripiireissä 
pitäisi parantaa valaistusta työntekijöiden 
aloitteiden pohjalta. 
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Uusien suolahallien valaistus  on  liian heikko 
 ja valaisint  on  sijoitettu niin, että ne häi-

käisevät tyäkoneiden kuljettajia (esiin. kuor-
mauksessa). Suolahallien valaistukseen olisi 
kiinnitettävä hucaniota.  

2.1.2  Ongelmat koneiden pesupaikoissa 

- 	Kun pesutilat ovat ahtaita, niin työkoneiden pesu  on  
hankalaa. 

- 	Ahtaissa pesutiloissa kastelee pesijä itsensä kalustoa 
peståessä. 

- 	Koneiden pesun aikana ei käytetä suojalaseja  (tai  vit- 
riinä)  eikä suojavaatetusta. 

- 	Pesun  aikana joudutaan kiipeilemään märillä  ja  samalla 
liukkailla konepinnoilla (liukastuinisen vaara). 

- 	Vesisuihku  voi kimmota voimalla koneen pinnasta pesi- 
jän kasvoihin (lisãksi vesisuihkun mukana voi lentää 
hiekkaa  ja  muuta likaa koneen pinnasta). 

- 	Pesussa käytetään voimakkaita kemikaaleja, jotka saat- 
tavat "höyrystyä" ilmaan pesun aikana. 

- 	Yhdellä työntekijällä  on  ilmennyt pesukemikaalien 
käytän aikana allergisia oireita (esim. huulet käyvät 
"tunnottomiksi").  

Koneiden pesun aikana ei käytetä suojavaatetusta 
 tai silmiensuojaimia,  vaikka paineella tuleva 

pesuvesi voi kijiatota voimalla kohti pesijää. 
Osasta pesutiloista löytyi tarvittavia suojaiinia 

 ja suojavaatetusta,  joten suojaimien käyttaxnattä 
jättäminen ei jotilu vanisteiden piutteista. 
¶Pjänjdon  olisi  Ixiututtava suojaitnien  ja  suoja- 
vaatetuksen käyttämättänyyteen työnopastuksessa 

 ja  -valvonnassa. 
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Thteisiä suojaimia  tai suojavaatetusta  ei käyte-
tä. 'äntekijöilä pitäisi olla jokaisella omat 
suojaint  ja  suojavaatteet (esim. sadetalcit). 
Näiden säilytys voi olla ore]aia tukikd3issa. 
Pesutiloibin olisi saatava suojainkaappeja,  jos 

 tilaa löytyy niitä varten. Suojaimien  ja  suoja-
vaatetukseri huolto  on  järjestettävä, jotta niitä 
käytetään jatkuvasti. Suojaimi  a on  annettava 
jokaiselle niitä haluavalle tyäntekijäfle. 

Pesun  aikana kiipeillään inärillä konepinnoila 
vesiletkun kanssa, jolloin  on  vaarana liukastua 

 tai p.ota.  Pesussa ei käytetä apna työtasoja 
 tai  -telineitä, joilta voisi pestä työkoneen 

korkealla olevia konepintoja. 

Ahtaat pesutilat estävät vanhenunissa tukikohdis-
sa työtelineiden käytön. Pesutilojen suunnitte-
lussa olisi otettava huomioon suurien koneiden 
pesussa olevat orje3.inat. Pesutiloihin voitaisiin 
suunnitella valmiiksi pesua helpottavia työtaso

-ja  tai  pesussa voidaan käyttää silrreltäviä 
tyukkej  a. 

Työkenkien  valinnalla voidaan vähentää liukastu-
misen vaaraa. ¶I'ökoneiden askelmien  ja koneta-
saj  en  kuntoon  on  kiinnitettävä hucaniota. 

Pesussa käytettävät knikaalit  on  tutkittava, 
 jos  ne aiheuttavat allergisia oireita (esim. 

työterveyshuollon toimesta). /L:ssa ei pitäisi 
olla käytössä ore1i1  1  isla pesuknikaalej  a. 
Keskitetyssä  hankinnassa  on vannistettu,  että 
]cäytettävät aineet ovat turvallisia  ja  testattu-
ja. Käytettãvistä aineista löytyvät käyttötur- 
va1lisuustjeotteet. 

Tiemestaripiireissä  on  huolehdittava, että siellä 
käytetään turvallisia  ja  testattuja tuotteita, 
joista löytyvät myös käyttäturvallisuusti&lot - 
teet. 

iden  pesusta  on  annettava myös työnopas- 

Pesutila  ei ole varastotilaa. Siellä ei saa 
säilyttää ylinaaraislä  tavaroita, vaikka tisnes-
taripiireissä  on  usein pilaa läiintiastavarasto-
tilasta. 

Pesutilan  seinien likaantumista  on  estetty jois-
sakin tukikohdissa käyttämällä pressuseiniä. 

'Dikikdxlissa  pitäisi olla ulkopesupaikka. Uudet 
pesuballit pitäisi rakentaa läpiaj ettavaksi. 
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2.1.3  Pölyt  ja  muut ilman epäpuhtaudet 

- 	Hiontapälyjä  syntyy korjaamoilla (esiin. lasikuitu). 

- 	Autojen käynnistäminen konehallissa aiheuttaa pako- 
kaasuja (tyhjäkäynti). 

- 	Pakokaasut leijuvat  hallissa pitkään (puutteellinen 
ilmastointi). 

Pakokaasut leijuvat iconehalleissa  pitkään,  jos 
 ilmastointi  on piutteeflinen. I.iorma-autojen 

tyhjäkäyntiä olisi vähennetttävä konehalleissa 
käyttäxnallä paineilmaa autojen jarrujärjestel-
mun. Painei].majärjestelmän  käytössä  on  kuiten-
kin org1mi  a  kyl  missä  autdalleissa järjestelmään 
kertyvän  veden jdilosta. 

Pakokaasujen poistanenetelmiä  voisivat olla huip-
p.thairien rakentaminen  hallin katdlle  tai käyt-
tämälla työkoneiden paicop.itkien päissä pakokaasun 
poistoletkuja. 

Korjaanctöissä  ei käytetä juurikaan henkilökoh-
taisia suojalinia (esim. herityksen suojairnia) 

 tai kdxlepoistoa. Kdxepoistosysteemi  olisi 
suunniteltava niin, että sitä voidaan helposti 
siirrellä työkthteesta toiseen (esim. työkoneiden 
korjaustyässä). 

Pölyisissä  töissä  on  käytettävä herityksen 
suojai mi • Pälyä synnyttäviln työkaluihin olisi  
malxlollisuuksieri n]caan rakennettava kohdepois-
tosysteemi. 

T..asikuitutyöt  pitäisi teettää keskitetysti alan 
urakoitsij oma. Henkilökohtaisten suoj ainten  
ja kohdepoiston  käyttö  on  tärkeää lasikuitutyös-
sä.  
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2.2 	Kaluston ongelmat  

2.2.1  Vanhat koneet  ja  laitteet 

- 	Vanhat koneet  ja  laitteet ovat usein meluisia. 
- 	Vanhoissa koneissa  on  usein tärinähaittoja. 

Hytit ovat kesällä kuuinia.  
Jos  avaa hytin ikkunat, ovat haittoina pöly, melu  ja 

 veto.  

Hyttien ilmastointiln  ja  tilveyteen  on  kiinni-
tettävä huczniota. Pölyn aiheuttamiin terveydel-
lisiin haittoihin ei ehkä htaix1uta riittävän 
vakavasti. Koneiden ilxnastoinnin pölynsuodatti - 

t on  vaihlettava  riittävän usein (tarvitaan 
valvontaa  ja  työnpastusta). 

WL: ssa  käytetyn kaluston nlutasot  on  initatth, 
 joten asian pitäisi olla kunnossa. 

Olisi selvitettävä tysä syntyvä nelukuor 
höylän terän vaiMossa. 

Tiehy1än  ja traktorin  ajcssa  pitää käyttää 
kuulonsuojai mi (esim. korvatu1pia). 'önteki-
jöille pitää antaa lisää tietoa meluhaitoista 
(esim. työterveyshoitajan toista) sekä ]o.iulon-
suojaimista (kuuluu osai työnopastukseen).  

2.2.2  Lavan  puutteet uudessa kuorma-autossa 

- 	Uuden kuorma-auton  (Sisu  SL 210) lava on  liian lyhyt, 
jolloin kipattavasta materiaalista  jää  osa  perälevyjen 

 ja  takalainppujen  päälle. 

- 	Kipattava kiviaines  voi pudotessaan rikkoa auton 
perässä olevia lamppuja. 

- 	Perälevyn  päälle jäänyt materiaali voi pudota vauhdis- 
sa tielle  ja  aiheuttaa vahinkoja. 
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Orgelinallisesta lavasta  on  infornoitu koneryh-
mälle.  Ratkaisumalleja kehitetään, mutta nykyi-
siä lavoja  on  hankala korjata. Lavoihin voita!- 
sun  rakentaa  15  -  20  pituisia 1ipoja (vrt. 
asfalttimiesten autojen lavoissa olevat  lipat).  

2.2.3  Ongelmat kaluston yhteiskäytössä 

- 	Yhteiskäytössä  olevat koneet rikkoutuvat  ja  kuluvat 
nopeammin. 

- 	Yhteiskäytössä  olevia koneita ei huolleta riittävästi 
eikä niiden kuntoa seurata tarpeeksi. 

- 	Koneita ei osata käyttää oikein, jolloin ne rikkoutu - 
vat  helposti. 

- 	Koneen kestävyyden kannalta olisi hyvä, että sitä 
käyttäisi  vain  muutama kuljettaja. 

- 	Ei "uskalleta" käyttää toisten koneita,  sillä jos  kone 
menee rikki, niin koneen vakituinen kuljettaja "vinoi

-lee"  asiasta. 

Koneen vakituinen kuljettaja pistää rikkoutuinisen syyn 
tilapäisen kuijettajan niskoille (vakituinen kuljetta-
ja ei ilmoita viasta, vaan  vika  "huomataan"  sen  jäi- 
keen,  kun joku toinen  on  käyttänyt konetta). 

Tienstaripiireissä  on  vallalla vielä ajattelu 
anista niinikkakoneista. Qråaa konetta ei aina 
mielellään lainata toiselle  tai  ei oteta toisen 
niiniidcokonetta käyttöön. 

1njtojjnisuus  vaatii kuitenkin j.istavaa konei-
den vaihtoa sekä jatkuvaa koneiden kierrätystä. 
Koneiden käyttöä pitäisi saada harjoitella nor-
maaleissa olosuhteissa. 
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Koneiden kunnossapito  ja  huolto voitaisiin jär-
jestää ruotsalaisen systeemin mukaan, jossa ei 
ole  cxiia nimikkokoneita. Ruotsalaisessa tiensta-
ripiirissä  on  jokaiselle työntekij  alle  määrätty 

 selvät vastuualueet  koneiden huolto-  ja tarkas-
tustöissä (esim,  joku työntekijä vastaa tiettyyn 
työnän tarvittavista koneista  ja  laitteista). 

Koneiden käyttää  ja  huoltoa  on  helpotettu  ly-
hyilä tarkistuslistoila,  jotka  on  liimattu 
näkyvään paiickaan työkoneeseen (esim, koneen 
oveen  on  liimattu dijeet niistä tehtävistä, mitkä 
pitää teä käyrinistäinisen yhteydessä). 

Orelmat  kaluston yhteiskäytässä ovat osaltaan 
ykososiaalisia  liittyen palkkauskysymyksiin 

 tai työçDorukan yhteishenkeen.  Työyhteisössä  on 
 sovittava, että työ]cone pitää jättää samaan 

kuntoon kuin  se on  ollut otettaessa käyttöön. 
Työntekijöiden  on  ymmärrettävä, että koneet ovat 
yhteiskãytössä  ja  kenelläkään ei ole "ania" 
koneita. 

Tutkimusten mukaan yhteiskäytässä olevat koneet 
kestävät yhtä hyvin kuin ytxen kuijettajan käy-
tössä olevat koneet. Yhteiskäytässä oleville 
koneille  on  valittava vastuuhenkilöt, jotka 
vastaavat koneen huolloista  ja  kiinnosta. Yhteis-
käytössä olevien koneiden huolto-  ja  tarkastus- 
toimia varten olisi  littava tarkastus-  ja 
inuistilisthja.  

Tarvitaan lisää anunatillista kc*ilutusta )uinnos-
sapitotyökoneiden ]wljettamiseen, jotta tielai

-toksen tälhinkin saadan kc*ilutettuja työkoneiden 
 kuljettajia. 

WL:n  töihin olisi otettava etupäässä koneiden 
käyttöön kailutettuja työntekijöitä. 

Työntekijöiden valintaan olisi kiinnitettävä 
entistä enemmän huaniota laatinialla seJiceät 
valintakriteerit. 

Työntekijöiden valinnassa olisi käytettävä  teste-

ja: 

* 	Psykolcgisefla testillä  testataan haluk- 
]oiutta  työtehtävään. 

* 	Fyysisellä testillä testataan soveltu- 
vuutta työtehtävään. 
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U1en  työntekijän haastatteluun  on  olemassa 
 cthjeita. Hakij  alle  olisi selvitettävä tarkkaan 

työtehtävät  ja  -olosuhteet, jotta hakijalle ei 
jäisi väärää kuvaa työtehtävistä  (esim. jari  este-
tään aluksi kaikille  "potentiaalisile" bakij  oil- 
le  yhteinen informaatiotilaisuus  tiistaripiirin  
töistä).  

Tienstaripiirin  töiden esittelyyn kannattaisi 
 tetä videriiteriaalia,  jota  voisi käyttää myös 

 työnasthksessa.  

Haastattelun yhteyteen voisi järjestää  hakij  alle 
tyäkoneiden käsittelykokeita. Käsittelykokeista  
olisi laadittava  thjeet arvosteluperusteineen. 

IVL:n Hämaen  piirissä olisi aloitettava tutki
-nushanke,  jossa  ldittaisiin uixen ty&iteki-

jöiden  haastattelu-  ja testausd-ij est. 

Uten  työntekijän  työixipastusta olisi kehitettä-
vä  laatimal  la  uusille työntekijöille  tyihöntulo-
vThkcnen.  Tämä  vihkonen  voisi olla  aJiwna  työn-
tekijöille tarkoitetun  työrpastuskansion  kehit-
tämiseen.  

Tyãripastuskansioan  voisi työntekijä kerätä 
jatkuvasti työn liittyvää  cpastus-  ja kc*ilu-
tusmateriaalia. 'IVL:n Hämaen  piirissä olisi 
aloitettava  tutkinushanke,  jossa  laadittaisiln 
työncastuskansion  malli  ja käyttöthjeet.  

2.2.4  Kaluston kirjavuus  

- 	Kalusto  on  kirjavaa.  
- 	Opastus  on  ollut puutteellista eri laitteisiin.  
- 	Voi unohtaa harvoin käytettävän laitteen käyttöohjeet.  
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- 	Voi tehdä virheellisen kytkennän  tai  muistaa hallinta- 
laitteen toimintaperiaatteen väärin. 

- 	Monitoimikuljettaja  joutuu lähtemään liikkeelle oudol- 
la työkoneella  vaikeissa keliolosuhteissa. 

- 	Koneet  ja  laitteet tulevat "raakileina" tielaitokselle 
(esiin, pienillä laitevalmistajilla ei ole resursseja 
tuotekehittelyyn, uuden laitteen viimeistely  ja  tes-
taus tapahtuu tieinestaripiireissã). 

- 	Tielaitokselle "raakileina"  tulleita laitteita joudu- 
taan  kehittämään  ja  tekemään uusia versioita, jolloin 
tielaitoksella  jää  käyttöön samasta laitteesta monta 
erilaista kehitysversiota. 

Haastatteluissa  on  tullut  esille haittoja, jotka 
jthtuvat kaluston kiri avutx3.esta. Kaluston kirja-
vuus  on  ongelmana erityisesti lisälaitteiden 
osalla. 

ñsti-  ja tarkastuslistat  voivat olla avuksi 
työntekijöille lisälaitteiden käytössä. 

Toirn caei  on,  että varsinkin nnitoiiniJ<nl-
jettaja joutuu käyttämään kaluston kjavuuden 
jcosta paljon erilaisia koneita  ja  laitteita. 

Työntekijöiltä pitäisi kysellä palautetta ny-
kyistä enemmän koneiden  ja  laitteiden prototyy-
peistä. Testattavan työkoneen  tai  -laitteen 
mukana voisi olla vThko, jcion työntekijät kir-
jaavat käytössä esiintyneitä orelmia. 

neiden  ja  laitteiden valinistajia  olisi velvoi-
tettava o1enan mukana, kun koneita  ja  laitteita 
testataan tierstaripiireissä normaalissa käy-
tössä. Testausta olisi tehtävä työn lanassa 
yMessä  työntekijöiden kanssa. 

Testauksista  ja  kyselyistä pitäisi antaa palau-
tetta takaisin konetta  tai  laitetta testaaneile 
työritekij öile. 

Vididen  käyttää pitäisi lisätä työnopastukses
-sa  (esiin. lisälaitteiden käytän opastuksessa). 



'Pjätehtäviä  pitäisi kerrata aina ennen sesongin 
aflcua. 

Laitteiden letkut pitäisi nrkata, jotta niiden 
kytkennässä  ei olisi ong1mia. 

1(lionna-autojen hallintalaitteiden nrkinnät 
kuluvat helposti pois. Hallintalaitteita suurini-
teltaessa olisi huoleMittava, että niiden  ner-
kinnät  kestävät käyttöä.  

2.2.5  Pitkien tavaroiden kuljetus 

- 	Puuttuu välineitä pitkien tavaroiden kuljetukseen. 

Pitkien tavaroiden keljethsc1mi  a  voidaan 
vähentää työnjärjestelyillä. Pitkien tavaroiden 
kuljetuicsessa voisi käyttää keskusvarastofla 
olevaa kioa-autha. Tilatut pitkät tavarat olisi 
kuijetettava maMollisuuksien nDi]caan suoraan 
tyäkthteeseen (esim. tavarantoiniittajan autolla). 

Pitkien tavaroiden kuijetusta varten  on  maMol
-lista  rakentaa kuorma-autoihin tuettu etusänni 

(rx]callinen tuki/etusärmin hanimastus) kuten PTL:n 
autoissa. 

Pitkien tavaroiden kuljetuksissa  on  nuilstettava 
 järjestää valaistukset sekä varoituslipitukset 

chjeiden mukaiseksi. 

Ncstoissa  olisi hyvä käyttää trukkipiikkejä.  

2.2.6  Puutteet  ja kehittämistarpeet vilkuissa 

- 	Valoisalla vilkku  ei tando näkyä. 

- 	Piineällä vilkku  rasittaa silmiä (varsinkin lumisateel- 
la) 

- 	Vilkut  heijastuvat piineällä peileistä  ja peruuttaniinen 
peilien  avulla  on  tällöin hankalaa. 

- 	Vilkut  ovat usein likaisia  ja  muutenkin tehottomia. 
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- 	Työkohteissa  olevat kiinteät vilkut ovat rikki  tai  

patterit ovat kuluneet loppuun. 

- 	Kuorma-auton kattovilkku ei näy taakse, kun  lava  

nousee ylös. 

- 	Vilkkujen valoteho  heikkenee nopeasti. 

- 	Lisälaitteissa  olevat vilkut eivät kestä käytôssä 

(esim. tärinä  rikkoo helposti vilkkujen lamput). 

- 	Vilkkuja  pitäisi saada joihinkin työkoneisiin lisää: 

* 	Super-Willeen  taakse  alas 
* 	höyrynkehittimeen  oma vilkku 
* 	kestomerkintämassapataan  oma vilkku 
* 	eri lisälaitteisiin tarvitaan vilkkuja. 

- 	Vilkkujen sijoittelulla  olisi pyrittävä ehkäisemään 

häikäisyä  ja  silmien rasittuinista vilkkuvan valon 

vuoksi. 

- 	Vilkkujen valaistusvoimakkuutta  pitäisi pystyä sääte- 
lemään. 

Tielaitoksen työkoneisiin  olisi saatava oman  värmen 
 vilkku.  

Aura-auton takana pitäisi olla punainen liikennevalo, 

joka merkitsee sitä, että  aura-autoa ei saa ohittaa.  

Aura-auton takana voisivat olla "liikennevalot" eli 

punainen, keltainen  ja  vihreä valo (esim. punainen 

valo laitetaan päälle, kun aloitetaan linja-auto-

pysäkin auraus). 
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TVL:n Hämaen  piirissä olisi tehtävä erillinen 
projekti, jossa  inietittäisiin vilkkujen  oikeaa 

 sijoittelua  ja maaraä  eri  työkoneissa.  

Olisi tutkittava sitä,  millä  keinoin  vilkun 
valaistusvoiinakkuutta  voidaan säädellä. Samalla 
voitaisiin käydä läpi  työkt, lisälaitteet  
ja iuit  työvälineet, joihin  malol1isesti  tarvit-
taisiin  vilkkuja. 

Vilkkujen thella  olisi mietittävä  nuitakin  keino-
ja,  mi  1 la  tieiaithksen kaLuston havaittavuut±a 

 voidaan parantaa  (esim. tuivainaalaus, -teipaus 
 tai. heijastint). 

Tielaitoksen piitteissa  pitäisi tutkia sitä, 
että tarvitaanko  tielaitoksen  koneisiin  nuiun 

 väristä  vilkiwa  tai "liiicennevaloj a". ¶Itisena 
kein,na  voitaisiin selvittää, miten keltaisen 

 vilkun  arvostusta voitaisiin  rstaa. 

Tielläliikkuj ilie  olisi annettava lisää tietoja 
 vi]Jwn markityksestä tyäkoneissa. Tielläliikku-

jile olisi laadittava myös tietoiskuja, joissa 
kerrotaan  ]wnrxDssapitoajoneuvojen lii]ckeistä 
tiealueilla. 

IVL:n  olisi pyrittävä saamaan  liiicennelainsää-
däntöön nnvatos  koskien  aura-auton tuloa takai-
sin tielle linja-auto pysäkin aurauksessa.  

Linja-auto pysälckien aurauksesta  olisi luotava 
 thtenäinen  käytäntö  koko tielaitokseen.  Tästä 

käytännöstä olisi myös  tioteftava tielläliik-
kuj ilie.  

2.3 	Muun liikenteen aiheuttamat vaarat  ja  ongelmat 

Liikenteen aiheuttama  onnettomuusvaara  on  pahin ongel-
ma  kunnossapitotöissä. 

Liikennemerkkejä  ei noudateta, varsinkin nopeusrajoi-
tuksia rikotaan jatkuvasti  (esim. tietyökohteissa 

 olevia  nopeusrajoitusmerkkejä). 

Liikennemerkkejä  ei aina edes huomata.  
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- 	Liikenteen määrät ovat kasvaneet voimakkaasti viime 

vuosina, samoin liikenteen aiheuttamat ongelmat  ja 

 vaarat kunnossapitotyäntekij öille. 

- 	Liikenteen ajonopeudet ovat kasvaneet viime vuosina  

ja  liikenneturvallisuus  on  heikentynyt, nämä  asiat 

 voidaan huomata myös kunnossapidon töissã. 

- 	Autoilijat eivät osaa valita ajonopeutta olosuhteiden 

mukaan (keli-  tai tieolosuhteet  eivät vaikuta nopeuden 

valintaan). 

- 	Liikenteen aiheuttamat vaarat ovat suurimmillaan 

talvella,  sula  autoilijat eivät ota huomioon vaikeita 

keliolosuhteita, vaan ajavat kuin kesäkelillä (ajo- 

nopeudet ovat  kellin  nähden usein liian suuria). 

- 	Autoilijat ohittavat kunnossapitoajoneuvoja vaaralli- 

sissa paikoissa (ajetaan mentaliteetilla "ohi vaan 

heti"). 

- 	Kunnossapitoajoneuvoille  tai  -työntekijöille ei anneta 

tietä  tai  niitä ei väistetä. 

- 	Kunnossapitohenkilökunnasta  tuntuu, että kunnossapito- 

ajoneuvolla  liikkuessaan  on vain tientukkona (esim. 

työkoneiden  hidas ajonopeus ärsyttää muita tielläliik-

kujia). 

- 	Monet tielläliikkujat  suhtautuvat negatiivisesti 

kunnossapitotyöntekij öihin (esim.  näytetään nyrkkiä, 

kun ohitetaan työkohde  tai  -kone). 

- 	Autoilijat eivät ymmärrä kunnossapitokoneiden liikkei - 

ta  tien päällä (esim. keskitien auraus, hiekoitus 

 tai pysäkkien auraus). 
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- 	Jos työmaatiet (kiertotiet)  pidetään liian "hyvässä' 
kunnossa, niin liikenne kulkee tyäkohteen ohi lujaa. 

- 	Työinaatiet  on  pidettävä sellaisessa kunnossa, että 
autoilijat eivät voi ajaa kovalla nopeudella ohi 
työ koht een : 

* 	Pidetään työmaatie "sopivan huonossa kunnos- 
sa". 

* 	Tehdään tielle kavennuksia. 

* 	Tehdään liikenteelle ahtaita portteja (esim. 
suoja-aitojen avulla). 

* 	Tehdään tielle tärinäuria  tai  vastaavia. 

* 	Lisäksi tarvitaan poliisin tutka-autoja enem- 
män työkohteisiin nopeusvalvontaan. 

Liikenteen mrien nopea kasvaininen  ja  samalla 
liikenneturvallisuuden huonontuxninen  on vaikut-
tamassa  entistä enenanän kunnossapitotyöntekijöi

-den työtutvallisuuteen.  Lähitulevaisuudessa 
jcÅxiutaan ainakin vilkkailla tieosila varaamaan 
kunrxssapitotöissä entistä enenuriän resursseja 
liikenteen thjaukseen  ja  työntekijöiden suojauk

-seen  liikenteen aibeuttamilta vaaroilta. Nykyi-
sillä liikenteen thjaunetelmillä  tai suojaus

-toimilla ei enää saavuteta riittävää turvalli-
suustasoa kaikissa olosuhteissa. 

Tielaitoksessa  olisi aloitettava kehityshank-
keet, joissa olisi kehitettävä uusia liikenteen  
ohj ausmeneteliniä  ja  työntekijöiden suaj austoi-
mia. 

Liikenteen thjausj ärj estelyt  ja  työntekijöiden 
suojaustoiiret sekä työnjärjestelyt  on suunni

-tultava kasvavan liikenteen aiheuttamien vaati- 
mustan 	an. 



23  

Työntekijät eivät käytä riittävästi näkyvää 
suojavaatetusta, liikennettä varoittavia liiken-
nirkkejä, suoja-aitoja  tai nuita liikenteencth-
jauslaitteita. Lyhytaiicaisissa  työtehtävissä ei 
ole aina yhtään suojaustoi.nEnpidettä käytössä. 

Liikenteen aiheuttamiin vaaroihin  ja  niiden 
tori untatoimiin olisi kiinnitettävã erityistä 
hucmiiota työnopastuksessa  ja  -valvonnassa. 

'lyon  ajoituksella voidaan joissain tapauksissa 
vähentään liikenteen aiheuttamia ongelmia (työn- 
järjestelyjen parempi suunnittelu). 

¶Iyänaan lii.kennejärjestelyistä telxlään  kirjal-
linen suunnitelma. Liikennejärjestelysuunnitelma 
tarkastetaan asiantuntijoiden kanssa (esim.  tie-
piirin liikenneinsirxori  tai  paikallinen polii-
si). Liikenteenjärjestelyt tarkastetaan ty&aalla 
säännöllisesti (esim. päivittäin työpaivän lopus-
sa  ja  kerran viikossa laajempi tarkastus). 

Titaan  tarkastus-  ja nnistilistoja,  joiden 
avulla voidaan liikenteenjärjestelyjen Icunto 
tarkastaa tehokkaasti  (listat  toimivat samalla 

 tarkastuspöytäkirjoina).  

Käytetään  liikenteenthjaaj  la  (taulukko  2) vil-
kasli.thenteisilâ tai nuuten  vaarallisilla  tie-
osilla (esim.  huono näkyväisyys  tai  kapea  tie). 
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Taulukko  2. 	Muistilista liikenteenohjaajan  käytöstä. 

* 	Liikenteenohjaajan  tehtävien suunnit- 

telu (ohjaajalla ei saa olla muita 

töitä samanaikaisesti). 

* 	Liikenteenohj aajan perehdyttäininen  

työtehtävään  ja työkohteeseen (lii-

kenteenohjaajan  ammattitaito  ja 

tyäkokemus  vaikuttaa perehdyttämisen 

laajuuteen). 

* 	Liikenteenohj aaj  an  oikea sij oittumi- 

nen  liikenteeseen nähden. 

* 	Liikenteenohjaajan havaittavuus 

(esim. suojavaatetus, heijastimet). 

* 	Liikenteenohjaajan  oikea etäisyys 

työkohteesta. 

* 	Liikenteenohjaajien  yhteistyö (yhtei- 

sistä pelisäännöistä sopiminen). 

* 	Liikenteenohjaajien vãlinen  tiedon- 

kulku (esim. radiopuhelimien toimi-

vuus). 

* 	Liikenteenohjaajan  turvallinen toi- 

minta työkohteessa (esim. liikenteel-

le annettavien merkkien selkeys, 

turvallinen liikkuminen ajarodalla). 

* 	Liikenteenohjaajien  työn johtaminen  

ja  valvonta. 

* 	Liikennejärjestelyjen  kunnon tarkas- 

tammen. 
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tJrakoitsijoiden tyäkditeissa  ja niehille  pitäisi 
olla samat vaatimukset suojavaatetuksesta, lii-
kenrj ärj estelyistä sekä työntekijöiden suoj  auk-
sesta  kuin TVL:lla  on anissa  töissään. 

¶IVL:n uwiet haalarityypit  olisi suojattava "nn.iul
-ta käytöitä",  jotta tielläliikkujat thnnistaisi

-vat 'IVL:n  työntekijät haalareista (laitoksen 
imagon kehittäminen). 

Tarpeettanat liikennenrkit  on  muistettava pois- 
taa  tai  peittää  tyäkthteissa. 

Tielaitoksen  olisi pyrittävä saamaan aikaan 
rmiutos liikenneiainsäädäntöön  kosiden  aura-auton 
tuloa takaisin tielle linja-auto pysäkin aurauk-
sesta. 

Tielläliikkuj ilie  olisi laadittava tietoiskuj  a 
 eri tioitusvälinei.siin kunnossapitoajoneuvon 

liikkeistä tiealueilla.  

2.4 	ongelmat tväkoneiden kulletuksessa 

- 	Työkoneella  peruuttaminen  on  muun liikenteen joukossa 
vaarallista. 

- 	Työkoneella kääntymiset  ovat vaarallisia (työkoneen 
hitaus). 

- 	Autosta alastulo  on  vaarallista tien päällä, pitää 
muistaa varoa muuta liikennettä. 

- 	Autoilijat eivät noteeraa työkoneen vilkkua. 

Kaistanvaihto  ja peruuttaainen  ovat ore]inalli
-sia työkoneila, sillä  näille ajoneuvoile ei 

ole annettu lainsäädännässä erivapauksia. Näinä 
työtehtävät vaatisivat kuitenkin erivapauksia. 

¶Lyökoneessa  on  kielletty käyttamastasunimeria 
peruuttamisen aikana yleisillä tieosilla. 

Tiehäylän  perään voisi laittaa näkyvän kyltin, 
jossa lukisi esim.  "Älä  aja lähelle". 
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Tielläliikkuj ilie  olisi laadittava  tietoiskuj  a 
esim,  televisioon  työkaneiden  liikkeistä  tie-
alueella.  

ruuttavan työkoneen peräan  voisi laittaa  pe-
ruuttaniisen aiJcana  toimivan  vilkkuvan  valon.  

2.5 	Käytettävien  keinikaalien  aiheuttamat ongelmat  

- 	Tehokkaat kemikaalit ovat usein terveydelle vaaralli- 
sia.  

- 	Vaarattoniat  kemikaalit eivät ole tehokkaita.  

- 	Tietoja  keinikaalien  vaaroista  on  liian vähän. 

Kemikaalien varastoissa pitää olla vaarallista 
aineista 	 Uisuustiedatteet.  Käyttö- 
th1lisnistieotteet  on  annettava työnteki-
jöille tarvittaessa vaarallisen kemikaalin mukana 
(esiin.  kemflaiin  käyttö  ensimnäistä  kertaa). 

 ¶Iyöntekijöiden  on nxxatettava  annettuja  dijeita. 
Työnjdxkn  on huolel-xiittava työncpastuksessa  ja 
-valvonnssa,  että  käyttöthrvaflisuusti1otteita 
ncatetaan. 

Työnjthlon  on  itse  tielettävä  käytettävien ainei-
den vaaroista (esiin.  tuthstumafla käyttäturvafli-
suustiedotteisiin).  

2.6 	Ongelmat  työvmpäristössä  

2.6.1  Resurssien  riittävyys 

- 	Tiemestaripiirissä  on  väkeä vähän, jolloin vuosi- 
sekä  sairaslomien  aikana  jää  osa  koneista kuljettaja- 
pulan vuoksi talliin.  

- 	Työntekijät ovat vanhoja, jolloin  on sairaspoissaoloja  
suhteellisen paljon.  
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- 	Työntekijöillä  on  pitkistä työsuhteista johtuen pitkät 
vuosilomat. 

Miehiä  on  käytettävissä vähän,  jos hälytystyössä  on 
 kiire, niin mieluimmin ottaa ajoon "hyvän miehen" 

(tämä aiheuttaa ehkä väitteitä, että työnjohdolla  on 

ns. luottomiehiä). 

- 	Kun tiemestaripiirissä  on  vähän väkeä, niin jokaisen 
miehen pitäisi olla ammattitaitoinen monitoimikuljet-
taja. 

- 	Uuden anunattitaitoisen monitoiinikuljettajan koulutta- 
minen kestää vuosia, joten eläkkeelle jäävän kulj  etta- 

jan  tilalle pitäisi palkata limittäin riittävän aikai-
sin uusi työntekijä oppimaan työtehtäviä. 

Ammattitaitoisia inonitoimikuljettajia ei löydy mistään 
vapaana vaan ne  on  itse koulutettava tiemestaripiirin 
töihin  ja  kaluston käyttöön (tarvitaan lisää alan 
ammattikoulutusta). 

- 	Työntekijöitä  on  vähän, joten  jää  aikaa vähän harjoi- 
tella sekä tutustua koneisiin  ja  laitteisiin. 

Tiemestaripiirin resurssit eivät riitä vastaamaan 
kasvavia tienpidon tavoitteita (esim. työntekijäniäärää  
ja  kalustoa vähennetään, kun tienpidon vaatimustaso 

 ja liikennemäärät  kasvavat samanaikaisesti). 

Työntekijöiden määrän vähentyessä nxrnitoiinisuu-
den nrkitys  kasvaa.  Dn1tOi1rIisUUS  helpottaa 
työnsuunnittelua  ja  varsinkin päivystysvuorojen 
järjestelyä. 

Eläkelainsäädännön niuutthminen  saattaa aiheut-
taa ennakoitha rpeampaa eläkkeslie siirtymis-
ta,  joten uten kuljettajasukupolven koulutta-
iniselle voi  tulla  kiire. 
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Ka.ilutustarvetta  voisi valtakunnallisesti hel-
pottaa aloittamalla animatilhisissa oçpilaitok-
sissa uusia kunrssapitotöihin kiluttavia  ape-
tuslinjoja.  

Työntekijöiden ktxilutuksessa  on  otettava huani-
oon myös kasvavan liikenteen aiheuttamat ongel-
mat. 

IVL: ssa  olisi selvitettävä onko tistaripii-
rien resurssit riittävät sekä kesällä että tal-
vella. Kesä-  ja  talviresurssit  voisivat olla 
tiemestaripiirissä erisuuruiset. 

Kesällä  osa  tistaripiirin  henkilökunnasta 
voisi olla pääflystystyössä kalusto mukanaan. 
Tätä mallia käytetään Norjassa. 

Norjassa voidaan miehiä  ja  koneita vuokrata 
tielaitoksen ulkcçiolehle (esim. kunnille). 
Ruotsissa siirretään kalustoa jaistavasti  tie-
ustaripiiristä  toiseen. 

Inrxssapidon  kalustoa  ja  iniehistoa pitäisi 
pystyä siirtämään jcxistavasti rakennustoimialan 
käyttöön. Tistaripiirien )ca].ustohla voitai-
siin teettää osia rakennustojjnia1an eri urakois-
ta.  (Tientaripiirin  kalusto voisi "kilpailla" 
rakennustoimialan urakoista yksityisten urakoit-
sij oiden kanssa.) 

Koneita  ja  miehiä voitaisiin vuokrata myös kun-
nille  ja  tiehoitokunnille,  jos  byrokratia ei 
muodostuisi liian kankeaksi. 

Koneiden  käyttöastetavoitteista  olisi joissakin 
tapauksissa tirittävä. Koneiden käyttö pitää 
olla järkevällä tasolla. Tiehöylästä tullee 
tulevaisin..essa  vain  talvella käytettävä työkone 

 ja  tämä pitäisi olla lähtökthtana resurssien 
initoituksessa. 

Koneiden sijoittelulla voidaan parantaa tehok-
tta: 

* 	Työntekijät vievät työkoneita kotiin  
ja  lähtevät työn työkoneen kanssa 
suoraan kotoa (esim. hälytystyöt tal-
vella). 

* 	Työntekijöiden kokoontumispaikaksi 
sovitaan joku muu kuin tukikthta. 
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Aura-auton lähtöä olisi hälytystyössä nopeutet-
tava: 

* 	Auran  laiton esiva].mistelut  on  tehty 
illalla valmiiksi. 

* 	Aura on  valmiiksi kiinnitetty autoon. 

* 	Painokuorman  tekoa nopeutetaan (esim. 
pairkuorma  sin siiosta tai  paino-
kuormamateriaalia  on varastoitu  lähel-
le). 

* 	Kehitetään painokuormaa (esim. soran 
tilalle jotain muuta). 

Kevyen liikenteen väylien aurauksessa  on  kehit-
tämistä, koska kevyen liikenteen väylien auraus 

 on  hidasta: 

* 	Kevyen liikenteen väylien kunnossapito 
vaatIsi  omaa kalustoa (esiin, kaluston 
koon suhteen). 

* 	Pyritään smn kevyen liikenteen 
väylät kuntien hoitoon (esim. vaihto-
kaupoin). 

* 	Urakoidaan  kevyen liikenteen väylien 
auraus tielaitoksen ulkcç*iolelle. 

* 	Kun rakennetaan taajamiin uusia kevyen 
liikenteen väyliä, niin pyritään saa-
maan  kunnat  vastaamaan niiden hoidosta 

 ja kunnossapidossa. 

* 	Keveyen  liikenteen väylien suunnitte- 
lussa olisi otettava huomioon  kunnas-
sapidon  vaatimukset. 

* 	Kaavoituksessa olisi  jo  otettava huomi- 
oon kunnossapidon vaatimukset (esim. 
tien  ja  kevyen liikenteen väylän välis-
sä pitäisi olla tilaa lumien varastoi

-mista  varten).  

26.2  Muutokset organisaatiossa 

- 	Tiemestaripiirien  muutokset herinostuttavat, kun ei 
tiedä miten piirijako muuttuu  ja  mitä  se  vaikuttaa 
oman työpaikan sijaintiin  ja työtehtäviin  (epätietoi-
suus "kaivaa"). 



30 

- 	Pelätään oman toimipisteen loppumista. 

- 	Koetaan, että oma toimipiste (esim. sivutukikohta)  
on "lapsipuolen"  asemassa, kun toimipisteen lopettami-
sesta kulkee tyäyhteisössä huhuja. 

- 	Oman toimipisteen  loppuminen voi pidentää työmatkaa  
ja  siihen kuluvaa aikaa (työssäkäynti hankaloituu). 

- 	Tietoja muutoksista ei saada organisaation kautta 
vaan muutoksista voidaan lukea  ensin  sanomalehdistä. 

 - 	Joidenkin työtehtävien mandollinen loppuininen  tai  
väheneminen askarruttaa niiden nykyisiä hoitajia. 

Muutokset organisaatiossa heijastuvat nopeasti 
työviihtyvyyteen. Usein  jo  pelkkä muutos aineut-
taa pelkoa  ja  heijastuu tyäitivaatioon. Muutos- 
prosessien läpivientiä organisaatiossa kannattaa 
valmistella  ja  suunnitella huolella,  sillä ixuiu-
takset  aiheuttavat aina vastarintaa  ja  muutoksen 
"hyväksym' kestää  an  aikansa. 

nIL: ssa  näkyy nryös nuutosvastarintaa.  Joidenkin 
asenteet ovat jyrkät  ja lukkiuthrieet  muutoksiin 
näMen. Muutoksista annettava tieto ei taixlo 
tässä tilanteessa nnnä perille. 

Muutosprosessin aikana  on  tehostettava sisäistä 
tie1ottamista  ja  yhteistyötä, jotta muutokset 
saadan ajettua läpi naMollisininan "kivutta".  

2.6.3 Työnsuunnittelun  puutteita 

- 	Työsuunnittelu  on  puutteellista, tavoitteena tuntuu 
olevan  vain se,  että koneet ovat käytössä eikä  se 

 mitä ne tekevãt (esim. kuormaaja lähetetään tukikoh-
dasta työkohteeseen  ja  kone  on  siellä  klo  9  aikaan  
ja kuormaaja  lähtee takaisin tukikohtaan  klo  14  aikaan 
- kone  on  kyllä koko  päivän "liikkeessä", mutta työtä 
ei ehditä tehdä montaa tuntia - ajoringissä olevat 
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kuorma-autot joutuvat lopettamaan kesken päivän 

-  ongelma varsinkin silloin,  jos ajoringissä  on  mukana 

yksityisiä kuorma-autoja).  

Osa työajasta  menee matkaan sivutukikohdasta päätuki-

kohtaan  ja  todellinen työaika  jää  päivässä lyhyeksi 

(esimerkiksi  klo  8.30-14.30  väliseksi ajaksi, jossa 

 on  mukana vielä ruoka-  ja  kahvitauot). 

Työpaivän tehollinen  työaika  on  lyhyt (tauot, siirto- 

ajot sekä koneiden  ja  laitteiden huollot sekä tarkas-

tukset, varsinkin lyhyet perjantaipäivät vähentävät 
tehollista työaikaa). 

- 	Tehollinen  työaika  on vain  noin  6  tuntia työpäivässä. 

- 	Perjantain lyhennetty työpäivä lisää kiirettä,  sillä  

tuntuu, että normaalit työt pitää saada valmiiksi 

lyhyemmässä aikaa. 

- 	Perjantain lyhennetystä työpäivästä ei ole muuta 

hyötyä kuin  se,  että ylityöt alkavat perjantaina 

aikaisemmin. 

- 	Miesten todellinen työaika  on  lyhyt verrattuna ura- 

koitsij  an  työntekij öihin (urakoitsij oiden  sekä oman 

kaluston yhteensovittamisessa  on  ongelmia). 

Työnjohdon antamat käskyt ovat ristiriitaisia (esim. 

"toinen pomo sanoo, että  tee  sitä  ja  vähän päästä 

toinen  porno  määrää toiseen tehtävään - työntekijä 

joutuu siinä vähän välikäteen"). 

- 	Päätiet  pitäisi saada ajokuntoon nopeasti, mutta 

liikenne hidastaa työtä, työnjohto ei ota tätä asiaa 

huomioon töitä suunnitellessaan  ja  määrätessään ajoon. 
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- 	Osa  työntekijöistä ei ole kiinnostuneita omasta työs- 
tään (ollaan välinpitämättömiä eikä olla kiinostuneita 
oman ammattitaidon  tai  käytettävien työmenetelmien 
kehittämisestä). 

Ylitöihin  ei jäädä enää  kovin  helpolla (taustalla 
paikkaratkaisut sekä varsinkin viime talvena yälähtöjä 
tuli paljon, jolloin pieni tyäporukka oli melko "puh-
ki") 

¶Iönsuunnittelufla  ja -järjestelyilä  voidaan 
ce1inia poistaa. 

TönsuwmitteltBm kijluu: 

* 	kaluston käytön ajoitus 

* 	kokoontumispaikkojen  ja  -aikojen suun- 
nittelu 

* 	kaluston siirtojen suunnittelu sekä 
siirtoajoon  käytettävien aikojen otta-
minen huanioon 

* 	canan  ja  urakoitsijoiden kaluston yli- 
teensovittainizn  (esiin. ylitöitä  teet-
thmillä). 

Työnjcon ristiriita.isten  käskyjen antainisen 
niaMollistaa nykyinen r.*ihelinkalusto.  

2.6.4  Ongelmat varatöiden tekemisessä 

- 	Varatyöt  ovat  jo  niin mittavia, että ne haittaavat 
muita kunnossapitotyötä. 

- 	Varatyöt  haittaavat kiireellisiä kunnossapitotöitä,  
sillä jos  kalusto  on  varatöissä,  niin kestää oman 
aikansa saada ne takaisin muihin kunnossapitotöihin. 

P 
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- 	Jossain tapauksissa kalustoa  on  vaikea irrottaa  no- 
peasti varatöistä (esim,  työtä ei voi keskeyttää, 
koska varatyökohteessa  on  menossa työvaihe joka  halt-
taa  liikennettä). 

- 	Tiexnestaripiirin  kalusto ei ole tarkoitettu suuren 
mittakaavan tienrakentamiseen, joten  se  ei sovellu 
hyvin suuriin varatäihin. 

- 	Varatöiden  johdosta ei ole aikaa harjoitella kunnossa- 
pitokaluston  käyttöä eikä antaa työnopastusta. 

Varatöiden puuttuminen rahanpuutteen johdosta antaa 
aikaa valmistautua kunnolla kiireisiin kunnossapito- 
kausiin (esim. mursketta  ja hiekoitushiekkaa  voidaan 
ajaa varastoon tieniestaripiiriin). 

Varatyöt  eivät yleensä haittaa kunnossapitotäi
-tå. TS/L:n  kalusto sovelbii yleensä hyvin  vara- 

töiden tekemiseen. 

Varatöiden  avulla voidaan kunnostaa tieosuuk
-sia,  joita ei nuiuten voitaisi parantaa. 

Käyttämällä varatöissä myös urakoitsijoiden 
koneita (esim. soranajoon) voidaan helpottaa 
¶IVL:  n  kaluston lähtöä imilhin kunnossapitotäihin.  

2.6.5  Urakoitsijoiden töissä esiintyviä ongelmia 

Urakoitsijoiden työn laatuun  on  vaikea työmaalla 
puuttua,  jos  pistää urakoitsijan työt seisomaan huonon 
laadun johdosta, niin piirikonttorista annetaan ura-
koitsijan jatkaa työtä. 

- 	Urakoitsijan  valintaan ei työmaa voi tarpeeksi vaikut- 
taa  (halvin  urakoitsija ei ole aina edullisin). 
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Ongelmallisia ovat urakoitsijat, joiden tarkoituksena 

ei ole tehdä töitä loppuun vaan rääpiinällä töitä eri 

paikasta kerätä mandollisimman paljon maksuposteja 

ennen konkurssiinjuenoa (urakoitsijoiden taustaa ei 

ilmeisesti tutkita riittävästi). 

Urakoitsijoiden toiminnasta olisi kerättävä systemaat-

tisesti tietoja (esim. työn laadusta  ja työturvalli-

suudesta),  jotta tielaitoksen töistä saataisiin  kar-

sittua  huonot urakoitsijat pois. 

Urakoitsijan  työnjohto ei ole työmaalla paikalla, 

vaikka urakkasopiiuuksessa näin mainitaan  ja  valvoja 

joutuu tahtomattaan ottamaan työnjohtajan tehtäviä 

itselleen, jotta työ etenisi (seurauksena  on se  ongel-

ma, miten toimitaan,  jos  tällöin sattuu laatuvirhe  

tai  työtapaturma -  ottaako valvoja "neuvoessaan" 

urakoitsijoiden työntekijöitä itselleen  riskin?). 

- 	Urakoitsijoiden työntekijät eivät ole aina anunattitai- 

toisia (esim. sillankorjaustyössä) - miten valvoja 

voisi puuttua tähän? 

- 	Urakoitsijoiden työltä ei vaadita yhtä hyvää laatu- 

tasoa kuin omalta työltä. 

- 	Urakoitsijalle  annetaan helpoinmat  ja  sellaiset työt, 

joista tulee nopeasti jälkeä (esim. aurauksessa ura-

koitsijan  auto  auraa päätiet  ja  oma kalusto sivutiet). 

- 	Oma kalusto joutuu paikkaamaan urakoitsijan työtä 

(esim. aurauksessa  oma  auto  joutuu urakoitsijan jäl-

keen auraamaan pysäkit sekä tekemään levitykset). 

- 	Urakoitsijoiden miehet eivät käytä työssään henkilö- 

kohtaisia suojaimia  ja tyäturvallisuudessakin  on 

 muitakin laiminlyöntej  ä.  
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- 	Urakoitsijoiden käyttämät tehneet ovat usein puut- 
teelliset. 

- 	Urakoitsijoiden töissä otetaan suurempia turvallisuus- 
riskejä kuin laitoksen omissa töissä (esim. murskaa-
moihla), tielaitoksen työntekijät joutuvat urakoitsi-
joiden töiden läheisyydessä samalle vaarahle alttiik-
si. 

- 	Liikenteen ohjaustoimet ovat usein puutteelhisia 
urakoitsijoiden työmaihla. 

- 	Kulkutiet  ovat urakoitsijoiden työmaihla usein huonos- 
sa kunnossa (esim. murskaaiuoihla). 

Urakoitsij  olden  töiden toteuttamisesta olisi 
kerättävä systemaattisesti tietoja jthon]dn 
tielostoon piirikonttorihla (esim. työn laatu, 
aikataulussa pysyminen, yhteistoiminta  ja  työ-
tuivailisuus). Tietoja olisi hyödynnettävä urak-
katarjouksia pyydettäessä sekä urakoita  ja  niiden 
valvontaa 	uiiteltaessa. 

Urakoinnin  ja  an  töiden pairtus: 

* 	IVL:n  keltaisen kaluston pitäisi hoitaa 
päätiet. 

* 	stannusvertailu urakoitsijan  ja  cimien  
töiden välillä  on  mandollista. 

* 	Normaaliin työnjärjestelyyn kuuluu, 
että urakoitsija auraa tiet auki  ja 

 WL:n  kalustolla tehdään tarvittavat 
levitykset yms. 
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2.6.6  Henkilösuhteissa ilinenneitä  ongelmia 

- 	Työntekijöiden  ja  työnjohdon välisessä yhteistyössä  

on  puutteita. 

- 	Työntekijät kokevat itsensä eriarvoiseksi "pomojen "  

silmisssä  (on  olemassa ns. "luottomiehiä")  ja sen 

 nähdään heijastuvan myös palkkauksessa. 

Monitoiniikuljettajien  parempi palkka herättää muissa 

työntekij öissä kateutta. 

Työntekijöiden aloitteita  ja  ehdotuksia ei kuunnella 

 tai  oteta huomioon (esiin, sanomalla "mitä sitten  on 

 pomoilla  virkaa,  jos  miehet saavat päättäã itse työs-

tä"). 

- 	Työnjohto olettaa, että työntekijä saa enenunän aikaan 

(seurauksena työpaine, joka panee hosumaan). 

- 	Työnjohdon  ja  työntekijöiden väliset henkilösuhteet 

eivät ole aina kunnossa. 

- 	Työmotivaatio  on  huono, kun käsketään töihin peruste- 
lematta käskyjä. 

- 	Työntekijöiden kanssa ei keskustella työtä annettaessa 

vaan määrätään tekemään työtehtävä. 

- 	Työnjohto käyttãä "hajoita  ja  hallitse"-nienetelniää, 

jolloin työporukan yhteishenkeä ei pääse muodostumaan, 

 sillä  työntekijät kokevat olevansa "eriarvoisia". 

- 	Ylimmän johdon  ja  oman työnjohdon "puheissa"  on  risti- 
riitaa. 

- 	Työntekijöiden keskinäinen yhteistyö ei pelaa  ja  tämä 

heijastuu työn lopputulokseen. 
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- 	Työporukan  yhteishenki ei ole tarpeeksi hyvä. 

Työnjohdolla ei ole paljonkaan mandollisuuksia vaikut-
taa työntekijöiden työsuoritukseen,  sillä  työntekijää 

 on inandotan  erottaa, ellei  hän  tee  jotain "erittäin 
tärkeää" virhettä. 

Haastatteluissa ilmenneitä toimenpide-ehdotuksia: 

- 	Työn alussa kerrotaan työntekijöille työn luonne  ja  
tavoitteet (työntekijöiden sitoutuininen tavoittei - 
sun). 

- 	Pidetään palavereja, joissa inietitään yhdessä työn 
toteuttamista. 

- 	Työntekijän kanssa  on  neuvoteltava työn toteuttamises- 
ta  ja  työtä suunniteltaessa  on hyödynnetttävä työnte-
kij  öiden ammattitaitoa. 

- 	Työntekijöiden pitää olla selvillä, miksi joku työ 
tehdään. 

- 	"Me-henkeä"  on  pyrittävä luomaan työpaikoille. 

- 	Työn alussa annettaan aina riittävä työnopastus. 

- 	Työntekijä  on perehdytettävä  aina uuteen työmaahan. 

nitoiinikuljettajan  palkka ei ole kxvin paljon 
isatpi kuin muilla työntekijöillä. 

Proj ektityöskentely  voisi olla yksi keino paran-
taa tyäilinapiiriä. Proj ektityöskentelyn  j än  es-
täminen voi olla vaikeaa kunnossapidossa.  Pro-
jektityäskentelyä  voisi kekeilla perusparannus-
töissä. 

Tyäilmapiiriä  voisi parantaa kokeilernalla kun-
nossapidossa laatupiiri-aj attelua. 



Knnossapitotoimialafla lienea eneiiuriän  henki-
1ösuhdeore1mia kuin niiilla toiniialoila. ¶Iyöpai

-kan työi imapiiri  on  helppo saada huonoksi, nutta 
työilmapiirin parantaminen  on  vaikeaa  ja pitJai

-kaista. 

WL:n  Hämeen piirissä  on  menossa toinen tutki-
iiuis, jossa tutkitaan työpaikan työilmapiiriä 
sekä  ory1 mi henkilösuhteissa. 

¶Ly&itekijäiden  välillä olevat oreiinat henki-
lösuhteissa jctituvat usein väärinynitartaxnisistä. 

'Iyöpaikan Thmissuhteet-kcxilutusta  voisi harkita 
tithripureissa  koko  henkilökunnalle. 

¶ryöpäällikön  olisi hyvä, keskustella myös työnte-
kijöiden kanssa käydessään tienEstaripiirissä. 
¶Lyöpää11flcãn  olisi hyvä lähteä työntekijöiden 
imi]cana tutustumaan kunnossapitotöihin eri työko-
neilla. 

TVL:n  Hämeen piirin keskijdiion  ja  ylimmän johdon 
olisi hyvä tutustua ]wnnossapitotöihin eri työko-
neilla  ja  samalla kunnossapitotyöntekij öihin. 

Henkilökunnan täydentäininen voi aiheuttaa onel-
mia työpaikan ihinissuhteissa. Henkilökunnan 
rekrytoinnissa pitäisi olla selkeät  ]criteerit.  

2.6.7  Ongelmat päivystyksessä  ja yötyössä 

- 	Yötyö  ei sovi kaikille. 

- 	Vanheminiten yätyö  rasittaa. 

- 	Yölähdöt  ovat myös kotiväelle raskasta. 

- 	Lähdöt kunnossapitotöihin kesken saunavuoron  tai  
vastaavan eivät ole miellyttäviä. 

- 	Päivystysviikolla  on  vaikea suunnitella omia töitä  
tai  sopia omia menoja etukäteen. 

- 	Omat "henkilökohtaiset kiireet" voivat aiheuttaa 
hosumista  työssä, varsinkin päivystysvuoroissa. 
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- 	Varallaoloraha  liian pieni vaivaan nähden verotuksen 
jälkeen. 

- 	Yksintyäskentelyssä  varsinkin yöllä pelottaa  se,  että  
jos  jotain sattuu, niin mistä saa silloin apua. 

- 	Yöllä joudutaan tekemään töitä pitkiäkin työrupeainia. 

- 	Säänseuranta  ja sen  perusteella käskyjen antaminen 
rasittavat yöllä työnj ohtamisessa. 

- 	Säässä tapahtuvien muutosten arviointi niin, että 
käskyt ovat oikeita,  on  vaikeaa. 

Yövalvaniskyky  an  yksilöllinen asia. Yopalvys-
tys  on  rankkaa. Työntekijöitä valittaessa olisi 
tyäaikojen epäsännollisyys tuotava esille. 
Uusien työntekijöiden olisi osattava varautua 
epäsäännt5flisiin työaikoinin  ja yävalvcznisiin. 

 Olisi tutkittava, voidaanko uusien työntekijöi-
den valintaprosessissa testata helposti "yöval-
vakyä". 

linnossapidon laatuluakitus vienee  tulevaisuu-
dessa tienstaripiirin työt talvikautena  3-vuoro-
työksi. 

Olisi luotava joku kontrollisysteemi, jonka 
avufla voitaisiin valvoa yöllä yksin työskente- 
leviä (esim. tarkistussoitot). 

Ypäivystäjät  voisivat olla yhteydessä naapuri-
tistaripiirien yöpäivystäj  im.  
Säänseuranta  ja keiiniuutosten  arviointi  on  työn-
jc*Kon normaalia pãivystystyÖtä. 
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2.6.8  Terveydelliset haitat 

- 	Niska-  ja hartiasäryt  ovat yleisiä (varsinkin koneiden 
kuljettaj ilie). 

- 	Selkäsärkyjä  on  monella. 

- 	Liikuntaelinten  vaivoja esiintyy paljon. 

- 	Lapiotyö  koetaan raskaaksi. 

- 	Yöllä herääminen  ja yövalvominen  eivät sovi kaikille. 

- 	Pitkät ajorupeamat rasittavat lumenaurauksessa  tai  
liukkauden torjunnassa. 

- 	Jatkuva istuminen tyäkoneessa aiheuttaa terveydellisiä 
haittoja. 

Työssä olisi pidettävä riittävästi taukoja  ja 
 olisi vältettävä liian pitkiä ajonipeainia. Työn-

tekijöille olisi annettava tietoa, mitä lyhyiden 
taukojen aiicana pitäisi  tehä,  jotta ne virkis-
täisivät (esiin. työterveyshoitajan toimesta). 

Varsinkin ajon aikana olisi pidettävä taukoja, 
jonka aikana tehtäisiin  taukoliikunta-  ja ren-
tc*itumisliikkeitä.  Työntekijöille olisi annetta-
va thjeita  ja  opastusta taulcoliikunnasta (esim. 
työterveyshoitajan toimesta). 

IVL:n  Hämeen piirissä olisi urheilussa keski-
tyttävä "kilpaurheilun" sijasta tavallisten 
työntekijöiden kuntoliiJwntaan. 

Tiemestaripiireissa voisi järjestää liikuntata-
pahtumia, joissa voisi olla  koko  perhe mukana. 

Kuntoliikunnassa  voisi olla tavoitteita, mutta 
kilpailu-henkeä muiden kanssa olisi vaxttava. 
Työntekijöitä olisi innostettava harrastamaan 
myös vapaa-aikanaan säännöllistä liikuntaa. 
Tistaripiireissä voisi harkita kuntosali-
tai liikuntahallivuorojen  hankkimista henkilö-
kunnan käyttöön. 



41  

Ueiluvastaavien  tehtäviä voitaisiin kehittää 
nykyisestä. 

TVL:n Hämaen  piirissä voitaisiin tehdä tutki-
mushanke, jonka avulla pyrittäisiin parantamaan 
työntekijöiden fyysistä kuntoa. 

Imto-thj1iin  sisältö: 

* 	Aluksi tutkittaisiin työntekijöiden 
1mto. 

* 	Iintose1vityksen  perusteella laadit- 
taisiin  työntekijöille henkilökohtai-
set kunto-ohjelmat. 

* 	Hankkeen aikana seurattaisiin kunto- 
ohjelmien toteutumista  ja  kunnon muu-
toksia. 

* 	Hankkeeseen voisi liittää mukaan  pal- 
notusthj1iwi  ja  tietoa teiveelli-
sistä ruokavalioista. 

* 	Tut]thiuishankkeeseen  osallistumisen voisi 
olla vapaaehtoista.  

Jos  kunto  on  huono, niin lapiotyä  on  raskasta. 

Työkierto  voisi osaltaan vähentää terveydelli -
sia  haittoja. 

Iiots1ssa  oli yhdessä tienstaripiirissä käytös-
sä  sosiaalitiloissa selänvenytyslaita, jolla 
oli seurantataulukon mukaan paljon käyttöä. Olisi 
mietittävä, että onko mandollista hankkia selän-

venystyslaitteita myös suanalaisiin tistari-
piireihin. 

neiden  valinnassa  on  otettava huanioon myös 
terveydelliset haitat.  

2.7 	Ongelmia työnopastuksessa  

2.7.1  Työnopastuksen  puutteita 

- 	Työnopastussysteemi  ei toimi käytännössä.  

- 	Työnopastus  on  ollut vähäistä, itse  on  joutunut opet- 

telemaan työtehtävät. 
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- 	Työnopastuksen  taso  on  liikaa kiinni opastajan arnmat- 
titaidosta. 

- 	Vanhoja työntekijöitä  on  turha lähettää kursseille,  
sillä  heillä ei ole haluja oppia uusia asioita. 

- 

	

	Tiehöylän kuijettamiseen  ei haluta opiskella,  sillä 
 höylän ajoa pidetään vaikeana. 

- 	Uuden ajoneuvon perehdyttämiskurssilla annetaan niin 
paljon tietoa uusista asioita, ettei niitä kaikkia 
voi muistaa. 

- 	Työnopastus  on  puutteellista lisälaitteisiin. 

- 	Kun työkone tulee tiemestaripiiriin, niin  sen  käyttöön 
ei opasteta riittävästi. 

- 	Uuden työkoneen tullessa tiemestaripiiriin saa myyjän 
antaman opastuksen  vain  yksi työntekijä  ja sekin 

 opastus  on  puutteellista,  jos  sitten pitää opastaa 
niillä tiedoilla muita työntekijöitä. 

- 	Henkilökohtaisia suojaiiuia ei käytetä, koska opastuk- 
sessa  ei puhuta suojaimien käytöstä. 

- 	Työssä ei käytetä kunnollisia työkenkiä (esim. käyte- 
tään vanhoja "tanssikenkiä), vaikka varsinkin korjaa-
moilla pitäisi käyttää turvajalkineita. 

Työnopasthksessa  voitaisiin käyttää tiemestari- 
piirin ulkop.iolelta tulevaa tyänopastajaa. I'Jön-
cipastuksen yhteydessä voisi sanialla harjoitella 
kalustc käyttöä. 

¶Lyönopastuksen  toteuttaminen olisi liitettävä 
myös osaksi tyänjdxlon tulostavotteita. Täitä 
voi olla kuitenkin vaikeaa toteuttaa käytannos -
sä.  



43 

'Irökone  ei saa olla ylxlen kuijettajan käytössä, 
vaan sitä  on  annettava nu.iiden]dn ajaa, jottei 
varakuijettajan tarvitse lähteä yksin yöllä 
hankaliin keliolosuhtesiin cx1ofla koneella. 

Uen  koneen hakukursille ei pidä välttämättä 
lähettää sitä kuljettajaa, jolla  on  käytössään 
vanhin  ja rctaitettava  kone. 1rssifle  on  lähe-
tettävä kuljettaja, joka osaa opettaa imiillekin 
tyäkoneen käyttöä. 

Ui.zlen  koneen hakemiseen  on  liittynyt kurssi, 
jonka tarkoituksena  on  ollut, että koneen bakija 
cçpii huolthtimn kaneesta.  Koneen käytön oppii 
vasta harjoittelun myötä tiemestaripiirissa. 
Tämän jälkeen koneen hakijan pitäisi pystyä 
opettamaan koneen käyttöä muillekin työnteki-
jöille. 

Työnopastustehtävä  on  työnjdxlon  taholta määrät-
tävä selvästi käskynjaossa, jotta  se  hoidetaan 
kunxx,lla. rönopasthksen toteutemisesta voisi 
pitää kirjaa (esim. seurantataulukoin). 

Piiriktthtaisia opastajia  käytetään vähän. Olisi 
selvitettävä syyt tähän. Opastuksen voisi jär-
jestää nUn,  että  saml  la  te1xään  todellista 
työtä koneefla. 

Opastuksessa  olisi seurattava, että onko opas-
tettava qpinut  asiat (esim.  kuorma-auton  hal-
lintalaitteiden  käytön). 

rörxasthksessa  on  otettava Iioon työssä 
olevat vaarat  ja orelmat. qasthksessa  olisi 
tuotava esille työssä olevia tapatunnavaaroja. 
Opastuksessa voitaisiin käyttää esimarkkeinä 
sattuneita tapatunnia.  

2.7.2 Monitoimisuuden  aiheuttamat ongelmat 

- 	Monitoimikuljettaja  joutuu lähtemään oudolla koneella 
liikkeelle vaikeissa olosuhteissa (esim. kiire, liuk-
kaus, piineys, lumisade  ja  oudot tiet).  

On huolelxlittava nnitoiinikulj ettaj ien työnopas- 
tuksesta  ja  koneiden riittävästä kierrättätnises- 
ta.  
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2.8 	Ongelmia kalustossa 

- 	Tiemestaripiirien  kalusto  on  eri-ikäistä  ja  erilaista. 

- 	Lisälaitteiden  hankinnassa ei ole yhtenäisyyttä, 
hankitut lisälaitteet ovat erilaisia. 

- 	On  hankittu lisälaitteita, joita ei ole testattu  tai  
kehitetty riittävãsti (tiemestaripiirit ovat olleet 
siten laitevalinistajien testauskenttänä). 

- 	Hallintalaitteiden  toiminta  on  erilaista saman merkki- 
sen työkoneen  eri vuosimalleissa. 

- 	Lisälaitteiden  kytkentä ei ole yhtenäistä. 

- 	Työntekijöiden mielipiteitä ei kuulla riittävästi 
kaluston valinnassa. 

- 	Työntekijöiden käyttökokeniuksia kalustosta ei kerätä. 

- 	Työntekijöiden kehittämisideoita  tai  parannusehdotuk- 
sia ei kysellä  tai  kerätä. 

- 	Kaivukonetta  tarvitaan tieinestaripiirissä.  

Jos  kaluston hankinnassa  on  kysytty työnteki-
jöiden mielipiteitä, niin harikittuun työkonee

-seen tai -laitteiseen suhtaiiutaan positiivi-
seirunin  ja  siihen ollaan tyytyväisiä. 

¶IVL:n  tehtävänä  on  ollut toimia laitevalmista
-j ien koekenttänä  ja  tämän  j c1osta  laitoksessa 

 on  ollut käytössä koneita  ja  laitteita, joiden 
suunnittelussa  on  ollut vielä piutteita.  

Jos  saman markkisen koneen  tai  laitteen eri 
vuosinalleissa  on hallintalaitteiden  toiminta 
erilailla,  olisi  huolek.ittava, että työnteki-
jät eivät käytä näitä koneita  ja  laitteita  ris-
tflckäiii (työnjärj estelykysymys). 
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Koneiden testauksista, kyselyistä sekä tutki-
imiksista olisi annettava palautetta takaisin 
työntekijöille (esim. lehtikirj oitukset laitok-
sen sisäisissä lehdissä).  

Jos  työntekijöiden tekemiä ehdotuksia ei ole 
voitu hyädtää, olisi annettava palautteessa 
tietoja, miksi niitä ei ole voitu käyttää (esim. 
perustelut). 

Talvitiepäivät  on  hyvä tilaisuus antaa suoraa 
palautetta laitevalmistaj ille.  

2.9 	Ongelmia kaluston korlaustoiminnassa 

- 	Korjausyksikät  (esiin. keskuskorjaaino) eivät ota vaka- 
vasti huomioon tavallisen työntekijän ehdotuksia  tai 

 kommentteja kaluston vioista  ja huoltotarpeesta. 

- 	Jos  laitteella  on  useita käyttäjiä, ne menevät helpos- 
ti rikki  ja  niiden huoltoa laiininlyödään. 

räkoneille  ja -laitteille  on n.inttävä  vastuu- 
henkilöt, jotka vastaavat koneiden )wnnosta  ja 
hudllosta. 

Keskuskorjaano  toivoo jopa tietoja huoltoon  tai 
 korjaukseen nenevän koneen vioista (esiin. lapille 

kirjoitettuja tietoja  koin vioista).  Kaikkia 
korjaus-  ja kehitystoivain.iksia  ei voida kuiten-
kaan aina toteuttaa (esim. toimenpide ei ole 
talcxxlellisesti  kannattava). 

Kaivukoneen  hankkiminen tiemestaripiiriin ei 
ole talcuellisesti kannattava investointi. 
Kannattavanipaa  on urakoida kaivutyöt. 
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2.10  Haastatteluissa esiintulleita ratkaisuja  tai kehittä-
misideoita  

Koneiden pesumandollisuuksien parantaminen: 

- 	Rakennetaan erillinen pesuhalli tukikohtaan. 

Pesuhaflin  rakentaminen  on  kallista. 

Telxään vucsisopinus  jonkun huoltoaseman kanssa 
tyäkoneiden pesemisestä.  

Ferrari-nosturi: 

- 	Nosturi  on  laitettu  Ford Cargoon. 

- 	Nosturiin  voidaan laittaa tukkisakset  tai kuuppa. 

- 	Monet  nostot onnistuvat nosturin avulla nopeasti  ja  
tehokkaasti. 

- 	Kuorma-auton monikäyttöisyys lisääntyy, kun siihen  
on  asennettu nosturi. 

- 	Nostotyössä  on  kuitenkin vaarana taakan putoaminen 
nostosaksista,  vaikka ei ole tietoja onnettomuuksista. 

- 

	

	Nosturin hydrauliletkut  on  sijoitettu kelalle, jolloin 
ne eivät roiku nostoissa tiellä. 

Kabmarin  käyttö tukkisaksien tilalla voisi olla 
parempi vaihtoehto. 

Liikenneurkkityässä nosturila  varustettu kevyt 
kuorma-auto on  parempi vaihtoehto kuin paketti-
auto. 
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3 	TYÖMAAHAASTATTELUJEN  YHTEYDESSÄ ESIINTULLEITA ONNETTO- 
MUUKSIA  JA  VAARATILANTEITA  

3.1 	Sattuneita työtapaturmia  la  onnettomuuksia 

- 	Useita putoamisia  on  sattunut työkoneesta  tai  sen  
päältä. 

- 	Työntekijän jalka luiskahti rappusilta koneesta pois- 

tuttaessa  ja tyäntekijã venäytti  olkapään. 

- 	Työntekijältä  pääsi putoaniaan käsistä kaidepaikki 
toisen työntekijän jalan päälle. 

Perälaudan  välistä putosi  kivi  jalan päälle perälautaa 
nostettaessa. 

- 	Perälauta  putosi sitä nostettaessa jalan päälle. 

Turvajalkineiden  käytöllä olisi  osa tapaturrnista 
 voitu välttää. 

Turvajalkineiden  jakelua voitaisiin laajentaa 
tieniestaripiireissä. Turvajalkineita voisi antaa 
kaikille niitä haluaville työntekijöille. 

¶t'änjcx1on  olisi valvottava, että annettuja 
thrvajafldneita käytetään. 

Luiskahtainisia  ja kaatumisia  voidaan välttää 
käyttämällä asiallisia työjalkineita. 

Oikeita työtapoja työkoneeseen nousnisesta  ja 
työkoneesta  poistumisesta olisi muistettava 
opettaa työnapastuksessa. 

- 	Aura  "haukkasi" maahan kiinni  ja  auto  meni  auran  yli. 

- 	Aura  haukkasi kiinni sulaan murskekerrokseen  ja  auto  
ajoi  auran  yli  (aura-auton kuijettajalla ei ollut 
tietoa inurskekerroksen levittämisestä tielle). 



- 	Aura  osui kaiteeseen. 

- 	Uusi kuljettaja laittoi  auran  kiinni puutteellisesti  
ja  aura  irtosi vauhdissa, jolloin  aura  sinkoutui 
ohjaamoa päin. 

- 	Tiehöylän  terä haukkasi tiehen kiinni  ja tiehöylä  
"lensi" pellolle. 

Olisi selvitettävä, että voidaanko turvaväiden 
käytöllä vähentää työkoneiden kolj ettaj ilie 
sattuvia tapatunnia. 

- 	Väisti  autoa hyppäämäliä sivuun  ja  samalla venäytti  
j  aikansa. 

- 	Kuumaa kestomerkintäinassaa roiskui päälle massaa 
käsiteltäessä. 

Nestekaasuliekki  "kimposi" lämmitettävästä pinnasta 
kasvoihin  ja kärvesi  kulmakarvoja sekä silinäripsiä, 
kun työntekijä kuuniensi nestekaasuliekiilä kestomer-
kintämas saa. 

Henkiläkthtaisten suojaimien  ja  näkyvän suoja- 
vaatetuksen käytöllä voitaisiin vähentää tapa-
turmavaaroj  a. 

3 .2 	Sattuneita liikenneonnettomuuksia 

- 	Pakettiauto ajoi pysähtyneenä olleen kuorma-auton 
perään  ja  romutti kuorma-auton perässä olleen suolan-
levittimen. 

- 	Linja-auto  ajoi luiniauran päälle, kun  aura-auto  puh- 
disti risteysaluetta lumesta. 
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- 	Muut ajoneuvot ovat ajaneet usein työkoneen perään 

(vahingot ovat olleet pieniä). 

- 	Työkone  on  suistunut  ojaan liukkaalla kelillä (varsin- 

kin,  jos  työntekijä  on  ollut liikkeellä oudolla ajo-

neuvolla). 

- 	Työkoneen nokkakolari  toisen ajoneuvon kanssa. 

- 	Työntekijä peruutti kuorma-autolla auton päälle  (auto  

oli työkoneen katvealueella). 

Henkilöauto tuli risteyksessä niin lähelle kuorma- 

auton taakse, ettei sitä näkynyt työkoneen peileistä, 

jolloin työntekijän peruuttaessa kuorma-autoa jäi 

henkilöauto kuorma-auton  alle  (työntekijällä oli 

käytössään outo kuorma -auto).  

- 	Aurasta lensi  lunta  henkilöauton päälle, joka oli 

pysäköity penkan taakse sivutien liittymään (autoon 

syntyi naarmuja). 

- 	Auran lumisuihku  "kasteli" ohikulkijan (vaarana isokin 
vahinko,  jos auran luinisuihkussa  on  mukana kiviä  tai 

 jääkökkãreitä). 

- 	Sillankorjaustyömaalla  ajoivat rattijuopot yöaikaan 

sulkuaidan  läpi. 

- 	Höyrynkehittimen  kanssa liikkunut työntekijä jäi vesiä 

päästellessään  auton  alle. 

Työkoneiden  ja  työntekijöiden  baVaIttaVUUt±a  on 
 parannettava.  

Tielläliikkuj  at  tarvitsevat tietoa työkoneiden 
lii]ckeistä tiealueila. 
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Työkoneiden d1jaanDista  on  parannettava näJr'vyyt
-ta  taaksepäin. 

¶yäpastuksessa  on  tuotava esiin liikenteessä 
olevia vaaroja.  

3.3 	Sattuneita vaaratilanteita 

- 	Ohi ajava  auto on hipaissut tai  mennyt muuten lãheltä 

työntekijää (esim. työntekijä  on  tuntenut ohi ajaneen 

auton aiheuttaman ilmavirran). 

- 	Autot ovat ohittaneet työkoneen/työntekijän läheltä 

kovalla nopeudella. 

- 	Työntekijä putosi nostotyön yhteydessä auton lavalta  

alas,  muttei vahingoittunut. 

- 	Liikenne aiheuttaa jatkuvasti  ja  lähes joka työpäivä 

vaaratilanteita (esim.  aj  oratamaalaustyössä). 

- 	Auto  liukui "lukkojarrutuksella" kohti työntekijää, 

kun työntekijä oli höyrynkehittimellä päästelemässä 

vesiä tieltä pois. 

- 	Harjaustyössä  on  ongelmana  se,  että autot menevät 

läheltä ohi pölypilvessä. 

- 	Työntekijä unohtaa työnteossa muun liikenteen aiheut- 

tamat vaarat. 

- 	Työkoneen käyntiäänet (esim. höyrynkehitin)  estävät 

kuulemasta  lähestyvää ajoneuvoa. 

- 	Höylän terän vaihto tien päällä  on  vaarallista, koska 

työkoneen  ja  paineilinalaitteiden käyntiäänet  peittä-

vät lähestyvän auton äänen. 
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- 	Sivuaura  meni päälle vahingossa, kun muisti hallinta- 

laitteiden toiminnan väärin. 

- 	Aurausviitoitus  oli tehty väärin (urakoitsijan toimes- 

ta)  ja sen  seurauksena oli ojaanajo aurauksen aikana. 

- 	Työntekijöille  on  sattunut työkoneiden kanssa useita 

ojaanajoja (esim. hiekoituksessa  ja aurauksessa). 

- 	Hiabin ketjut  katkesivat nostotyössä  ja  ketjun  pää  

lensi takaikkunasta ohj aamoon (hiabilla vedettiin 

kiveä maasta).  

Kiven  veto  maasta hiabilla  on  vaarallista. Kiveä 
ei saa vetãä maasta irti hiabilla, vaan  sillä  
voidaan ainoastaan nostaa kiveä. 

Työkcteen  erottaminen liikenteestä parantaa 
tyãntekijöiden thrvaflisuutta. 

Työkchteen  liikennejärjestelyt  on suunn.iteltva 
näkyviksi, selkeiksi  ja  riittävän tehokkaiksi. 

Työncpastuksessa  on  kiinnitettävä huciniota lii-
kenteen aiheuttamiin vaaroihin sekä eri koneiden 

 ja  laitteiden hallintalaitteiden käsittelyyn.  

4 	ONGELMAT AJORATAMAALAUSTYÖSSÄ 

Muu liikenne: 

- 	Liikenne tekee työn vaaralliseksi, maalaustyössä 

liikkuu aina henkensä kaupalla. 

- 	Muu liikenne aiheuttaa maalaustyössä suurimmat vaarat. 

- 	Ajonopeudet  ja liikennemäärät  ovat kasvaneet viime 

aikoina. 

- 	Autoilijat eivät piittaa maalaustöistä (ajetaan työ- 

kohteen ohi varomattoinasti). 
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- 	Autoilijat eivät huomaa maalaustyöstä varoittavia  
ii ikennemerkkej  a.  

- 	Ajetaan ylitse liikennettä ohjaavan kartiorivin. 

- 	Autoilijat havaitsevat työkohteen vasta viime tipassa 
(onko nykyinen käytäntö työkohteesta varoittamisesta 
riittävää vai onko autoilijoiden ajotaidoissa vikaa?). 

- 	Vilkkainunille tieosille  ei voi mennä tekemään maalaus- 
töitä ruuhka-aikoina. 

- 	Maalaustyöt  haittaavat liikennettã (varsinkin työt 
ristetysalueella)  ja  samalla maalaustyön aikana syntyy 
liikenteessä jatkuvasti läheltä piti-tapauksia  (kola-
rivaara  kasvaa selvästi). 

- 	Autoilijat eivät osaa ajaa oikein maalauskohteen 
läheisyydessä, pysähdytään epätietoisena työkoneen 
lähelle  tai  ajetaan eri lailla kuin liikenteen ohjauk-
sessa  on  esitetty (näin syntyy jatkuvasti vaaratilan-
teita). 

- 	Pyöräilijät  ja jalankulkijat  voivat liukastua tuoree- 
seen maaliin  tai  kuuman kestonierkintämassaan. 

Ajorataxnaalauskthteen markintää  olisi  tebostet-
tava. Pelkät liikennemerkit eivät riitä autoili-
joiden varoittainiseen. 

rökoneiden  ja tyänte.kijöiden havaittavuuteen 
 on  kiinnitettävä huaniota (esim, koneiden  torva- 

maalaus  ja vi]Jckujen  käyttö sekä työntekijöiden 
suojavaatetus). 

Liikenteen thjaukseen  on  kiinnitettävä hucimiota. 
thjausjärj estelyt pitää olla näkyviä  ja  selkei-
tä. Vilkkaissa  ja vaaLrallisissa työkohteissa  on 

 syytä käyttää liikenteerxthj aaj ia. 

Vilkkaille tieosille  ei pitäisi mennä tekemään 
töitä ruuhka-aikaan (työnjärjestelykysymys). 
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Työkoneet  ja  laitteet: 

- 	Kestomerkinnässä  massan kuuinennukseen  käytettävä  pata  

on ergonomialtaan  huono. 

- 

	

	Pata  on nestekaasulla  toimiva, mikä  on lisävaara 

 onnettomuuden sattuessa. 

- 

	

	Pienet varoitusmerkit, joissa  on vilkku (reppumerkit), 

 kaatuvat helposti autojen ilmavirran vaikutuksesta. 

Kestctrkintäinassapadan ergonctniaa  olisi kehi-
tettävä (esim. tyätasojen  ja rax]sien rakenta- 

Estarkintänassapadan havaittavuutta  on  paran-
nettava (esiin.  turvamaalaukset, väritykset,  
liikennemerkit  ja hinattavat varoituslaitteet).  

Tietyt tyätehtävät: 

- 	Risteyksien nuolien  ja seebrojen  maalaus  on  hankalaa, 

koska liikennejärjestelyjen teossa  on  vaikeuksia, 

 sillä ajoratojen  kaventaminen  tai  sulkeminen haittaa 

liikennettä  ja  aiheuttaa vaaratilanteita. 

- 	Kylmän massan merkintätyössä  joudutaan laitteet pese- 

mään liuottimilla työn jälkeen. 

- 	Maalatulle  viivalle jätetyt kartiot lentävät helposti 

metsään rekka-autojen pyörien heittämänä. 

Kartioiden  tilalle käytettävää vaahtoa ei oteta huomi-

oon, koska  se  ei  Ivahingoitatt  autoa (autoilijat eivät 

aina tiedä mitä epämääräinen vaahtokasa tiellä merkit-

see  tai  tuuli heittää vaahtokasan nopeasti tieltä 

pois). 
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KarLioiden  tilalla käytettävän vaandon soveltu-
vuutta tuoreiden  aj  oratanaalauJcsien "suoj  aarni- 
seen"  olisi vielä tutkittava. 

Kulkut  jet:  

Maalaustyöt  risteyksissä ovat hankalia, koska liiken-

teen ohjaaniinen  on  hankalaa  ja  tarvittaisiin lisää 

työntekijöitä ohjaamaan liikennettä,  sula  kanden 
hengen tyäporukassa ei ehditä liikennettä ohjaamaan. 

Erityisen hankalaa  on  työskennellä liikennevaloris- 

teyksissä  ja  tulpatuissa  risteyksissä (esiin. rekkojen 

 on  hankala päästä risteyksestä läpi, kun siinä tehdään 

maalaustöitä). 

Risteysalueiden ma1 austöissä  olisi hyvä harkita 
liikenteerxthj aaj ien käyttöä. 

Töiden ajoittainisella voitaneen vähentää liiken-
teelle aibeutuvia haittoja. 

Työn raskaus: 

- 	Kestomerkintäinassa  on  pakattuna painaviin paloihin, 

joita täytyy nostella käsivoi]nin pataan (palat  on 

 nostettava korkealle  ja  vaarana samalla kuuman  massan 

 roiskuminen padasta  työntekijän päälle). 

Kestomerkintämassan  loppu kerätään maalauskohteessa 

pellille, joka nostetaan korkealle padan reunalle  ja 

 samalla lämmitetään pelliä nestekaasulla, jotta  massa 

 olisi riittävän notkeaa valumaan takaisin pataan (työ-

sasento  on  tällöin hankala). 

- 	Kestoinerkinnässä  käytetty maalauskola  on  raskas  käsi- 

tellä, kun  se on  täynnä kestomerkintämassaa. 
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- 	Painavaa maalauskolaa joudutaan nosteleinaan työn 
aikana. 

- 	Tyóssä  joudutaan tekemään nostoja hankalissa asennois- 
sa (esim. kestonierkintäinassan laitto pataan). 

Kstarkintätöiden  ja  -työvälineiden ergonciniaa 
ai  kehitettävä. Kestcanerkitätyäneneteliniä olisi 
kehitettävä erilhisenä bankkeena. 

Kestairkintamassan pakkaamista  olisi kehitet-
tävä työtä keventävään sutaan. 

Kiire: 

- 	Työssä tehdään pitkää päivää,  jos  sää on  hyvä. 

- 	VilkJcaista risteyksistä  on  päästävä pian pois, jotta 
liikennettä häiritään mandohhisinunan vähän aikaa. 

Töiden ajoittamisella voidaan liikenteen aiheut-
tamia  tai liikenteehle aiheutettuja ore1mia 
vähentãä.  

Virheet tyänteossa: 

- 	Työntekijä unohtaa liikenteen vaarat työntouhussa. 

- 	Työntekijä tottuu työhön  ja turtuu  liikenteen aiheut- 
tamiin vaaroihin. 

- 	Työkoneiden käyntiäänet  peittävät ajoneuvojen äänet. 

- 	Kuuman kestoinerkintämassan roiskeet voivat aiheuttaa 
palovammoja (esim. laitettaessa  uutta massaa pataan 

 tai tyhjennettäessä niaalijätettä pataan). 

- 	Työssä ei käytetä suojaimia  tai suojavaatetusta (esim. 
roiskeita  vastaan). 
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- 	Työkohteen  ja  työntekijän havaittavuuteen ei tule 
kiinnitettyä  riittävästi huomiota  (esim.  puutteelliset 
liikenteenohjaus-  ja varoitusjärjestelyt). 

- 	Liuottimia käsitellään väärin (esim. liuottimia käsi- 
tellään ilman suojailnia). 

Työnopastuksessa  on kiirinitettãvã huaniota  lii-
kenteen aiheuttamiin vaaroihin sekä  työkthteen  
ja  työntekijöiden bavaittavuuteen. 

¶Lyöncpastuksessa  on kiinnittetävã hucaniota lii-
kennejärjestelyjen  toteuttamiseen  työkchteissa. 

Liuottiinien  ja  iiv1 ien  turvallisesta käsitte-
lystä  on  annettava työnopastusta (esim. työn-
tekijöille  on  annettava käytettävien aineiden 
käyttötuxvallisuustielotteet). 

Muut seikat: 

- 	Liuottimien  käyttö aiheuttaa sivuvaikutuksia (esim. 
illalla nukuttaa hyvin). 

- 	Maalin ruiskuttamisessa syntyy maalisumua (työntekijät 
eivät tiedä, että aiheuttaako maalisumu terveyshait-
taa). 

- 	Työntekijät eivät  tunne  maalien, kestomerkintämassojen 
sekä liuottimien vaaroja riittävästi, mutta työnteki-
jät epäilevät niiden aiheuttavan jopa syöpää. 

- Tolusuniva  syntyy, kun koneita huuhdellaan tolueenilla 
(työntekijät pitävät tolueenia terveydelle vaarallise-
na aineena). 

- 	Tinneri  haihtuu lämpinä päivänä nopeasti (esim. pestä- 
essä  kylmästä massasta työvälineitä). 
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- 	Kestoinerkintäpataa  täytettäessä  on  lämpimän  massan 
käry  melkoinen  ja  työntekijät joutuvat hengittämään 
sitä aivan läheltä. 

- 	Ylimääräinen kestomerkintämassa valutetaan astiaan, 
joka tyhjennetään pataan, nostamalla  se  padan laidalle 

 ja  samalla läinniittämällä sitä nestekaasulla (työssä  

on  ongelmina kestomerkintämassan käryäminen, kuuinat 
roiskeet, hankala työasento sekä nestekaasuliekki). 

- 	Suojatiet harjataan käsiharjalla  (vaarana  on pälyämi- 
nen). 

Kestomerkintäpadan  lämmitys  on  jatkuvasti päällä myös 
ajon aikana, samoin kaasuliekki, jolla lämmitetään 
maalauskolaa (tästä aiheutuva tulipalovaara  on  lisä- 
vaara mandollisen onnettomuuden sattuessa). 

Maalaustyössä  on  käytettävä  vain tutkittuj a 
 aineita (käyttäthrvallisuustielotteet). 

7öntekijöile  on  annettava työnopastusta työssä 
kåytettävien aineiden oikeasta käsittelystä 
(esim. työterveyshoitajan taholta). 

Kestanerkintatyässä  olevien nesteiden  ja  kaasu-
jen (huurujen) vaaroja olisi vielä syytä tutkia 
sekä tieottaa thtkiiisten tuloksista työnteki-
jöille. 

Työnopastuksen riittävyys: 

- 	Ei tunneta riittävästi käsiteltävien aineiden  ter- 
veydellisiä  vaaroja  ja suojautuinista  niitä vastaan. 

-  Henkilökohtaisten suojaimien käyttökoulutus  on  ollut 
riittämätöntä (esim. motivaatio niiden käyttöön näyt-
tää puuttuvan). 



- 	Liikenteenohjaukseen  ja  varoittaniiseen  ei ole kiinni- 

tetty tarpeeksi huomiota. 

Henkiläkditaisten suoj aimi  en käyttö]coulutusta 
on  lisättävä. ¶Lrönjcan  on  valvottava, että 
työssä tarvittavia suojai  mig  käytetään. 

Ideoita  ja  kommentteja: 

- 	Käytössä olevien aineiden terveyshaittoja olisi tut- 

kittava enemmän (tietoa  on  annettava niiden turvalli-

sesta käytöstä työntekijöille). 

- 	Kartioiden  tilalla käytetty vaahto ei ole toimiva 

ratkaisu. 

- 	Ergonomiaa  olisi parannettava ainakin kestomerkintä- 

töissã  (esiin. nostojen keventäminen  ja  vähentäminen). 

- 	Työkoneiden  ja  työntekijöiden havaittavuutta  on  paran- 

nettava (suojavaatetus  ja  suoja-aidat, vilkut sekä 

muut liikenteenohjauslaitteet). 

- 	Liikenteen ohjaukseen  ja  varoittamiseen  on  käytettävä 

nykyistä tehokkaampia ratkaisuja. 

- 	Joissakin töissä tarvitaan liikenteenohjaajaa (esim. 

työt risteysalueella). 

- 	Käytetään maalaustyökohteen perässä liikennettä ohjaa- 

vaa  ja  varoittavaa  autoa. 

- 	Kestomerkintämassapadan havaittavuutta  on  parannettava 

(esim.  vilkuilla, värityksellä  tai  sen  takaosassa 

olevalla suoja-aidalla, jossa  on liikennemerkkejä 

 liikenteen ohjausta varten). 
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Tehtyjä eMotuksia olisi pthiittava 1elleen 
¶IVL:n Hänen piirissä. 

Ajoratanv1 auksessa  käytettäviä inaalej  a  olisi 
kehitettävä entistä tuxvaflisenmdksi  ja  entistä 
rKpeaninin kuivuviksi. 

Nuita rkintätapoja  olisi kehitettävä (esim. 
u1et nrkintämassat  ja  nrkintänaubat). 

Kestcinerkintämassapataa  olisi kehitettävä nykyi-
sestään.  

5 	ONGELMAT PAIKKAtJSTYÖSSÄ 

Muu liikenne: 

- 	Liikenne hidastaa työtä,  sillä  liikennettä pitää 
jatkuvasti varoa. 

- 	Autoilijat eivät hiljennä työntekijöiden kohdalla 
ajonopeutta. 

- 	Kaaharit  ovat työntekijöiden vaarana sivuteillä. 

- 	Autoilijoiden tilannenopeus  on  usein liian suuri (ei 
oteta huomioon keliä, tieolosuhteita  tai näkyväisyyt-
tä). 

- 	Autoilijat eivät "noteeraa" kunnossapitotyöntekijöitä. 

- 	Keltaista vilkkua ei kunnioiteta liikenteessä. 

- 	Autoilijat eivät noudata liikenneinerkkejä. 

Tuntuu siltä, että liikennemerkkejä käytetään  vain 
 "selän turvaamiseen" siltä varalta,  jos  jotain sattuu 

(pelkillä liikennemerkeillä ei paranneta työ-  ja  
11 ikenneturval 1 isuutta). 

- 	Auton  alle  jääminen  on  työssä aina mandollista. 



- 	Kuorma-auton takana oleva  auto  voi jäädä katvealuee- 
seen  perälaudan  taakse (ongelma syntyy peruutettaessa 
työkonetta). 

Paikkaustöiden nErkitsemistä  ja tyäkciteen  sekä 
tytekijöiden havaittavuutta  on  parannettava. 

Vilkkailla tisila  olisi hyvä käyttää työkoh
-teen  perässä kulkevaa työkonetta, joka varoittaa 

liikennettä paikkaustyöstä. 

Pa.ik3caustöistä  olisi annettava tietoiskuja tiel-
iäliikkuj ilie. 

¶Lyäncpastuksessa  on  korostettava näkyvän suoja-
vaatethksen käyttää paikkaustyossa 

Työkoneet  ja  laitteet: 

- 	Transit-pakettiauton  lava  menee pahaan kuntoon pääl- 
lystemassan kuljetuksessa (esim.  likaantuminen). 

- 

	

	Paikkausinassakuorma  on  tehtävä käsityönä  Transitin 
 lavalle. 

- 	Tiemestaripiirin  normaalit kuorma-autot eivät sel- 
laisenaan sovellu lapiopaikkaukseen, koska kuorma- 
autoissa ei ole normaalia inatalanunalla olevia "apula

-voja",  joista massaa olisi helppo lapioida paikkaus-
kohtaan. 

- 	Käytettävien pikipatojen turvallisuus arveluttaa 
(esim. räjähdysvaara  sekä roiske-  ja palovaara, jos 

 joku  auto  törmää pikipataan). 

Olisi tutkittava voidaanko kuonna-autojen perään 
rakentaa "apilavoja", jotka helpottaisivat  massan 
lapiointia. 



Tietyt työtehtävät: 

- 	Pikipaikkaus: 

* 	Pikiroiskeet (ohikulkevat  rekat heittävät 

pikeä  työntekijöiden silmille). 

* 	Pien  kuuinuus (palovanunan  vaara). 

* 	Pikipadan  rakenteellinen turvattomuus (neste- 

kaasu  ja  kuuma piki lähekkäin  ja  ne  on erotet-

tuna  toisistaan  vain  ohuella väliseinällä). 

- 	Koko  tien paikkaus samalla kertaa. 

- 	Kivien nosto tiestä hiabilla  (kivi  rikkoutuu  ja  ketju 

lentää voimalla irrotessaan kivestä). 

Kivien irrottaminen hiabilla  an  liian vaaralli-
nen tyneteiinä. 

Pikipatojen  pitäisi olla nykyään turvallisia. 

Kulkutiet: 

- 	Mutkaiset  ja  mäkiset öljysoratiet ovat vaarallisia  

sen  vuoksi, että  auto  voi ilmestyä nopeasti työkohtee- 

[II1iP 

Vilkkailla  teillä paikkaustyöt ovat mandoton tehdä 

ilman mittavia liikenteenohjaussysteemejä  tai  työajan 

järjestelyjä (esim. paikkaustyöt tehdään ilta-  tai 

yötyänä). 

- 	Tie pettäã paikkaustyössä  olevan kuorma-auton  alla  

(esim. soratiet  routa-aikana). 

- 	Soratiet  vaativat paljon hoitoa (niissä  on  paljon 

paikattavaa). 
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- 	Sorateiden paikkaustyö  on  pitkäaikaista työtä, tähän  

on  syynä huono tienlaatu  ja  huono tieprofiili. 

Paikkaustäissä  voidaan liikenteen aiheuttamia 
or1mi vähentää töiden ajoittamisella hiljai- 
sen liikenteen ajankthtiin. 

Työn raskaus: 

- 	Lapiotyö  on  raskasta, ainakin oudokseltaan  ja jos  

sitä joutuu tekemään paljon. 

- 	Paikkausmassa jähinettyy  kylmällä nopeasti  ja  sitä  on  

silloin hankala lapioida. 

- 	Paikkaustyössä  joutuu päivän aikana kävelemään pitkän  

matkan. 

- 	Jatkuva hyppiminen autosta paikkaamaan yksittäisiä 

reikiä  on  rasittavaa (tapaturmavaara hytistä tullessa 

 alas  sekä vaarana jäädä ohitse menevän auton  alle). 

- 	Huonokuntoisella tiellä kuorma -auto  "ravistaa" aika- 

lailla (auton kuljettaja  on  alttiina tärinöille  ja 

heiluinisille). 

Lapiotyön  raskaus lienee pääasiassa kuntokysymys. 

Kiire: 

- 	Keväällä  on  kiirettä reikien paikkaamisessa. 

- 	Reikiä syntyy keväällä jatkuvasti  ja  paikkausta  on  

paljon varsinkin sorateillä. 

- 	Keväällä tuntuu paikkaustyössä kaluston vähyys  ja  

työn paijous. 
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Pitkät ajomatkat murskevarastosta työkohteeseen hidas-
tavat paikkaustyötä. 

}irskevarastojen sijoituspaikkojen suunnitte-
lulla  voidaan vähentää  aj  cznatkoj  a  paikkaustyössä.  

Virheet työnteossa: 

- 	Ei muisteta aina olla tarpeeksi varovaisia liikenteen 
parissa. 

Työntekijä unohtaa työntouhussa liikenteen aiheuttaman 
vaaran (varsinkin nuoret  ja  kokemattoinat  työntekijät 
voivat unohtaan muun liikenteen aiheuttaman jatkuvan 
vaaran). 

- 	Työntekijä siirtyy paikkaustyössä varomattoinasti 
toiselle kaistalle. 

- 	Työntekijä voi ajaa kuorma-auton routasilmäkkeeseen. 

- 	Kun nostaa auton kipin pystyyn, voi auton  lava  osua 
yläpuolella oleviin johtoihin. 

- 	Kun rikkoo autoa kääntäessään yksityistien liittymän, 
voi saada tien varrella asuvan isännän vihat päälleen. 

- 	Ei muisteta käyttää työssä näkyviä suojavaatteita. 

- 	Ei inuisteta käyttää liikennettä varoittavia liikenne- 
merkkejä (varsinkin lyhytkestoisessa paikkaustyössä). 

- 	Pysäköidään  auto  paikkaustyössä  vaaralliseen paikkaan 
(esim.  kohtaan, jossa  on  huono näkyvyys). 
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- 	Työkonetta ajettaessa  ei huomaa lähestyvää ajoneuvoa 

(esiin. katvealueita voi olla auton  lavan  takana  tai 

 tuulilasin reunapalkin takana). 

Paikkaustyössä  pitäisi palkata  vain ajokaista 
 kerrallaan, koska tien poikki kulkeminen  on 

 vaarallista. 

Muut seikat: 

- 	Paikkauskokeiluista  ei ole pyydetty kommentteja kun- 

nossapitotyöntekij äiltä,  vaikka paikkaukset haittaavat 

monasti kunnossapitotäitä. 

tJrapaikkaukset  haittaavat tien puhtaanapitoa,  sillä 

ajokaistaa  ei saa siivottua kunnolla, kun  aura tai 

 höylän terä tökkää helposti korkealla olevaan paik-

kaan. 

- 	Tiessä  oleva urapaikkaus "kannattelee" terää  tai 

auraa. 

- 	Liikenteen ohjaussysteemit eivät ole paikkaustäissä 

riittävän turvallisella tasolla vilkkailla tieosilla. 

Paikkauskokeiluissa  on  myös tutkittava paikkau-
työn vaikutukset kunnossapitotäiden toteuttami-
seen. 

Työnopastuksen riittävyys: 

?blempien kaistojen yhtaaikainen paikkaaminen 
 on  liian vaarallista liikenteen vuoksi. 
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Ideoita  ja  kommentteja: 

- 	Sähkämatolla  voidaan pitään paikkausmassa pehmeänä  

ja  helposti käsiteltävänä. 

- 	Paikataan  vain ajokaista  kerrallaan. 

Pieni varoitusinerkki, jossa  on vilkku, on  hyvä, koska 
autoilijat huomaaavat  sen  vielä hyvin. 

- 	Paikkaustyössä  tarvitaan tehokkaainpaa  ja  näkyvämpää 
liikenteen ohjausta vilkkailla tienosilla. 

- 	Alustaterät  olisi laitettava kaikkiin kuorina-autoihin 
helpottamaan paikkaustyötä. 

- 	Tiehöylän  terän pitäisi kääntyä molempiin suuntiin, 
jolloin häylää ei tarvitse kääntää niin usein. 

- 	Sorateiden paikkauksessa  voidaan käsityön osuutta 
vãhentää  tehostamalla höyläystyötä. 

- 	Käsityönä tehtävä paikkaus kohottaa kuntoa. 

- 	Pitkiä ajomatkoja murskevarastoista voidaan vähentää 
välivarastoinnilla  tai työnjärjestelyillä  (tuodaan 
paluukuormina mursketta  tiettyihin paikkoihin). 

- 	Super-Willen +  siihen liitetyn kärryn käyttää pitäisi 
kokeilla paikkaustyössä. 

- 	Pikipadan  yhteydessä pitää olla saatavilla palosarka- 
hanskat. 

- 	Kivien irroittaminen maasta hiabilla  on  väärä työtapa  

(sen  tilalla olisi käytettävä kivien poraainista  tai 
 kaivamista). 



- 	Paikkauskokeiluissa  olisi selvitettävä niiden vaiku- 

tukset myös kunnossapitotöihin. 

'IVL:n  Häneen piirissä olisi tutkittava  ja ko
-ke.iltava tehtyj  a  kehittmi sjdeoita. 

6 	ONGELMAT LIUKKAUDENTORJUNNASSA 

Muu liikenne: 

- 	Kunnossapitoajoneuvo  ohitetaan vaarallisessa kohdassa 

(esiin. työkoneen ohitukset vastaantulijoista huoliinat

-ta).  

- 	Suola-auto  pyritään ohittamaan mandollisimman nopeasti 

ohituspaikkaa  katsomatta. 

- 	Liukkaalla ovat vastaantulijat vaarana (jarrutuksesta 

alkaa vastaantulijan ohjaama ajoneuvo heittelehtiä 

 tai vastaantulija  ei saa autoaan pysähtymään ajoissa). 

Suolaustyössä  muu liikenne aiheuttaa vähemmän ongelmia 

kuin lumenpoistossa,  sillä  nykyiset laitteet mandol-

listavat  koko  tien suolauksen ajaen omaa ajokaistaa 

pitkin. 

- 	Vastaantulijat  ovat vaarana sorateillä (vastaantuli- 

joiden  kova  nopeus  ja  samalla lyhyet näkentät). 

- 	Jos  joudutaan työkoneella ajamaan keskellä tietä, 

niin vastaantulijat eivät väistä kunnossapito-ajoneu-

voa. 

- 	Tien keskilinjalla  ajaminen  on  vaarallista vastaantu- 

lijoiden  vuoksi (esim. keskitien hiekoitus). 

- 	Autoilijat eivät anna tietä kunnossapitoajoneuvolle. 
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- 	Hiekoituksessa  ja suolauksessa  on  vaarana, että autoi- 
lijat  ajavat tyäkoneen perään. 

- 	Kuorma-auton ohjaamoon eivät näy aivan auton takana 
olevat henkilöautot (vaaratilanteita syntyy, kun 
joudutaan peruuttamaan kuorma-autoa). 

- 	Liikenne ei välitä keltaisen vilkun merkityksestä. 

- 	Hitaalla työkoneella ei ehdi muun liikenteen alta 
pois (esim. risteysalueella). 

- 	Muun liikenteen mandollisimman häiriötön kulku  on  
turvattava kaikkina vuorokauden aikoina. 

Ti1otusta  on  lisättävä tieliäliikkuj ilie kun-
nossapitotöiden vaatiimiksista sekä liikenteen 
aiheuttamista vaaroista  ja  ongelmista kunnossa-
pitotyäntekijäile. 

Kunnossapitokaluston  liikkeistä  ja toimintape-
riaatteista  on ti1otettava imiille tielläliik

-kiri ilie. 

Tielläliikkuj ien  asenteet olisi saatava myötä-
mielistuiäksi lwrinossapitotöitä kthtaan (esim. 
tiedotuksella  ja kaitanjoila). 

Tyäkoneet  ja  laitteet: 

- 	Tiehäylä  on  hidas liikkeissään,  sillä  ei ehdi alta 
pois. 

- 	Lisälaitteiden säätälaitteet  ovat erilaisia  ja  on  
vaikea muistaa kaikkia säätötoimia, kun laitteita  on 

 monenlaisia  ja  osaa niistä käytetään  vain  harvoin. 

- 	Nykyiset suolansirottiniet ovat liian hienoja  ja  arkoja 
häiriölle, lisäksi ne menevät helposti rikki  ja  tien- 
päällä ei osaa itse tehdä niille mitään. 



- 	Suolansirottimet  menevät helposti rikki. 

- 	Monitoimikuijettajat  eivät osaa käyttää oikein "moni- 

mutkaisia" suolansirottiinia (esim. säätöjä ei osata 

tehdã oikein). 

- 	Suolansirottimien säätälaitteet  eivät ole loogisia  

tai yhdeninukaisia toiininnoiltaan. 

- 	Hallintalaitteiden  ongelmia: 

* 	Hallintalaitteiden  erilaisuus. 

* 	Puuttuu ohjeita hallintalaitteiden käyttämi- 

sestä. 

* 	Ohjeet ovat sekavia (esim. tekstit ovat huo- 

nosti käännettyjä). 

* 	Säätölaitteet  eivät toimi (esim. huolto  on  

laiminlyöty). 

* 	Löytyy puutteita laitteiden huollossa. 

* 	Laitteiden työnopastuskortteja ei käytetä 

riittävästi. 

* 	Hallintalaitteiden  merkinnät kuluvat pois 

helposti. 

- 	Kaluston toimivuus kärsii, koska niiden säädät ovat 

monimutkaisia  ja  niitä ei osata käyttää oikein. 

- 	Käytössä  on  monenlaista konetta  ja  laitetta (kirja- 
vuus). 



- 	Ongelmat  Weisser-merkkisessä  laitteessa: 

* 	Weisserin  toiminnassa  on  ollut häiriöitä. 

* 	Weisserin  tikkaat ovat huonot, luinisena ne 

ovat liukkaat (työntekijän putoamisvaara 

tikkailta). 

* 	Weisserin hihnakuljetin  ei toimi kunnolla 

suolan levityksessä (hihna ei pyöri). 

* 	Weisser,  jossa  on  pitkä hihnakuljetin ei toimi 

kunnolla. 

* 	Weisser  toimi alussa huonosti (hihnat olivat 

liian löysällä). 

- 	Uusi nestemäinen suolauslaite menee helposti epäkun- 

toon. 

- 	Kun salolaiset sirottimet vanhenevat  ja  kuluvat, niin 

suolaa alkaa  tulla  tielle liikaa (säädöt eivät pidä 

enää paikkaansa). 

- 	Osa suolansirottimista  on  "susia", niissä  on  toiminta- 

häiriöitä  ja  niitä saa korjata vähän väliä tien pääl-

lä. 

- 	Vanhat lisälaitteet ovat hankalia asentaa paikoilleen 

(uudet lisälaitteet ovat helpompia asentaa). 

- 	Hiekoituslaitteet,  joilla täytyy ajaa keskellä tietä, 

ovat liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisia. 

- 	Suolaus-  ja hiekoituslaitteissa  olevat tikkaat ovat 

usein huonoja. 
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- 	Suolansirottimen siiloon  on  vaikea nähdä (putoamisvaa- 
ra siiloon kurkatessa). 

- 	Kalusto likaantuu suolattaessa (ongelmana,  jos tiemes- 
taripiirissä  on  huono koneiden pesumandollisuus). 

- 

	

	Perälaudan  nostaminen yksin hiekanlevittimen tieltä 
 on nostolaitteiden  avulla hankalaa  ja  vaarallista. 

- 	Suolan kuormauksessa käytettävä kone ruostuu nopeasti 
(varsinkin,  jos  konetta säilytetãän suolavarastossa). 

Nykyinen kuorma-autokalusto  on  liian järeää sivuteiden  
tai  kevyen liikenteen väylien hiekoituksessa. 

- 	Alustaterän  käyttö suojaluinella vaatii riittävää 
ajonopeutta,  jolloin samalla kertaa suolattaessa 
leviää suola liian leveälle. 

- 	Tyänjohdon  mielipiteitä ei kuunnella kalustoa valitta- 
essa. 

Suolansirott±it  olisi suunniteltava niin, että 
niitä olisi helppo käyttää. Haflintalaitteiden 
pitäisi olla toiminnoiltaan yksinkertaisia, 
selkeitä  ja  loogisia. 

Suolansirottimien toiinintavantutiteen  olisi kun'-
nitettävä huamiota. 

Suolansirotthnien  käyttää  on  harjoiteltava riit-
tävästi ennenkuin työntekijä voi lähteä yksin 
yöllä suolaainaan näillä laitteifla. 

Laitteissa olevien tikkaiden toimivuuteen  ja 
 kuntoon olisi kiinnitettävä hucBmiota. 

Tietyt työtehtävät: 

- 	Hiekoitus  on  liukkaalla vaarallista (esim. jyrkät 
mäet). 
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- 	Sivuteiden hiekoitus  on  hankalaa. 

- 	Risteyksien hiekoituksessa  on  vaarana muu liikenne. 

- 	Ongelmia syntyy,  jos  joudutaan ajamaan  lava  ylhäällä: 

* 

	

	Auto  heiluu, jolloin ohjattavuus kärsii,  sillä 
 auto heijaa. 

* 	Alhaalla kulkevat johdot ovat vaarassa  tulla 
lavan  mukana  alas. 

* 	Näkyväisyys  kuorma-auton taakse heikentyy. 

* 	Auton vilkku ei näy riittävästi taaksepäin. 

* 	Kippi  pystyssä ajo kuluttaa autoa  (lava-  ja 
tukirakenteet  kärsivät). 

- 	Suolaus  ja auraus  eivät oikein onnistu yhtäaikaa. 

- 	Vilkasliikenteisten  teiden suolaus  on  liikenteen 
vuoksi hankalaa. 

- 	Monhinutkaisen sirottimen  käyttö aiheuttaa suolauksessa 

vaikeuksia, koska niitä ei osata käyttää riittävän 
hyvin. 

Nykyinen suolaus-  ja hiekoituskalusto inaMol
-listaa yleensä  sen,  ettei tarvitse ajaa jatku-

vasti  lava  ylhäällä. 

Olisi kehitettävä suolaus-  ja hiekoituskalus-
toa,  joiden käytössä ei tarvitse ajaa  lava  yl-
häällä. 

Olisi kehitettävä lavalle kuljetthmia, jolloin 
ei tarvitse ajaa lavalla ylhäällä. 

Vilicut  ovat yleensä sijoitettu niin, että ne 
näkyvät vaikka  lava on  ylhäällä. 
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Alhaalla riip.ivat jcot olisi merkittävä (esim. 
heijastiuiilla). 

Iyörpastuksessa  on  kiinnitettävä hucaniota myös 
laitteiden säätöjen qpimiseen. 

Kulkutiet:  

Mutkaiset, kapeat  ja  mäkiset sivutiet ovat hankalia 

hiekoittaa (esim, täytyy ajaa liukkaalla kelillä 

keskellä tietä, jolloin  on  vaarana vastaantuleva 
liikenne). 

- 	Sorateiden hiekoitus  on  hankalaa pääkallokelillä. 

- 	Tienreunat  voivat pettää kuorma-auton  alla. 

- 	Piha-alueet ovat tiemestaripiireissä usein liukkaita  

ja  pimeitä. 

- 	Tukikohdissa ovat oviaukot kapeita nykyisille koneil- 

le. 

- 	Teiden yli meneviä matalalla olevia lankoja ei huomaa,  
sillä  niitä ei ole merkitty mitenkään. 

Hiekoituksessa  olisi lähdettävä liikkeelle ennen 
pääkallokelin syntymistä. 

Työn raskaus: 

- 	Yätyö  on  raskasta. 

- 	Valvominen  on  raskasta. 

- 	Työporukan  pienuus sekä sairas-  ja  vuosilomat aiheut- 

tavat  sen,  että joutuu lähtemään ajoon, vaikka ei 

ole päivystysvuorossa. 
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- 	Suolauksessa  ja hiekoituksessa  joutuu katselemaan 
taaksepäin  ja  usein joutuu pitämään ikkunaa auki, 

 sillä peilien  avulla ei näe riittävästi taaksepäin. 

Työpaine (kuorinittuininen) vaivaa, kun ollaan oudolla 
työkoneella  liikkeellä vaikeissa olosuhteissa. 

Joudutaan olemaan jatkuvasti varuillaan huonolla 
kelillä ajettaessa (tämä kuorinittaa työssä). 

- 	Auraus  ja suolaus  on  raskasta yhtäaikaa. 

Työn aikana  on  hyvä pitää taukoja. Taukojen 
aikana voisi teIä pieniä voimistelu-  ja veny-
tysliikkeitä. 

Sove1thvs yötyähän  olisi selvitettävä työhön-
tulohaastatteluissa. 

Kiire: 

- 	Tie  täytyy saada sulaksi ennen aamuliikenteen alkamis- 
ta. 

- 	Liukkaudentorjuntaan  on  lähdettävä nopeasti,  sillä  
liukkaalla tiellä sattuu paljon liikenneonnettomuuksia 
(liikenneturvallisuusvaatimus). 

- 	Liukkaudentorjuntatyössä  on  kiireempää  kuin auraukses- 
sa. 

- 	Työssä joudutaan ajamaan tiettyä nopeutta eikä kiireh- 
timisestä  ole mitään apua. 

- 	Huonolla kelillä menee odotettua enemmän aikaa työhön. 

- 	Lisälaitteiden  asentaminen  ja suolakuorman  haku voi 
tiemestaripiiristä  kestää  1  -  2  tuntia: 
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* 	Sivutukikohdasta  haetaan  auto  ja  laitetaan 
lisälaitteet  päälle. 

* 	Ajetaan tiemestaripiiriin sekä tehdään suola- 
kuorma itse. 

* 	Sitten ajetaan vasta takaisin sivutukikohdan 
lähellä oleville tieosille. 

ränsuunnittelufla  ja etukäteisjärjestelyillä 
 voidaan nopeuttaa suolaukseen lähtöä. 

Virheet työnteossa: 

- 	Ei hallita outoa konetta (varsinkin kiperissä tilan- 
teissa). 

- 	Hiekan keskellä ollut lumi holvaantuu helposti auton 
lavalla (hiekoitushiekkaa pitäisi olla varastoituna 
johonkin suojaan). 

- 	Hiekassa olevat kamit juiniuttavat sirottimen. 

- 	Suolan  tulo  loppuu sirottimesta (toimintahäiriö)  ja  
kuljettaja ei huomaa sitä heti. 

- 	Suola loppuu kesken ajoreitin  ja  joutuu hakemaan uuden 
kuorman pitkän  matkan  päästä. 

- 	Kun hiekoituslava  on  ylhäällä, voi  lava  repiä  alas  
matalalla kulkevia johtoja. 

- 	Ylhäällä oleva  lava  heiluu voimakkaasti, mikä vaikeut- 
taa ohjausta liukkaalla kelillä. 

- 	Harvemmin käytettyjen laitteiden säädöt voi unohtua  
tai säädät  tehdään väärin. 
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- 	Säätöjen  ohella tarvitaan ammattitaitoa,  sillä  lait- 
teiden automatiikjca ei ota kaikkia asioita huomioon. 

- 	Suolaa ei leviä tielle, vaikka mittarit näyttävät 

näin tapahtuvan. 

- 	Ei tunneta lisälaitteiden toimintaa riittävästi. 

- 	Virheellinen käyttö  ja  väärät säädöt voivat aiheuttaa 

laitteelle toimintahäiriön  tai  sen rikkimenon. 

- 	Lähdetään liian myöhään liikkeelle, jolloin tiet ovat 

myös hiekoitusautolle vaarallisen liukkaita. 

- 	Vähän kuorma-autoa ajanut kuljettaja tekee liukkaalla 

tiellä helposti ajovirheitä. 

- 	Outo kalusto  ja  huono keli ovat vaarallinen yhdistelmä 

(virheliik]ceet  ovat kohtalokkaita). 

- 	Suolan huono laatu  ja laadunvaihtelut  vaikeuttavat 

suolaustyötä. 

- 	Ei ota huomioon muuta liikennettä tarpeeksi työn 
touhussa,  sillä  huomio kiintyy liikaa lisälaitteisiin 

 ja  auton ohjaamiseen. 

- 	Syntyy vaaratilanteita, kun käy tarkastamassa lisä- 

laitteessa olevan hiekan  tai  suolan määrää: 

* 	Putoamisvaara työkoneesta  alas  tullessa  tai 
lisälaitteen tikkaille  noustessa. 

* 	Jääminen muun liikenteen  alle  autosta poistui - 
lessa  tai  sen  vierellä liikuttaessa. 

* 	Joku ajaa kuorma-auton perään, kun  on  tarkas- 

tamassa lisälaitetta. 



* 	Liukastuu liukicaalla tienpinnalla  (samalla 
voi jäädä ohi ajavan auton  alle). 

- 	Hiekoittimen  korjaaminen  on  vaarallista tien päällä: 

* 	Muun auton  alle  jääminen (esim, joku ajaa 
kuorma-auton perään, kun  on  korjaamassa  hie

-koitinta). 

* 	Auton  alle  jääminen laskeuduttaessa  alas  
hytistä (esim. liukastuu rappusissa  ja  kaatuu 
ohitse ajavan auton  alle). 

* 	Hiekoitinta  on  hankala korjata tienpäällä 
* 	hiekoittimnessa  on  teräviä kulmia, joihin voi 

satuttaa itsensä. 

* 	Hiekoittimneen  on  vaikea nousta (rappuset ovat 
huonokuntoiset  tai  huonosti suunniteltu). 

* 	Hiekoittimen  pohja  on  "epätasainen", jolloin 
voi loukata itsensä kaatuessaan  tai  horjahta-
essaan hiekoittimnessa. 

- 	Ei olla tarpeeksi varovaisia ajettaessa liukkaalla 
kelillä. 

- 	Sään nopea muuttuminen "muuttaa" annetun käskyn vää- 
räksi. 

'Iyönte]djäitä  on  pereklytettävå käytettäväan 
 kalustoon. Kaluston käyttöä  on  harjoiteltava 

riittävästi  ja  tarvittaessa  on  harjoituksia 
kerrattava. 

Lisälaitteiden  suunnittelussa olisi otettava 
hucznioon niiden käyttäjät. Laitteiden tulee olla 
toiminnoiltaan  ja säädäiltään  riittävän selviä 

 ja  yksinkertaisia, jotta niitä caa käyttää myös 
työntekijä, joka käyttää niitä harvoin. 



77 

Tien  päällä liikkuessa (esiin. tyäkortta ajetta-
essa) olisi työntekijän huolelx3.ittava havaitta-
vuxiestaan suojavaatetuksella,  sillä  työn aikana 
jci1utaan usein poistuinaan työkoneesta. 

Muut seikat: 

- 	Suolassa  on suolapaakicuja,  jotka voivat lentää  vas- 
taantulevan  auton kylkeen. 

- 	Suolan käyttö kuluttaa kalustoa  ja  lisää pesuntarvet- 
ta,  mutta pesupaikat ovat usein ahtaita tiemestaripii-
reissä. 

- 	Jalankulkijat  (varsinkin juopuneet), jotka ovat kes- 
kellä tietä, aiheuttavat vaaratilantejta. 

- 	On  työvaiheita, joissa voi ilmetä hankaluuksia,  jos  
niitä joudutaan tekemään yksin (esim. hiekoittajan 
laitto paikoilleen). 

- 	Kun joudutaan työskentelemään yöllä yksin "väijyvuo- 
rossa",  jos  sattuu vahinko, niin mistä saa silloin 
apua. 

Usein päästään tien päälle suolaamaan liian myöhään, 
 sillä  lähtö  on  viivästynyt (suolaus alkaa vasta  2-3 

 tuntia  sen  jälkeen, kun työntekijä  on hälytetty  koto- 
aan). 

Muualla  on  tapahtunut kuolemaan johtanut työtapaturma, 
jossa hiekansirottjmen pyörivät  osat  aiheuttivat 
työntekijän käsien ruhjoutumisen (tapaturma sattui 
sirotinta varastoon vietäessä). 

Ti.elaitoksessa  olisi selvitettävä, että voisiko 
vastaavanlainen tapaturma sattua myös tielaitok

-sen laitteila. 



Työnopastuksen riittävyys: 

- 	Syksyllä pitäisi kerrata työporukan kanssa liukkauden- 
torjuntaan liittyviä asioita. 

- 	Harvemmin käytettyjen laitteiden säätäohjeet voivat 
unohtua, tarvitaan käyttöön lyhyitä tarkastus-  ja 

 inuistilistoja. 

- 	Työkoneiden  käyttöä olisi kerrattava (työnopastukseen 
pitäisi kuulua myös kertausta). 

- 	Työkavereilta  saa ainoastaan neuvoja, mutta heiltä 
ei saa kunnon opastusta. 

- 	Uusien koneiden käyttökoulutus  on  puutteellista. 

- 	Työnopastusta  tarvitaan lisää, varsinkin lisälaittei - 
den  käyttökoulutus  on  liian vähäistä. 

- 	Ei ole aikaa harjoitella koneiden käyttöä (henkilökun- 
nan vähäisyys estää harjoittelun,  sillä  jokaisen pitää 
olla  koko  ajan varsinaisessa työssa). 

- 	Työntekijöillä  on  asenneongelmia,  jolloin ei haluta 
oppia uuden koneen käyttöä. 

- 	Puuttuu selviä kirjallisia ohjeita lisälaitteiden 
käytöstä  ja  huollosta. 

yönopastuksessa  on  kiinnitettävä huczniota ker-
taamisen (esiin. sesonkitöjden alussa). 

Tarvitaan lyhyitä tarkastus-  ja  niulstiistoja 
työkaneiden  ja  -laitteiden käytosta. ?itsti-  ja 

 tarkastuslistat  olisi oltava niin lyhyessä irnio-
dossa, että ne voidaan lii.inata työkoneen aveen,  
kaj  elautaan  tai  työlaitteeseen. 
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Tarvitaan muistilistoj  a:  

* 	toinripitest tyäkoneen käynnistämisessä 
* 	toinnpiteet  ajoon lalxlossä 
* 	toiinpitt ajcsta  tullessa 
* 	työkoneen päivittäishuolto 
* 	lisälaitteiden kytkeininen 
* 	lisälaitteiden säädät 
* 	lisälaitteiden  huolto 
* 	vian etsintä. 

Ideoita  ja  kommentteja: 

- 	Pitäisi harkita alhaalla olevien johtojen merkitseinis - 
tä  (esiin. heijastimet). 

Jokaisesta tieosata laaditaan ns. "tiekirja", johon 
inerkitään kunnossapitotäissä esiintyviä ongelmakohtia 
(esim, alhaalla olevat johdot, hankalat  kivet  tai 

 sillan  kannet). 

- 	"Tiekirjaa" päivitetään  jatkuvasti, silloin siitä 
olisi hyötyä ainakin sille kuljettajalle, joka tekee 
tieosalla kunnossapitotoimia satunnaisesti. 

- 	Lisälaitteiden  käytön apuvälineeksi tarvitaan lyhyitä 
ohjeita  ja muistilistoja. 

- 	Työnopastuskorttien  käyttöä pitäisi lisätä  ja  laatia 
lisää  TOP-kortteja lisälaitteiden käytöstä. 

- 	Työnopastukseen  pitäisi tehdä videoita, joita voidaan 
näyttää tiemestaripiireissä, joissa  on  videolaitteet. 

- 	Liukkaat kelit  pitäisi osata "ennakoida", tehdään 
sorateiden hiekoitus ennen "pääkallokelien" syntymis-
tä. 



- 	Yöpäivystäjällä  ei saisi teettää mitä tahansa töitä 
päivystyksen  aikana (ei ainakaan töitä, joissa  on 

 suuri tapaturinan vaara). 

- 	On  selvitettävä, miten taataan työturvallisuus, kun 
työskennellään yksin päivystyksen aikana. 

- 	Koneiden käyttäkoulutusta olisi tehostettava. 

- 	Sivuteitä  ja  kevyen liikenteen väyliä varten pitäisi 
hankkia omaa kevyttä kalustoa. 

- 	Nokian  NR 18  ei ole kunnollinen  rengas, sillä  se  ei 
kestä montulla ajoa  ja sen sivuttaispito  on  huono. 

- 	Hiekoitushiekkaa  pitäisi olla varastossa sääsuojissa 
(ainakin niin paljon, ettei yöllä tarvitse tehdä 
kuormaa montusta). 

- 	Pitäisi harkita murske-  ja hiekkasiilojen  rakentamista 
hälytystöitä  varten. 

Sirotinkaluston  pitäisi olla säädöiltään  ja  toimin-
noiltaan riittävän yksinkertaista, että ne toimivat 
varmasti  ja  jokainen kuljettaja osaa niitä käyttää 
(varsinkin monitoiinikulj ettaj  at). 

- 	Hallintalaitteet  pitää olla toiminnoiltaan loogisia  
ja yhdeninukaisia. 

- 	Peruutusvaloja  pitäisi saada lisää  tai  niihin olisi 
saatava enemmän tehoa. 

- 	Olisi selvitettävä, miten lisälaitteiden kiinnitystä 
voidaan helpottaa. 

- 	Lisälaitteiden havaittavuutta  olisi parannettava. 



- 	Tuulilasinpyyhkimiin  olisi kehiteltävä sulatussystee- 
'ui. 

Hiekoittimen seinäinät  olisi suunniteltava kääntyviksi 

sekä hiekoittimijn olisi rakennettava kunnolliset 
rappuset. 

- 	Hiekoittimien ergonoiniaa  ja  turvallisuutta olisi 
parannettava  esim, erillisen kehityshankkeen puitteis-
sa. 

- 	Kuorma-autojen lavoille olisi suunniteltava  tukiraken- 
ne, joka helpottaisi ajamista  lava  pystyssä (tukira-
kenne estäisi  lavan heilumisen). 

- 	Kuorma-autojen lavoille olisi suunniteltava kuijetin, 

jolloin ei tarvitse ajaa  lava  pystyssä. 

- 	Käytetään ajossa hiekansirottiinia, joihin voidaan 
kipata  aina välillä hiekkaa, jolloin ei tarvitse ajaa 
jatkuvasti  lava  pystyssä. 

- 	Alustaterää  voisi käyttää kuorma-autossa "lisäjarruna" 
ajettaessa  liukkaalla kelillä. 

- 	Hankitaan kettingit (ketjut) jokaiseen kuorma-autoon.  

La-puhelin olisi hyvä olla myös TVL:n kuorma-autoissa, 
 jos  joutuu vetämään ojasta rekkaa (voisi olla yhtey-

dessä rekan kuljettajaan, jolloin voisi saada selville 

heti, miten päin pitäisi lähestyä rekkaa  tai  pitääkö 
kiertää toista tietä rekan toiselle puolelle). 

- 	Kun nostaa kuorma-auton hydraulisen perälaudan ylös, 

niin näkee auton hytistä paremmin taakse. 

IVL:n  Hämeen piirissä pitäisi tutkia tarkemmin 
tehdyt kehittäinisideat. 



Nokian  NR 18  rengas  on  kcanpranissirengas. Pengas 
 tarvitsisi ehkä kovuutta lisaä, jotta  sillä  olisi 

vielä paremmat ajo-cauinaisuudet. 

Punainen valo suo1anlevittinssä voisi parantaa 
työkoneen  ja  -laitteen näkyvyyttä. 

¶tiulilasinpyyhkimien  pysymistä sulana voisi 
parantaa verhoanialla sulka kumisukkaan. 

Turvaurat tuulilasissa  parantavat myös tuuli-
lasinpyyhkimien pysymistä sulana. 

Kettingit  voidaan hankkia kuorina-autaihin,  jos 
 niitä tarvitaan.  

La-p.theliniia  ei tule sallia WL:n autoissa,  sillä 
viestintäyhteydet  voidaan hoitaa parenimilla 
laitteila. 

Sirotinkaluston  toimintaan perehtyminen kuuluu 
kunnossapidon työnopastukseeri. 

Pääkallokelila  tapahtuvaa hiekoitusta voitai-
siin helpottaa kehittämällä hiekoituslaitteita, 
jotka hiekoittaisivat kuonna-auton eteen. Olisi 
kehitettävä systeemi, joka antaisi hiekoituksen 
aikana myös kuonna-auton etupyörien  eteen hiek-
kaa.  

7 	ONGELMAT  LUMEN  POISTO 

Muu liikenne: 

- 	Liikennemäärät  ovat kasvaneet selvästi viime vuosina  
ja  sitä ei ole riittävästi otettu huomioon aurauksen 
työnsuunnittelussa. 

- 	VT  3:lla  on  hankala työskennellä, koska siellä  on  
paljon liikennettä, varsinkin ruuhka-aikaan  on  mentävä 

 vain  liikennevirran  mukana. 

- 	Muu liikenne ei osaa varoa aurauskalustoa. 

- 	Työskentely  on  hankalaa aamuruuhkassa. 



- 	Työskentely  on  hankalaa lauantaina ruuhka-aikaan. 

- 	Autoilijat eivãt vãistä kunnossapitoajoneuvoa (esimer- 

kiksi tien keskiviivalla kulkevaa  aura-autoa). 

- 	Onnettomuus  on  lähellä, kun vastaantulija ei saa 

pysähtymään autoaan ajoissa kapealla tiellä, jossa 

ei ole tilaa väistää. 

- 	Vaaratilanne  syntyy, kun rekka tulee  aura-autoa vas- 

taan kapealla tiellä. 

- 	Teillä liikkuu aina kuljettajia, jotka eivät välitä 

omasta  tai  muiden liikenneturvallisuudesta (esim. 

rattijuopot). 

- 	Kun käytetään sivu-auraa moottoritiellä, saatetaan  

aura-auto  ohittaa sivuauran puolelta. 

- 	Ohitetaan  aura-auto  vaarallisessa tienkohtaa (ohitus- 

kohdassa  on vastaantulijoita tai  huono näkyvyys, koska 

 aura  nostaa lumipilven). 

- 	Jatkuvana vaarana  on se,  että joku ajaa  aura-auton 

perään. 

- 	Autoilijat eivät "kunnioita" keitaista vilkkua. 

- 	Auraustyössä  on  muistettava, että  on  turvattava muun 

liikenteen kulku joka hetki. 

Muille tielläliikkuj ilie  on  annettava tietoja 
siitä, miten  aura-auto  pitäisi ohittaa  ja  mitä 
vaaroja  on aura-auton olTLittamisessa. 
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Työkoneet  ja  laitteet: 

- 	Sohjonpoistoauroissa  tulee sohjo herkästi  auran  siiven 

yli, varsinkin käytettäessä kumiterää. 

- 	Sivuaura  vaatii tarkkaa keskittymistä  ja erilaisempaa  

työn seuraamista kuin muilla auroilla (esim.  auran 

 kulkua  on  seurattava peilien kautta). 

- 	Leveä siipiaura (suihkusiipi) estää aurauksen läheltä 

aurausviittoja  ja kaiteita. 

- 	Talvitiepäivillä  Kuopiossa nähtiin uusi keskitien  

aura,  jossa  on levitystä  myös auton vasemmalle puolel-

le, tämä ratkaisu  on  "susi  jo  syntyessään". 

- 	Alustaterä  on  hyvä ratkaisu,  sen  käyttämättä jättämi- 

nen  on  usein  vain "asennekysmys". 

- 	Moottorietieaurasta  (malli Suonenjoki) lentää lumi 

helposti auton ikkunaan, lisäksi  aura on  aina rikki. 

- 	Sivuauran  käyttö  on  hankalaa. 

Hallintalaitteiden  erilaisuus voi aiheuttaa vaarati-

lanteita, kiperässä tilanteessa muistaa hallintalait

-teen  toiminnan väärin, jolloin  on  seurauksena virhe- 

toiminta  ja  onnettomuus. 

- 	Kaluston erilaisuus aiheuttaa ongelmia, aurat saisivat 

olla samanlaisia (esim. saman valmistajan)  koko  tie-

mestaripiirissä  ja aurojen  pitäisi sopia jokaiseen 

kuorma-autoon. 

- 	Kokeiluaurat  ja  harvoin käytetyt aurat ovat ongelmal- 

usia,  voi unohtaa jonkun kiinnityksen niitä paikoil-

leen laitettaessa. 



- 	Aurakaluston sekalaisuus  aiheuttaa ongelmia. 

- 	Osa auroista  on  "susia' (varsinkin ns. prototyypit). 

- 	Auroja  valmistavat usein pienet yritykset, joilla ei 
ole varaa pitkään tuotekehittelyyn  ja  uudet aurat 
tulevat "raakileina" tielaitoksen käyttöön. 

- 	Usean lisälaitteen yhtäaikainen käyttö  ja  liikenteen 
seuraaminen  on  vaikeaa  ja kuorinittavaa. 

- 	Auran ja  kuorma-auton (lO-pyöräisen) suuri  koko  
aiheuttaa kapeilla sivuteillä vaikeuksia. 

- 	Sivuteille  tarvitaan omaa kalustoa,  sillä  nykyiset 
kuorma-autot  ja aurat  ovat liian kookkaita sivuteille. 

- 	Vanhat kuorma-autot ovat "puhdittomia" märkää  lunta 
auratessa. 

- 	Koneilla  ja  laitteilla  on  monta käyttäjää, jolloin 
koneet  ja  laitteet eivät pysy kunnossa. 

- 	Aurauskaluston  valinnassa ei kuunnella työnjohdon 
mielipiteitä. 

Aurauskaluston yhdenmukaisuuteen  kannattaa kiin-
nittää huczniota,  jos  se on vain  taloudellisesti 
mandoflista. 

Sivuteitä  varten ei ole taloudeflisesti mandol-
lista hankkia aaa kalustoa. Sivuteiden aurauk

-sia  voitaisiin  sen  sijaan urakoida yksityisillä. 
Sanoin kuin kevyen liikenteen väyliä. 

Tielaitos  toimii uusien laitteiden testauskent-
tänä  ja  tämä aiheuttaa orelinia, koska käytössä 



on täiiän jc1osta  useita eri versioita. Lait±ei
-den  testausta kannattaa sunnitefla etukäteen 

(esiin. keskittämällä tietyn laitteen testaus  vain  
joihinkin tistaripiireihin). 

Tietyt työtehtävät: 

- 	Risteysten  puhdistaminen  on luinesta  hankalaa, koska 
autoilijat eivät anna tietã  ja työkoneita  on  hankala 
käännellä ahtaissa risteyksissä. 

- 	Liikenteen  ja aurauksen yhtäaikainen  seuranta  on 
ongelinallista,  jos  on  käytössä myös sivuaura. 

- 

	

	Auraus  on  raskasta lumisateella  tai tuiskulla,  koska 
näkyvyys  on  silloin huono. 

- 	Auraus  on  raskasta piineällä  tai  yöllä (näkyvyys  on  
huono  ja  väsymys painaa päälle). 

- 	Tuiskupaikkojen auraus  on  vaikeaa sivuteillä,  sillä  
ei tiedä aina tarkalleen missä  tie  kulkee. 

- 	Ongelmia aiheutuu aurauksessa, kun lumi lentää  tuis- 
kulla  suoraan  aura-auton tuulilasiin. 

- 	Linja-autopysäkkien auraus  on  hankalaa, koska perässä 
tulevat kuvittelevat, että  aura-auto  antaa tietä  ja 

 väistää pysäkille.  

Jos  joutuu pysähtymään linja-auto pysäkin  kohdalle, 
 on aura-autoa peruutettava taaksepäin  ja aurattava  

pysäkki "vauhdilla",  sillä  muuten putoaa lumi takaisin 
pysäkille. 

- 	Pölisevå  lumi estää näkyvyyden taakse, jolloin peruut- 
tamista joutuu odottamaan kauan (työkoneen peruuttaini-
nen aina vaarallista). 
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Niiden pysäkkien auraus  on  vaikeaa, joissa  on  koroke. 

- 	Teillä  on  ahtaita paikkoja, joita  on  aurattava (esim. 
 lähellä ajorataa  on  jalankulkukäytävä, tukimuuri, 

seinã, kaide  tai  koroke). 

- 	Soratien auraus  on  vaikeaa (esim. huono tieprofiili, 

inontut  ja kivet),  koska  on  vaarana  auran "täkkääminen" 
 johonkin esteeseen. 

- 	Rakenteilla olevan tien auraus aiheuttaa ongelmia,  
sillä aurausviitat  puuttuvat  ja  tie  muuttuu jatkuvas-

ti. 

- 	Puolisulan  tien aurauksessa  on  vaarana  auran "tökkää- 
ininen"  maahan. 

- 	Hälytystyöt  aiheuttavat ongelinatilanteita, kun joutuu 
lähtemään oudolla autolla  tai  höylällä  oudolle tielle 
vaikeissa olosuhteissa. 

Työriopastukseen  kuuluu myös ajoreitteihin  tutus- 
ten.  

Rakenteilla olevalla tiellä olisi huolehdittava 
aurausviitoituksesta sekä ti&lottamisesta teh-
dyistä nuutoksista kunriossapitotyöntekijäile. 

Teiden suunnittelussa olisi otettava huomioon 
kunncssapidon vaathnukset. nnossapidosta olisi 
kerättävä palautetietca suunnitteluun. 

Kulkutiet: 

- 	Risteysalueilla  on  vaikea työskennellä (ahtaus  ja  
muun liikenteen varominen). 

- 	Kapeat  ja  mäkiset sivutiet aiheuttavat hankaluuksia 
aurauks een. 



- 	Ongelmia aiheuttavat sivutiet, joissa  on  kiviä lähellä 
tietä. 

- 	Teillä olevat  kivet  aiheuttavat vahinkoja, koska teitä 

ei enää "kivetä" kesäisin. 

- 	On  hankalaa aurata sivuteitä, joissa  on  pahoja maa- 

penkkoja  tai monttuja. 

- 	Heikkokuntoisilla  teillä  on  vaikeuksia aurauksessa. 

- 	Oudot tieosat ovat aina ongelinallisia (ei ole tietoja 

vaarallista paikoista). 

- 	Liukkaat sivutiet  aiheuttavat hankaluuksia (esim.  

auto  alkaa luisua helposti ojaan). 

- 	Vilkasliikenteiset  tiet ovat aina hankalia aurata. 

- 	Rakenteilla olevat tiet muuttuvat jatkuvasti  ja  tämä 

vaikeuttaa auraamista. 

- 	Rautateiden ylikäytävät ovat hankalia,  sillä  on  aina 

vaarana työkoneen kiinnijääminen ylikäytävälle (tämä 
 on  ongelmana varsinkin tiehäylän kanssa). 

- 	Raxnppien auraus  on tiehäylällä  vaarallista, kun joutuu 

peruuttamaan muun liikenteen seassa. 

- 	Ahtaat tienosat aiheuttavat auraajalle vaikeuksia: 

* 	Lähellä tietä  on jalankulkukäytävä, tukimuu- 

ri, koroke  tai kaide. 

* 	Ongelmana  on se,  että  minne  saadaan lumi 

mahtumaan. 



* 	Lumi joudutaan kuorinaamaan usein välittömästi 
pois. 

* 	Tien  reunojen auraaminen puhtaaksi  on  hanka- 
laa. 

- 	Kunnossapidon  kannalta ovat hankalia tiet, joihin ei 
auralla  pääse lähelle  tai  luinitilaa  ei ole riittäväs-
ti. 

- 	Jos  kevyenliikenteen  väylät ovat lähellä ajorataa, 
niin tietä auratessa lentää luinituisku kevyenhiiken

-teen  väylälle  (vaarana  on  luinisuihkun  osuminen jalan-
kuikijoihin). 

- 	Kevyenliikenteen  väylät ovat hankalia aurata TVL:n 
kookkaalla  kalustolla. 

- 	Tiemestaripiirin  tukikohtien piha-alueet  tai  soran  
ja  murskeen varastopaikat  ovat liukkaita sekä niiden 
valaistus  on  puutteellinen. 

- 	Oudot tiet voivat aiheuttaa yllätyksiä, varsinkin  
jos  ei ole tietoa tiellä tehdyistä muutoksista. 

- 	Aurausviitat  eivät aina näy  tai  ne  on  laitettu väärin. 

'lyönopastukseen  kuuluu myös tutustuminen ajo- 
reitteihin. 

Tuuraaj ilie  olisi tieotettava  aj  oreitilä  tapah-
tuneista muutoksista. 

Rakenteilla olevalla tienosalla olisi myös huo-
lehdittava aurausviitoituksesta (esim. raken-
nusorganisaation velvollisuutena olisi hoitaa 
aurausviitoitus sekä tiedottandnen kunnossapi-
toon tiellä tehdyistä niuutoksista). 

Kaavoituksessa tulisi ottaa hucznioon kunnossa- 
pidon vaatimat tilantarpeet (esim. luireile pitäi-
si olla varastotilaa, jotta sitä ei taxvitsisi 
ajaa pois). 



Työn raskaus: 

- 	Höylän terän vaihto  on  raskasta tien päällä  (on  myös 

tapaturniavaarallista). 

- 	Aurojen asennus  on  raskasta paikoilleen yksin,  jos  

auroja  on siirreltävä käsivoimin säilytyspaikalla. 

- 

	

	Yölähdöt  ovat raskaita (esiin. hälytys tapahtuu juuri 

silloin, kun  on  nukahtanut). 

- 	Yöllã  valvominen  on  raskasta. 

- 	Valvominen useana yönä peräkkäin  on  raskasta päivys- 

tysviikolla. 

- 	Työskentely väsyneenä  on  rasittavaa. 

- 	Yövalvoininen  aiheuttaa vatsavaivoja (esim. närästys - 
tä). 

- 	Istuminen pitkään autossa rasittaa. 

- 	Kun pitää seurata liikennettä, työtä  ja  useampaa 

lisälaitetta  yhtäaikaa, niin  se  rasittaa (esiin, seu-

rauksena  on,  että "huippaa" illalla). 

- 	Pitkä tyärupeaina  on  raskasta huonolla kelillä. 

- 	Monitoimikuljettajat  joutuvat koviinmalle päivystys- 

töissä, koska  he  voivat ajaa montaa eri konetta. 

- 	Viikonloppuna  on "passissa"  oleminen rasittavaa. 

'[rössä olisi osattava pitää taukoja. 

¶lyönjthdon  olisi myöskin huolehdittava, että 
pitkän työnipeaman aikana työntekijät pitävät 
riittävästi taukoja. 
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Tauoila  pitää osata toimia oikein, jotta ne 
virkistävät. Tästä olisi annettava tietoa  kul-
jettaj ilie (esun. työterveyshoitajan  toimesta). 

röntekijöiden  fyysiseen kuntoon olisi kiinni-
tettävä huaniota, jotta työ ei kävisi liian 
raskaaksi. 

Kiire: 

- 	Omat "kiireet" voivat aiheuttaa kiireen. 

- 	Taajama-alueiden tiet olisi saatava auki ennen aamu- 

liikenteen alkamista. 

Tiet  on  saatava ajokuntoon nopeasti  ja  periaatteessa 

tiet pitää olla aina liikennöitävässä kunnossa (ylei-

sön vaatimusten paine aiheuttaa kiireitä tienpitäjäl

-le).  

- 	"Superteiden aurausnormit"  tekevät kiireen. 

- 	Varatyöt  aiheuttavat lisää kiirettä,  sillä  kalustoa 

ei saa heti varatyökohteista auraamaan. 

- 	Auraus  pitää tehdä nopeasti, jotta päästään tekemään 

myös suolausta. 

- 	Jos  joutuu auraamaan  ja suolaamaan  yhtäaikaa, niin 

tämä ei oikein tando onnistua (esim. työn laatu kär-

sii). 

- 	Pitkät aurauslenkit  ja  huono keli hidastavat työn 

valmistumista (esim. aurauslenkin alkupää voi olla 

taas  tukossa,  kun  on  päässyt lenkin loppuun). 

- 	Pienellä työporukalla  on  paljon aurausta. 
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- 	Pitäisi ehtiä moneen paikkaan yhtäaikaa, kun  on  vähän 

työporukkaa  ajossa. 

- 	Pomot  "kuvittelevat" liikoja työvauhdista,  he  eivät 

ota huomioon työssä syntyviä häiriöitä, vaan "odotta-

vat" suurempia työsaavutuksia. 

- 	Työajat suunnitellaan "optiiniajan" mukaan, häiriöistä 

aiheutuvia lisäaikoja ei oteta työnsuunnittelussa 

huomioon. 

Kun työntekijä joudutaan hälyyttäinään ajoon kotoaan, 

niin työehtosopimuksissa määritellään aika, jolloin 

työntekijän pitää olla tukikohdassa (joten kaluston 

saaminen  auraukseen voi kestää tietyn ajan). 

- 	Autojen huoltotyöt  ja siivoukset  on  tehtävä "puoli- 

salaa",  sillä  työnjohto ei katso niitä tuottavaksi 

työksi. 

Olisi harkittava järjestelnää, jossa tieinesta-
ripiirin henkilö-  ja kalustovahvuus  on  erisuu

-ruinen  talvi-  ja kesäkunnossapidossa. 

'lyönsuunnittelussa  on  otettava huomioon häiri-
äiden vaikutus. 

Huolto-  ja korjaustäile  on  varattava aikaa. 

Virheet työnteossa: 

- 	Keskipannan aurauksessa  voi  auran  kärki ottaa kiinni  

ja  aura  voi "tempaista" auton vastaantulevan liiken-

teen kaistalle. 

- 	Jos  joutuu ajamaan tuiskupenkkaan, voi  aura  heittää 

autoa vasemmalle suoraan vastaantulevan liikenteen 

kaistalle. 
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- 	Voi törmätä auralla  sillan liikuntasaumoihin  (varsin- 

kin kuluneisiin liikuntasaumoihin). 

- 	Aura  voi "tökätä" sulaan maahan (varsinkin keväisin  

tai  syksyisin). 

Sulaa mursketta  on  ajettu tielle, mutta auraajalla 

ei ole ollut tästä tietoa, jolloin  on  vaarana  auran 

"tökkääminen" murskeeseen. 

- 	Auratessa  ei muisteta hankalaa kohtaa tiessä riittävän 

ajoissa (seurauksena  on  auran "tökkääminen"). 

- 	Oudolla kalustolla auratessa voi tehdä virheellisen 

toimenpiteen (esim. hallintalaitteiden kanssa). 

- 	Outo työkone  tai  -laite voi olla osasyynä aiheuttamas- 

sa tapaturmaa  tai vaaratilannetta (esim.  kytkee lisä- 

laitteen väärin). 

- 	Joutuu käyttämään outoa työkonetta, jolloin sitä ei 

osaa käyttää oikein (seurauksena voi olla, että kone 

menee rikki  tai  työ kestää kauan). 

- 	Hallintalaitteiden  erilaisuus voi aiheuttaa virheliik - 

keen (esim.  Sisun  kuorma-autoissa  on  eri vuosimalleis

-sa hallintalaiteet  kytketty toimimaan päinvastoin). 

- 	Oudon  auran kiinnityksessä  voi unohtua jotain, joka 

aiheuttaa onnettomuuden. 

- 	Yhteispeli muiden työntekijöiden kanssa saattaa ontua 

(esim.  kun aurataan letkassa). 



- 	Aurasta lentävä lumi voi aiheuttaa vahinkoja: 

*  Lähellä kulkeville ihmisille (esim. alikulku- 
käytävillä  tai  linja-auto pysäkkien katoksis

-sa).  

* 	Autoille (esim. aurattavan  sillan alla  kulke- 

vat autot  tai sivuteiden liittymiin pysäköidyt 
 autot). 

* 	Rakenteille (esim.  lähellä tietä olevat  1k- 
kunat). 

* 	Sohjoaura  voi heittää kiviä pitkälle varsinkin 
sirotepintaisilla  teillä. 

- 	Luinisuihku  estää kuljettajaa näkemästä  aura-auton 
perässä ajavia. 

- 	tJrakoitsija  ei osaa laittaa aurausviittoja oikein, 
varsinkin kaarteissa, samoin ruiiununpäät  tai  "vaaralli-
set"  kivet  jäävät merkitsemättä. 

- 	Sää  vaihtuu nopeasti  ja  väärä oletus sään kehityksestä 
tekee annetun käskyn virheelliseksi  ja  tehty työ 
osoittautuu turhaksi. 

Muille tielläliikkuj ilie olisi annettava tietoa, 
miten  aura-auto  pitää kcata  tai  ohittaa  (jos 

 ylipäätään  on  suositeltavaa sitä ohittaa). Tiedo-
tuksessa  on  kerrottava niistä vaaratilanteista, 
joita saattaa syntyä  aura-auton ohittamisessa 

 tai kohtaaniisessa  (myös jalankulkijoile).  

Aura-authn perassaajainisesta  olisi annettava 
myös tiedotusta sekä autojen pysäköinnistä nUn, 
etteivät ne aiheuta hankaluuksia kunnossapidol

-le. 

rönopastuksella  pitäisi varmistaa, että käytet-
tävä kalusto  on  tuttua työntekijöille. 
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Muut seikat: 

Puhelimen vierellä odottelu harmittaa päivystysviikol

-la,  sula  tuntuu, että työnjohto "edellyttää", että 
työntekijä  on  jatkuvasti puhelimen lähellä odottamassa 

mandollista soittoa. 

- 	Mestareiden ristiriitaiset työkoniennot sekä työnjär- 

jestelyt  sekoittavat työtä. 

- 	Auraussuunnitelmien  muuttuminen työn aikana aiheuttaa 

sekaannuksia. 

- 	Piirin johdon mielipiteet kiukuttavat, joiden mukaan 

risteysalueet  eivät hidasta aurausta. 

- 	Vilkkuvalo  häiritsee lumisateella  ja  pimeällä aurates - 

sa  (valo vilkkuu silmissä vielä pitkän aikaa aurauksen 

jälkeen). 

- 	Tielläliikkujien  "vihamieliset" asenteet kunnossapito- 

töihin nähden masentavat (esim. näytetään nyrkkiä, 

kun ohitetaan  aura-auto) 

- 	Kuljettajan mielipiteitä ei kuunnella aurauskaluston 

valinnassa. 

- 	Työnjohdon mielipiteitä ei kuunnella kaluston valin- 

nassa. 

Tuulilasinpyyhkimet  jäätyvät lumisateella  tai tuiskul-

la,  jolloin täytyy nousta auton konepellin päälle 

puhdistaniaan pyyhkimiä (vaarana  on liukastuininen  ja 

 putoaminen koneen päältä  tai  muun auton  alle  jäämi-

nen). 



Työnjärjestelyssä  on  puutteita: 

* 	Pitäisi ehtiä joka paikkaan yhtäaikaa. 
* 	Annetaan ristiriitaisia käskyjä. 
* 	Työn laatu kärsii turhasta kiireestä. 

- 	Urakoitsijoiden työn laatu  on  huono  ja  urakoitsijoiden 
työn valvonta  on  puutteellista (esiin. urakoitsija 
auraa myös aurausviitat poikki). 

Kalustoa ei saada riittävän nopeasti irti varatyäkoh- 
teesta  (esiin. kalustoa joudutaan ennen auraukseen 
lähtöä pesemään  ja putsaainaan ravasta,  että saadaan 
hydrauliletkut kunnolla näkyviin). 

- 	Sivuteiden  huono kunto  ja  laatu vaikeuttaa kunnossapi- 
totyötä,  joten sivuteiden perusparantamista olisi 
lisättävä. 

Työni  oMan yhteistyö olisi toimittava kàskyj  ä 
annettaessa. 

Työnopastuksen riittävyys: 

- 	Työnopastusta  ei ole annettu riittävästi. 

- 	Voi unohtaa harvoin käytettyjen laitteiden  tai  konei- 
den käyttäohjeet (pitäisi järjestää säännöllisesti 
kertaustilaisuuksia). 

- 	Uuden auton perehdyttämiskurssi olisi hyvä,  jos  vain  
muistaisi kaikki siellä opetetut  asiat. 

- 	Toisen työn seuraainisesta voisi oppia paljon uutta, 
ios  olisi aikaa seurata toisen työtä. 
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- 	Pitäisi päästä mukaan seuraamaan toisen työntekijän 

työtä (samalla voisi vaihtaa työkokemuksia  ja  mielipi-
teitä). 

- 	Itse  on  saanut  kaiken  opetella, työnopastusta ei ole 

ollut. 

- 	Koneiden käyttöön ei saa riittävästi opastusta, joutuu 

lähtemään kylmiltään työkoneella liikenteeseen (usein 

vielä huonoissa ajo-olosuhteissa). 

- 	Uuden työkoneen  tai  -laitteen tullessa tukikohtaan 

ei ole tarpeeksi aikaa harjoitella  sen  käyttöä. 

- 	Ei ole aikaa harjoitella koneiden  ja  laitteiden käyt- 

töä resurssipulan vuoksi. 

- 	Työkiertoa  ei ole järjestetty koneille  ja laitteille,  

jotta tuntuma niihin säilyisi. 

- 	Työkierron  esteenä ovat usein työntekijöiden omat 

asenteet. 

- 	Työntekijöiden asennevaikeudet haittaavat opastusta, 

ei haluta oppia uuden laitteen käyttöä (motivaatio 

puuttuu tähän). 

- 	Monitoimikuijettajan anunattitaito  on  eri koneille 

työskentelyyn vähäistä. 

- 	Monitoimikuljettaj  illa  ei ole tarpeeksi aikaa tutustua  

tai  harjoitella eri koneilla  ja  laitteilla. 

- 	Aurausviitoituksen  tekijällä pitäisi olla tietämystä 

myös auraustyöstä (esim.  paras viitoituksen  tekijä 

 on  itse auraaja). 



¶ränopastuJseen  on  varattava riittävästi aikaa. 

nitoiiniku1j ettajan animattita.tto  on  havaittu 
tielaitoksen thtkini]ksessa olevan yksittäisile 
koneile jopa parxipi kuin yt1en koneen kuijet-
tajafla. 

Ideoita  ja  kommentteja: 

- 	Tienkunnostuskoneille  olisi saatava oman  värmen 
vilkku,  sillä  keltainen vilkku  on  kokenut inflaation, 
koska sitä käytetään melkein missä koneessa  tai  autos-
sa tahansa. 

- 	Keltaista vilkkua ei saisi laittaa mihinkä tahansa 
autoon (myöntäinisperusteet pitäisi olla tarkenunat). 

- 	Aura-auton taakse olisi saataava punainen liikenneva - 
lo,  joka merkitsee sitä, ettei  aura-autoa saa ohittaa. 

- 

	

	Aura-auton taakse olisi suunniteltava "liikennevalot", 
joilla ohjataan takana tulevaa liikennettä. 

- 	Vilkkujen sijoittelu  ja  voimakkuuden säätelymandolli- 
suus  olisi suunniteltava niin, etteivät silmät rasitu 
niiden ollessa toiminnassa pimeänä aikana. 

- 	Työnjohtamista  pitäisi kehittää  ja yhtenäistäã  (työn- 
johdolla pitäisi olla yhteistyötä työmääräyksiä annet-
taessa). 

- 	Työnjärjestelyä  pitäisi kehittää (esim. monitoimikul- 
jettaj  illa  olisi säännöllinen työkierto eri koneille). 

- 	Henkilökunnan yhteishenkeä pitää aktiivisesti paran- 
taa. 



Mikäli auraustyö rasittaa kohtuuttomasti (esim. "huip - 

paa"  illalla)  on  tutkittava työntekijän kunto  ja 

 terveys  ja  varmistettava, etteivät ajovuorot ole 

kohtuuttoman pitkät. 

- 	Järjestelmä, jossa kandeksan työtunnin jälkeen saa 

lähteä kotiin,  on  todettu työntekijöiden keskuudessa 

yleisesti hyväksi. 

- 	Yöllä  on  hyvä aurata, koska muuta liikennettä  on  vähän  

ja vastaantulijat  näkee  jo  kaukaa valoista. 

- 	Työntekijöiden aktiiviseen kunnon hoitamiseen  on  

kiinnitettävä huomiota (esim. kunto-ohjelmien järjes-

täminen). 

- 	Työntekijöiden henkilökohtaiset ominaisuudet  on  otet- 

tava huomioon töitä niäärättäessä (esim. ikä, kunto 

 tai  terveys). 

- 	Sivuteiden  ja  kevyen liikenteen väylien auraukseen 

tarvitaan omaa pienikokoisenipaa kalustoa. 

- 	Kalusto pitäisi osata mitoittaa paremmin moottoritie- 

osuuksille  (suunnitellaan työryhmän optimikoko). 

- 	Uuden koneen  tai  laitteen tullessa tiemestaripiiriin 

olisi siitä järjestettävä neuvontatilaisuus  ja  riittä-

vä opastus. 

- 	Opastusta  on  kehitettävä niin, että kalustoon voisi 

tutustua rauhallisissa olosuhteissa  ja  hyvällä kelil-

lä. 

- 	Kaluston käyttöä  on  harjoiteltava käytännössä opasta - 

jan  kanssa ennenkuin aloittaa  sillä  yksin "tositoi-

met". 
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- 	Kaluston valinnassa  on  hyvä, että iniehistän mielipi- 

teitä kuunneilaan (koneiden  ja  laitteiden vastaanotto 

 on  silloin suopeampaa). 

- 	Tiemestaripiirin aurat  pitäisi olla yhtenäisiä (aurat 

samanlaisia  ja  niiden pitäisi sopia jokaiseen ajoneu-

voon). 

- 	Aurat  uusitaan tiemestaripiiriin kerralla, jotta 

saadaan yhdenmukainen kalusto. 

- 	Varatöiden  puuttuminen antaa aikaa tehdä auraustyöt 

kunnolla  ja  nopeasti 

- 	Pitäisi saada "rauhassa" tehdä aina yksi tyä kerralla 

valmiiksi, usean työn päällekkäinen rääpiininen harmit-

taa työntekij öitä. 

- 	Tietoiskuja olisi suunniteltava tieliäliikkuj ilie 

auraustyöstä (esim. linj  a-auto  pysäkkien aurauksesta). 

Pysäkin auraus  tehdään niin, että käännytään pysäkille 

ilman , että vilkku  on  päällä  ja vilkku  laitetaan 

heti päälle pysäkiltä poistuloa varten (eli vilkku 

laitetaan näyttämään vasemmalle). 

- 	Hyvin opastettu työntekijä säästää työkonetta  ja  tekee 

työn nopeasti, joten tyänopastukseen kannattaa panos-
taa. 

- 	Super-Willen käyttäkurssi  olisi hyödyksi jokaiselle 

koneenkulj ettaj  alle. 

- 	Tuulilasinpyyhkimiin  olisi kehitettävä sulatussystee- 

mi. 
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- 	Auraan  ja  auton nokkaan olisi rakennettava "tähtäi- 
met",  joiden avulla näkee helposti missä  auran  siipi 
kulkee. 

- 	Laaditaan jonkinlainen tietorekisteri tiellä olevista 
"aurausesteistä". 

- 	Aurojen ivaalaamista värikkäämmäksi  ja  niiden merkitse- 
mistä näkyvimmiksi olisi tutkittava (esim. heijastiini

-en  ja vilkkujen  nykyistä suurempi käyttö aurassa). 

Olisi muutettava nykyistä "käsitystä", että tiet ovat 
aina liikennöitävässä kunnossa, tielläliikkujien olisi 
pystyttävä varautuinaan siihen, että jossain tapauksis-
sa  ja  jollain tiellä kestää jonkin aikaa, ennenkuin 
liikenne voi kulkea häiriöttä (eli nykyisellä kalus-
tolla  ja  henkilökunnalla ei pystytä palvelemaan kasva-
van liikenteen  ja  laajenevan tieverkon tarpeita nykyi-
sellä laatutasolla). 

- 	Sivutukikohtien  lakkauttaminen lisää ajoaikoja työkoh- 
teisiin. 

- 	Kunnossapidon  henkilökunnan pitäisi päästä tiiviiinmin 
osallistumaan uusien tiehankkeiden  ja  -järjestelyjen 
suunnitteluun (suunnitteluun olisi saatava mukaan 
kunnossapitäjän näkemys  ja  suunnittelussa olisi otet-
tava huomioon myös kunnossapidon vaatimukset - ajatel-
len myös tulevaisuutta). 

- 	Kunnossapidon  kokemuksia olisi vietävä systemaattises- 
ti palautetietoina suunnitteluun. 

- 	Moottoritien aurausta  on  kehitettävä: 

* 	Moottoritien auraus tehdään usealla koneella 
letkana  yhtäaikaa. 
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* 	Aurataan  moottoritie usean työkoneyksikön 
letkalla  valmiiksi kerralla yhteensuuntaan. 

* 	Viimeisenä tulevan  aura-auton perässä pitäisi 
olla punainen  liikennevalo, joka kieltäisi 
ohitukset. 

* 	Tai  viimeisenä tulisi erillinen  taka-auto,  
joka varoittaisi takana tulevaa liikennettä 
aurausletkasta  ja  "estäisi"  ohitukset (esim. 
punainen takavalo olisi  taka-auton perässä). 

* 	Aurausmenetelmiä  olisi kehitettävä siihen 
suuntaan, että kasvavan liikenteen aiheuttamat 
lisääntyvät vaarat  ja  haitat saadaan minimoi-
tua. 

Aurojen  uusiminen  on tistaripiiriin  kerralla 
taicxei1isesti mandotonta. 

Tiotusta  on  annettava tielläliikkuj ilie, miten 
 on  ajettava  aura-auton perässä lumituiskussa. 

Tienstaripiireissä  olisi kehitettävä  ja  suunni-
teltava paikailisile tie1othsvälineiie annet-
tavaa tiedotusta. Paikallisiin tiedoitusväiinei

-sun  olisi luotava toimivat suhteet  ja  tiedotus-
välineille olisi annettava aktiivisesti  "jut-
tuideoita".  

Olisi suuriniteltava tarvittaessa tiedotustilal-
suuksia sekä säännillisiä yhteispalavereja  pal-
kallisille  tiedotusvälineiden edustajille. 

Olisi tiedotettava aktiivisesti ltLIUtOksista 
tiejärjestelyistä  ja  töistä, jotka vaikuttavat 
liikkumiseen teillä. 

Kaavoitukseen olisi saatava palautetietoja ]wn-
nossapidon vaatijmksista. Kaavoituksessa olisi  
jo  varattava riittävästi tilaa luman varastointia 
varten. 

Kannossapidon  henkilökuntaa olisi saatava  tu
-viimmin  mukaan uusien tiehankkeiden  ja  -järjes-

telyjen suunnitteluun. 
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¶IVL:n  Häneen piirissä olisi tutkittava tarku
-min tetxlyt kehittämiseMotukset,  varsinkin ne 

jotka koskevat: 

* 	vilkkuja  ja  uutta varoituslaitteita 
* 	tt1mi 
* 	kalustoa 
* 	typasthsta.  

8 	ONGELMAT SILTOJEN HOIDOSSA  JA KUNNOSTIJKSESSA  

Muu liikenne: 

- 	Liikenne aiheuttaa eniten vaaroja työssä. 

- 	Autoilijat ohittavat työkohteen kovalla nopeudella  
(se  aiheuttaa tunteen aivan kuin  lulu  vetäisi työnteki-
jää auton  alle). 

- 	Ajetaan työntekijän läheltä lujaa vauhtia (esim. 
melkein hipaistaan työntekijää). 

- 	Tielläliikkujien  välinpitämätön asenne kunnossapito- 
ajoneuvoihin  nähden aiheuttaa vaaroja (kunnossapito- 
ajoneuvoja ei varota  tai  oteta edes huomioon). 

- 	Liikenne  on  kasvanut viime aikoina voimakkaasti  ja 
ajotyyli  on  tullut  välinpitämättömäksi (esim. nopeus-
rajoituksia ei noudateta). 

- 	Autoilijat eivät noudata liikennemerkkejä. 

- 	Muu liikenne ei ota huomioon muutoksia tiellä (ajetaan 
vanhalla tottumuksella  ja  muutokset huomataan vasta 
viime tipassa,  jos  silloinkaan). 
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Muu liikenne turtuu pitkässä työkohteessa liikennejär-

jestelyihin,  jos  niitä muutetaan, niin syntyy vaarati-

lanteita, kun  osa  liikenteestä ajaa vanhan järjestelyn 

mukaan (esim. vaaratilanteita syntyy, kun liikenne 

vaihdetaan kulkemaan toista puoliskoa korjattavalla 

sillalla). 

- 	Autoilijat ajavat jopa punaista liikennevaloa  pain  

sillankorj austyömailla. 

- 	Rattijuopot aiheuttavat lisãvaaran (esim. rattijuoppo  

on  ajanut sulkuaidan läpi).  

in  pitkäaikai.sessa tyäkthteessa nuutetaan lii-
kerinejärjestelyjä,  niin ne  on  tehtävä hyvin 
nästi.  

Pitkäaikaisissa  tyäkthteissa  on  syytä erottaa 
työntekijät  nuusta  liikenteestä  maMollisiiranan 
tehasti. 

Työkoneet  ja  laitteet: 

- 	Piikkauskoneiden tärinä  ja  melu sekä raskaus ovat 

työn haittoja (lisäksi kuulonsuojainiia ei aina muiste-

ta käyttää). 

- 	Telineiden  huono kunto voi aiheuttaa vaaratilanteita 

(tehneet ovat joskus myös puutteellisia). 

- 	Siltakelkan  pyörät  (rullat)  ovat raskaita hiikuttaa 

käsivoimin. 

- 	Siltakelkassa  on  usein puutteelliset tikkaat. 

- 	Kun siltakurkea käytetään kapeilla silloilla, niin 

liikenne ei mandu kulkemaan sillalla samanaikaisesti. 
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- 	Työkoneen  melu peittää lähestyvän ajoneuvon äänen 
(esim. piikkauskoneen  aiheuttama melu). 

Korjaustyössä  käytettävä pikipata voi syttyä palamaan 
(kuinibituini voi palaa helposti pilalle). 

- 	Siltapaikkatutkimuksessa  käytetyt veneet ovat raskaita 
käsitellä  ja kiikkeriä  sekä hankalia kuljettaa. 

Korjaustyössä  on  käytettävä tarvittavia henki-
läkthtaisia suoj aimi  a  rönj dxon  on  opastet-
tava suojaitnien  käyttöä  ja  samalla valvottava, 
että niitä käytetään. 

Piikkauskoneisiin  olisi asennettava työtä  hel-
pottavia auvä1ineitä (esim. tukijal]coja)  tai 

 käytettävä isoissa tyäkthteissa raskaaripaa piik-
kauskalustoa (esim. kauko-thjattavia piikkausko-
neita). 

Työssä käytetään ainoastaan tarkastettuj  a  ja 
 hyväksyttyjä työtelineitä  ja  -tasoja. 

Tietyt työtehtävät: 

- 	Meno työtelineeseen  tai keikkaan on  vaarallista, 
samoin poistulo. 

- 	Kelkassa  on  usein puutteelliset tikkaat, putoamisvaara  
on  varsinkin silloin,  jos  keikka  on  "syvällä"  sillan 
kans itasoon  nähden. 

- 	Telineiden  teko  on  hankalaa  ja  vaarallista  sillan alle 
- 	sillan  alustan korjaustyöt ovat hankalia (esim. hanka- 

lat työasennot). 

- 	Moottoritien siltojen pesussa  on  vaikeuksia,  sillä  
muu liikenne aiheuttaa työlle ongelmia (esim. sillat 
joudutaan pesemään usein yöllä). 
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- 	Moottoritien siltojen pikeäluinen  on  hankalaa vilkkaan 
liikenteen vuoksi. 

- 	Puusillan  kannen levytys (puittaus)  on  raskasta,  sillä 
pultteja  laitetaan paljon  ja  työ  on  käsityötä. 

Pienissä töissä, jotka ovat hätäluonteisia (esim. 
 sillan  kaiteen korjaus kolarin jälkeen), syntyy vaara-

tilanteita, koska näihin lyhytkestoisiin töihin ei 
ehditä  tai  viitsitä tehdä riittäviä suojaus-  ja lii-
kenteenj  än estelyj ä. 

- 	Kapeilla silloilla työskentely  on  usein vaarallista,  
sillä  liikenteen kanssa  on  jatkuvasti ongelmia, koska 
liikenne kulkee läheltä työntekijöitä. 

- 	Siltapaikkatutkimukset (esim. kairaukset)  tehdään 
veneestä, jolloin  on hukkumisvaara. 

Telineiden  tekeminen  on anunattiniehen  työtä 

Töissä, joissa  on  hukkumisen vaara,  on  käytet-
tävä tarvittaessa pelastusliivejä.  

Sillan korjaustöissä  on  hyvä laatia putoamis-
suoj aussuunnitelma: 

* 	työntekijän pitoamisvaaran torjunta 

* 	putoavien  esineiden aiheuttamien vaaro- 
jen torjunta. 

Kulkutiet: 

- 	Moottoritien sillat ovat hankalia työkohteita (esim. 
liikennettä  on  myös  sillan  alapuolella). 

- 	Kapeat sillat, joilla  on  vilkas  liikenne, ovat vaaral- 
lisia työkohteita. 
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- 	Vaaratilantejta  syntyy helposti silloilla, jotka ovat 
mäen  alla  (esim.  liukkaalla kelillä siltaa lähestyvää 
ajoneuvoa ei  sen  kuljettaja pysty pysäyttämään ajoissa 
ennen työkohdetta). 

- 	Riippusillat  ovat aina hankalia työkohteita. 

- 	Hankalia työkohteita ovat sillat, joilla  on  vilkas  
liikenne. 

- 	Rautatien ylittävät sillat vaativat aina erityiset 
järjestelyt korjaustöissä (vaarana  on  rautatien säh-
köistykset). 

Icapeilla  ja  vilkkaasti liikeriridyi1ã siloila 
 on  syytä kiinnittää erityistä huaniota liiken-

teen thjaukseen (esim. käytetään liikenteen 
thjaajia lyhytkestoisessa työssä). 

Työn raskaus: 

- 	Piikkaus  tai poraus käsityökoneilla  käy käsien päälle, 
seurauksena ovat tärinästä aiheutuvat vaivat kuten 
päänsärky  ja  niskakivut. 

- 	Joudutaan työskentelemään hankalissa  työasennoissa  
sillan alla  (varsinkin  puusiltojen  alla).  

Töiden ergoncaniaa  olisi kehitettävä. 

Kiire: 

- 	Vaaratilanteita syntyy hätätöissä, jolloin työtä 
joudutaan tekemään ilman ennakkosuunnittelua (esim. 
liikenneonnettomuuden jälkeen). 



- 	Kiireitä syntyy, kun urakoisijan työt painavat päälle 

(esim,  sillan päällystysurakoissa  joudutaan työskente-

lemään urakoitsijan töiden tandistamina). 

Virheet tyånteossa: 

- 	Bitumin  käsittelyssä voi syntyä vahinkoja (esiin. 

bitumin länunityksessä  astian räjãhtäminen  tai bitumin 
syttyiuinen). 

- 	Putoamisvaara  on  telineiltä  tai  kelkasta, varsinkin 

silloin, kun niihin mennään  tai  tullaan niistã pois. 

- 	Kunnossapitotöitä tehtäessã  lentää  lunta ja  jäätä 
sillalta  alas  vahingoittaen alapuolella kulkevia 
ihmisiä  ja  autoja. 

- 	Siltojen pesussa käytettävää vettä lentää sillalta  
alas  ja  likaa alapuolella liikkuvia ihmisiä  ja  autoja. 

- 	Sillan  pesussa  on  mandollista roiskia vahingossa 

läheltä meneviä autoja  tai  ihmisiä. 

- 	Nostoissa voidaan tehdä virheitä (esim,  nostetaan 
sopimattomalla kalustolla). 

Käytettyjen materiaalien koostuinusta ei tiedetä, 

jolloin uusien materiaalien sopivuutta korjaukseen 

ei tiedetä (huom. seurauksena  on  usein lisää  maten-
aalivahinkoja  lyhyen ajan kuluessa). 

- 	Käytettyjä aineita ei tunneta, jolloin niitä voidaan 

käsitellä väärin (tämä  on turvallisuusniski). 

- 	Työntekijät eivät käyta henkilökohtaisia suojaimia 

(esim. piikkaustyössä  ei käytetä kuulonsuojaimia). 



109 

- 	Ei oteta työtä tehdessään huomioon liikennettä (esim. 
työntekijän ikä  ja  kunto vaikuttaa huomiokykyyn). 

¶tycisuunnittelussa  c  otettava huanioon vaarat, 
jotka aihaituvat työstä thi kulkevile ihmisille 

 ja ajone.uvoille.  

Muut seikat: 

- 	Bitumia  käsiteltäessä aiheuttaa bituini oudokseltaan 
muutaman ensimmäisen työpäivän aikana päänsärkyä. 

 Sillan korjauksessa  käytetään paljon kemikaaleja 
(esim. emulsiot), joiden ominaisuuksista  ja  vaaroista 
ei aina tiedetä, samoin kuin niiden turvallisesta 
käsittelystä. 

- 	Eri aineiden vastaavuutta  tai käyttökohteita  ei aina 
tunneta. 

- 	Siltojen tarkastustoiminta  on jãsentymätöntä. 

- 	Talvella kylmyys haittaa avoimella sillankannella 
työskentelyä. 

- 	Siltojen vialliset liikuntasauinat aiheuttavat onnetto- 
muuksia kunnossapitoajoneuvoille sekä muille ajoneu-
voille. 

Käytettävistä aineista pitää olla saatavilla 
käyttöturvallisuusti&lotteet.  

Olisi selvitettävä silankorj auksessa käytettä-
vien kemikaalien ma11ofliset teiveysriskit. 
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Työnopastuksen riittävyys: 

- 	Sillankorjaustyö  vaatii omaa ammattitaitoa  ja  työnte- 

kijät ovat itse saaneet opetella anunatin. 

- 	Siltojen korjaustyö vaatii tarkkuutta. 

- 	Sillan korjaustöissä  tarvitaan hitsaustaitoa. 

Silankorjaustöita  varten tarvitaan avaa työn-
opastusmateriaalia. 

Ideoita  ja  kommentteja: 

- 	Kun sillankorjaustyöt tehdään muusta liikenteestä 

selvästi erotettuna, niin liikenteen kanssa ei ole 

juuri ongelmia. 

- 	Sillat olisi pestävä säännöllisesti, jotta suola ei 

vahingoittasi betonirakenteita  (pesu keväällä ennen 

 lumen  ja  jään sulamista olisi tärkeää). 

- 	Olisi käytettävä/kehitettävä siltojen pesuun kemikaa- 

leja, jotka neutralisoisivat suolan vaikutuksen. 

- 	Siltojen jatkuva pesu voisi vähentää kallista siltojen 

korj austyötä. 

- 	Sillat olisi pestävä ainakin kaksi kertaa vuodessa. 

- 	Moottoritien siltojen pesussa olisi  sillan  alapuolella 

syytä käyttää "vahtia". 

Siltojen pesuun olisi kehitettävä kuorma-autoon sopi-

via lisälaitteita  tai  siltojen pesussa voitaisiin 

käyttää yksityisiä urakoitsijoita (TVL:n Hämeen pii-

rissä olisi tutkittava vaihtoehtoja). 
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Olisi saatava lisää poliisivalvontaa siltatyökohtei- 

sun,  jotta kaahareita saadaan kiinni  ja  kuriin. 

Olisi suunniteltava teknisiä ratkaisuja (esim. suoja- 

aidat, kavennukset) hidastamaan liikennettä. 

- 	Piikkaustyötä  olisi kehitettävä siihen suuntaan, että 

piikkausta  ei tarvitsisi tehdä käsityökoneilla. 

- 	Länipähaalarit  ovat hyvät, kun tehdään talvella  kor- 

jaustyötä silloilla. 

- 	Siltojen suunnittelussa  on  otettava huomioon kunnossa- 

pidon tarpeet (esim, suunnitellaan valmiiksi tartun-

nat, joihin kunnossapitäjä voi asentaa työtasonsa 

 tai siltakelkicansa).  

Siltojen korjauksessa tulee esiin siltojen suunnitte-

lussa  ja  rakentamisessa tehdyt virheet, näistä vir-

heistä kannattaisi kerätä systemaattisesti palautetie-

toja suunnitteluun. 

- 	Tarvitaan täsmälliset ohjeet, miten toimitaan,  jos 

työkone  jää  kiinni rautatien ylikäytävälle (ohjeet 

 on  oltava tyäkoneessa helposti nähtävillä). 

- 	Tyypillisiä virheitä siltojen suunnittelussa  ja  raken- 

tamisessa ovat: 

* 	Vettä pääsee rakennelmuin, jolloin vaurioita 

alkaa syntyä. 

* 	Suola pääsee vaurioittamaan helposti betonia. 

* 	Betonista löytyy puunpalasia, jotka ovat 

aiheuttaneet betoniin "vakavia" vaurioita 

(puu "imee" itseensä kosteutta). 
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- 	Siltapaikkatutkiinusten kehittämisideoita  ovat: 

* 	Tutkimuksissa käytettävä vene pitäisi olla 
sellainen, että  se  taittuu keskeltä kahtia, 
jolloin vene voisi toimia tavaroiden kuljetus- 
tilana (lisäksi toinen puoli venettä toimii 
kantena). 

* 	Veneen pitäisi olla sellainen, että sitä 
voidaan kuljettaa peräkärryssä. 

* 	Veneen  on  oltava sellainen, että  se  ei  kallis- 
tu  helposti (leveä  ja lauttamainen). 

* 	Veneen keskellä pitäsi olla reikä, jonka läpi 
voidaan maanäytekairaukset tehdä turvallises-
ti. 

Olisi tutkittava, että kannattaisiko ¶LVL:n Hämeen 
piiriin niiodostaa keskitetty silaripesuyksikkä. 

Siltojen pesun talcxxleflisuutta  ja  tyäinetel- 
miA  olisi tutkittava.  

9 	ONGELMAT MITTATJSTYÖSSÅ 

Muu liikenne: 

- 	Liikenne suhtautuu välinpitämättömästi kunnossapito- 
töitä tekeviin. 

- 	Kunnossapitotyäntekijöitä  ei varota  ja ajonopeuksia  
ei alenneta työkohteen lähellä. 

- 	Ajonopeudet  ovat kasvaneet, usein ajetaan ylinopeutta 
myös työkohteissa. 
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- 	Autoilijat eivãt huomaa varoittavia liikennemerkkejä 
eikä aina edes tyäntekijöitä. 

- 	Nykyiset autot ovat "äänettämiä"  ja  tuuli peittää 
auton äänet, jolloin ajoneuvo voi  tulla  yllättäen 
työkohteeseen. 

- 	Kun autoja tulee molemmista suunnista yhtäaikaa, 
silloin  on  andasta työkohteen kohdalla (esim. varsin-
kin kaiteen kohdalla). 

- 	Liikennettä ei osata informoida mittaustöistä paikal- 
listen tiedotusvälineiden avulla. 

- 	Rekan  ilmavirta kaataa helposti pienen varoitusmerkin, 
jossa  on vilkku. 

Mittaustöistä varoittamista  olisi lisättävä. 

¶Ijöntekijöiden  olisi käytettävä näkyvää suoja- 
vaatetusta. 

Vilkkailla tissilla  olisi  xnittaustöitä tehtävä 
ruubica-aikojen ulkopolella. 

Paikallisia tis1oithsväliritä  on hy&ynnettävä 
infont*itaessa mittaustöistä tielläliikkuj ilie. 

Työkoneet  ja  laitteet: 

- 	Kopran kantaniinen  on  raskasta varsinkin hankalassa 
maastossa (esim. talvella luinihangessa). 

- 	Koprassa  on  ollut toimintahäiriôitä  (kopra  "sylkee" 
bensaa  ja  öljyä ulos). 

- 	Käytössä olevat  koprat  ovat vanhoja  ja  niiden huolto  
on  puutteellista sekä ne ovat usein epäkunnossa (lait-
teet ovat kovassa käytässä). 
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- 	Kopran ja  muiden porakoneiden käytössä syntyy tärinä- 

sekä meluhaittoja. 

- 	Murskaamon  lähellä työskennellessä ovat murskaamon 
pöly-  ja meluhaitat  myös mittaustyötä haittaamassa, 

lisäksi melu estää kuulemasta lähestyvien työkoneiden 

aania.  

Kopran  huolto olisi järjestettävä, tarvitaan 
huolto-thjeet sekä vastuuhenkilö huoltotäihin. 

 &ran  kantamista  on  helpotettava apivälinein. 

Tietyt työtehtävät: 

- 	Tien  keskilinjan mittaus  on  vaarallista  ja  hankalaa,  
sillä  mitta täytyy ottaa pois tieltä aina, kun  auto 

 tulee kohdalle  ja mittamies  joutuu olemaan paljon 
 aj oradalla. 

Urakoitsijan  töiden mittauksessa aiheuttavat työkoneet 

vaaratilanteita (esiin. mittaustyö louhospenkalla 

samanaikaisesti, kun sitä tehdään, jolloin  on  vaarana 
liikkuvat työkoneet). 

- 	Kalliopinnan  mittauksessa  on  seuraavia ongelmia  ja  
vaaroja: 

* 	Kalliopinta  on  liukas. 

* 	Kalliopinnan liukkautta  lisäävät sainmalpeite  
ja märkyys. 

* 	Mittaustyössä  voi putoamiskorkeus olla yli  6  
metriä. 

* 	Puhdistetussa kalliopinnassa  ei saa turvaköyt - 
tä  mihinkään kiinni. 



115  

Kallicinnan nLittaUstyösSä  olisi  suunn.iteltava 
 työntekijöiden  pitoamisuojaus  ennen työn alkua.  

?{ittaustöjtä  pitäisi välttää  työkoneiden  lähei-
syydessä  (esim.  töiden ajoituksella).  

Kulkut  jet:  

- 	Vilkaslijkentejset  tiet ovat hankalia  mittauskohteita. 

- 	Notkopaikoissa  mittaaminen voi olla vaarallista  (esim.  
näkemät ovat lyhyet).  

- 	Kapeat  ja  mutkaiset tiet ovat myös vaarallisia  mit- 
tauskohteita  lyhyiden  näkemien  vuoksi.  

- 	Vaikea maasto  ja  uinpihanki  tekevät  mittaustyön  ras- 
kaaksi. 

Liikennettä  on  varoitettava nLtttaUStyöStä  riit-
tävän etäällä olevilla  varoitusirerkeillä,  jos 

 näkesät  ovat lyhyet. 

Työn raskaus:  

- 	Kopran  nostelu  ja  kannattelu  on  raskasta.  
- 	Liikkuminen umpihangessa  on  raskasta.  

pran eroncaniaa  olisi parannettava  tukij  aloin 
 tai  ixn.iilla ]ceinoin.  

Kiire:  

- 	Liikennemer]cicejä  ei "ehditä" siirtämään työn edistymi- 
sen myötä nopeasti  liikkuvassa tyässä. 
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- 	Työnjohtajat  odottavat suurempia työsaavutuksia,  sillä  
työssä sattuvia häiriöitä ei oteta huomioon työnsuun-
nittelussa. 

	

- 	Työnjohtajat  tekevät kilreen vertaamalla mittausporu- 
kan työsaavutuksja  muiden työryhmien työsaavutuksjjn. 

	

- 	Urakoitsij  olden  töitä mitattaessa tandistaa työtä 

urakoitsijan työsaavutukset (esim. tuntityönä  joudu-
taan mittaamaan urakkatyön tuloksia). 

	

- 	Muiden tielläliikkujien kiireet aiheuttavat kiirettä 
mittaustyöhön (esim.  autoilijat eivät malta odottaa 
mittauksen suorittamista). 

	

- 	Pyritään aiheuttamaan mandollisimman lyhytaikaista 
haittaa mittaustyöstä muille  tielläliikkujille. 

KLireessäJdri  on  nuistettava telTiä  tarvittavat 
 11]-kentncijaus-  sekä suoj austoitrenpiteet.  

Virheet työnteossa: 

	

- 	Tarkkavaisuus herpaantuu työnteossa  eikä muisteta 
enää liikenteen aiheuttamaa vaaraa. 

	

- 	Tehdään mittaustyön aikana huolimaton sivuaskel ajora- 
dalle. 

	

- 	Työssä syntyy perusteeton "turvallisuuden  tunne",  
vaikka liikenne kulkee läheltä. 

	

- 	Unohdetaan liikenteen vaarat (varsinkin työntekijät, 
joilla  on  vähän työkokemusta). 
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- 	Vanhat  ja  huonokuntoiset työntekijät eivät osaa olla 
riittävän tarkkaavajsja (esim, eivät kuule  tai  muuten 
havaitse lähestyviä ajoneuvoja). 

Kuulonsuojaiinia  ei käytetä meluisissa työvaiheissa. 

	

- 	Näkyvän suojavaatetuksen käyttö  on  vähäistä (työnteki- 
jöiden havaittavuus ei ole riittävä). 

	

- 	Liikennenierkkejä  tai  muita liikennettä varoittavia 
laitteita ei käytetä nopeasti etenevässä työssä. 

Suojavaatetuksen  käyttöä sekä nuita liikennettä 
varoittavia nnete1iniä  on  tuotava esille työn-

asthksessa. 

Uusille työntekijöille  on tyi5nopastuksessa  ker-
rottava työssä olevista vaaroista (esiin. liflcen-
teen aiheuttanat  vaarat). 

Muut seikat: 

	

- 	Sadevaatteita  ei ole saatu käyttöön tielaitoksen 
puolesta (esiin. rakennustoimialalla). 

	

- 	Haalarejden  saanti  on rakennustojinjalalla  vaikeaa, 
jolloin pitää käyttää työssä omia vaatteita (haalarien 
saannjssa  on  esteenä ilmeisesti  vain varastonijehen 

 asenne). 

	

- 	Liikennemerkkejä  ei viitsitä käyttää, varsinkaan 
lyhytaikaisissa töissä. 

	

- 	Taukotupien siivous  on  puutteellista. 

	

- 	Maastossa työskenneltäessä ei ole peseytyniismandollj- 
suutta. 
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- 	Työskentely kovalla pakkasella  tai  vesisateessa  on  
rankkaa. 

- 	Työympäristössä  on  seuraavia ongelmia: 

* 	Työmotivaatio  on  huono, kun käskyjä ei perus- 
tella. 

* 	Ei neuvotella työn toteuttamisesta työnteki- 
jöiden kanssa vaan mäãrätään työhön, jolloin 
seurauksena  on  välinpitämätön asenne työhön. 

* 	TVL:n  miesten töitä ei seurata, maastossa 
saa olla omin nokkineen. 

* 	Työnjohdon valvonta puuttuu. 

* 	Kun työnjohtoa ei näy työkohteessa, niin 
miehet kokevat, ettei heidän työtään arvosteta 

 tai  työstään ei välitetä. 

* 	Työnjohto antaa urakoitsijoille periksi hel- 
posti laatuvirheissä, jolloin tarkalta  mit-
taustyöltä  menee pohja pois  ja mittamiehet 

 turhautuvat työhönsä. 

* 	Suunnitelmat muuttuvat jatkuvasti, jolloin 
tehdään turhaa inittaustyötä. 

* 	Lyhytaikaiset työsopimukset koetaan ongelmaksi 
rakennustoiinialalla. 

Tyänjdon  olisi kiinnitettävä riittävästi huo-
miota myös mittausporukan työn. 

Työnjc*1on  ja  työntekijöiden välistä  yhteistoi-
inintaa olisi aktiivisesti kehitettävä. 



¶työnjdx1on  "valvonta"  ja  keskustelut työn  to
-teuttainisesta työnteldjöiden  kanssa parantavat 

 tyäiotivaatiota. 

Työnopastuksen riittävyys: 

- 	Mittaustyöt  on  opittu työn ohella.  

- 	Työtehtäviä tehdään  vähäisellä aminattitajdolla. 

- 	TyötUrvallisuusohjeita  ei anneta  käskynjaossa (esim. 
suojaimien  käytöstä ei ole annettu ohjeita).  

- 	Työnjohto ei käy riittävästi  mittaustyömaalla (työnte- 
kijät  unohdetaan omiin oloihin).  

Mit  austöihin taxvitaan anaa työnopastusmaterj-
aalia. 

Mittaustäiden työnopastusta  ja  valvontaa olisi 
kehitettävä.  

¶t'önjdx]on  olisi tehtäviä  annettaessa  kerrat
-tava tyossaolevista vaaroista  ja  ongelmista.  

Mittaustöjden työnsuunnittelua  olisi parannet-
tava.  Työnsuunnittelussa  olisi otettava  hucani

-con  työssä olevat vaarat  ja  varauduttava niihin 
 torjuntatoinnpitejta suunnitteleiralla.  

Ideoita  ja  kommentteja:  

- 	Ajoradan kavennus mittauskohteessa  hiljentää tehok- 
kaasti liikenteen nopeuksia.  

- 	Liikenneinerkejllä  ei ole merkitystä  työturvalljsuuden  
kannalta,  työturvallisuutta  on  parannettava muilla 
keinoin.  
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- 	Liikenteenohjaajia  pitäisi käyttää vilkkailla teillä 
mittaustöissä, liikenteenohjaaja  voisi varoittaa 
samalla inittamiehjä lähestyvistä autoista. 

- 	Muutetaan tasausviivan paikkaa tien reunaan, jolloin 
keskiviivalla  ei tarvitse olla inittaustyön aikana 
niin paljon. 

- 	Laitetaan jakopisteet tien reunaan mittauksia helpot- 
tamaan. 

- 	Tutkimus  idea: 

* 	Olisi mietittävä merkintä-  ja luittaussysteeme- 
jä,  jotta samoja mittauksia ei tarvitse tehdä 
jatkuvasti (esim. sulkuviivojen paikat pääl-
lystystyön jälkeen). 

* 	Ajorataan upotetaan sulkuviivojen  kohdalle 
inetallisia lätkiä,  joita voidaan etsiä niagnee-
tilla  tai iniinaharavalla. 

* 	Maalauskoneen  automatiikka "etsii" luetalliset 
lätkät  ja  maalaa automaattisesti sulkuviivat 
niiden mukaan. 

* 	Maalauskoneeseen  rakennetaan tietokone, joka 
ohjaa maalauskonetta niaalaamaan sulkuviivat 
automaattisesti (sulkuviivojen paikat  on 
syötetty  tietokoneen muistiin). 

* 	Rakennetaan tiheä jakopisteverkosto inittauksia 
helpottamaan. 

* 	Tehdään tarkat inittauspäytäkirjat tiellä 
olevista rakenteista  ja  järjestelyistä  ja 

 niiden sijainnit  on  sidottu rakennettuun 
 j akopisteverkostoon. 
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Neuvotellaan työntekijöiden kanssa töiden toteuttaini-
sesta  ja  käytetään heidän työkokeinusta hyväksi työtä 
suunniteltaessa. 

IVL:n  Häneen piirissä olisi tarkemmin thtkit-
tava tehtyjä ideoita mittaustöiden kehittämi-
sestä.  

10 	ONGELMAT  RUNMUN  JA  LUMIVALLIEN SULATUKSESSA  

Muu liikenne: 

- 	Työssä syntyvä häyrypilvi estää näkyvyyttä. 

- 	Muu liikenne ajaa liian kovaa vauhtia sulatuskohdan 
ohi. 

- 	Muu liikenne ei osaa varoa työkohdetta. 

- 	Muu liikenne ei huomaa/noudata tietyöstä varoittavaa 
liikennemerkkiä. 

- 	Autoilijat eivät ehdi pysähtyä ajoissa, koska työkohde  
on  hankalassa paikkaa näkyvyyden kannalta (esiin. 
rummut ovat usein  notkossa). 

Työkthteesta  on  varoitettava tielläliikkuj  la 
 riittävän tehokkaasti  ja  aikaisin. 

'öntekijöiden  pitää käyttää näkyvää suoj avaa-
tethsta. 

Työkoneet  ja  laitteet: 

- 	Kuuma höyry voi vahingoittaa sulatustyötä tekevää 
(esim. kaatuniisen  yhteydessä). 
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- 	Letkurikko  voi aiheuttaa vahingon, koska letkujen 
kuntoa ei seurata. 

Höyrymestaria  vedetään kuorma-auton perässä pitkiä 
 matkoja,  jolloin joudutaan ajamaan hiljaa  ja häyryines

-tan "heijaat'  perässä (lisäksi ei ole tietoa, että 
kestävätkö höyrymestarin pyörät pitkiä ajoinatkoja 
huonoilla teillä). 

- 	Höyryniestarin  kanssa oli aluksi toimintavaikeuksia 
(ei osattu ilmeisesti käyttää sitä oikein). 

Hyätymestarin  kunnosta  ja huolloista  on  jonkun 
oltava vastuussa. 

Tietyt työtehtävät: 

- 	Lumensulatuksessa  eli vesien päästöissä penkkojen 
läpi syntyy suurimmat häyrypilvet, jotka haittaavat 
näkyvyyttä työkohteessa. 

- 	Työskentely kapeilla  ja  mutkaisilla tieosilla  on  
vaarallista, koska näkemät ovat usein lyhyet. 

Työkthteen havaittavuulesta  on huolelxlittava 
 työn aikana. 

Kulkut  jet: 

- 	Vilkkaat  tiet ovat hankalia liikenteen vuoksi. 

- 	Mutkaiset  ja  mäkiset tiet ovat ongelmallisia, koska 
näkyvyys  on  usein huono. 

- 	Rummut ovat usein mäen  alla,  jolloin autoilijan näke- 
mnäalueet  ovat lyhyet. 
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- 	Huonokuntoiset soratiet vaikeuttavat höyrymestarin 
vetä]nistä.  

Työn raskaus: 

- 	Työasento  on  hankala, kun letkua työnnetään ruinpuun. 

- 	Lunta  voi joutua kaivamaan suurelta alalta, jotta 
rununun  pää  löytyy. 

Runp.ijen  päiden  nrkitsninen  helpottaa niiden 
1öytäiiistä. Inpijen  päiden  inerkitsemistä  olisi 
kehitettävä niin, että iirkinnät eivät haittaa 
muuta  kunnossapitoa.  

Kiire: 

- 	On  paljon sulatettavaa  ja ajomatkat runimulta  toiselle 
ovat usein pitkiä. 

- 	Sulatustyö  on kiireistä sesonkityötä. 

- 	Rumpu  on  tukossa ja  vesi uhkaa rakenteita  tai  haittaa 
pahasti tielläliikkuinista, niin silloin  ruinmun  avauk-
sessa  on  kiire (esim. silloin, kun  tie on  jo  poikki). 

RulTp.ijen  oikealla suunnittelufla voidaan paran-
taa niiden aukipysymistä. 

Virheet työnteossa: 

- 	Mennään höyryletkun kanssa tien yli  ja  höyry estää 
näkyvyyden, lisäksi häyrymestari pitää samalla melua, 
jolloin lähestyvää ajoneuvoa ei nähdä eikä kuulla. 

- 	Liikenteen vaara unohtuu työn touhussa (esim. kokemat - 
tomat  työntekijät voivat unohtaa vaaran helposti). 
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- 	Höyrymestarin käyntiääni  estää kuulemasta lähestyvää  
aj oneuvoa. 

- 	Unohdetaan näkyvät suojavaatteet  ja  liikennettä Va- 
roittavat liikenneinerkit tukikohtaan, kun lähdetään 
tekemään sulatustyötä. 

- 	Ei kãytetä liikenteen ohjaajaa vaarallisessa työkoh- 
teessa. 

- 	Pysäköidään häyrymestaria  vetävä  auto  vaaralliseen 
paikkaan, josta sitä  on  vaikea nähdã. 

¶tyässä  on nuistettava ]cäyttää  näkyvää suoj avaa-
tethsta sekä liikennettä varoittavia liikenne-
nrkkej  ä. 

Työnopastuksessa  on arinattava  neuvoja, miten 
liikenteen aiheuttamia vaaroja voidaan eliminoi-
da. 

Työnjdiion  on  valvottava, että sulatustyässä 
käytetään näkyvää suojavaatetusta. 

¶Ljökoneiden  ja  -laitteiden havaittavuuteen pitää 
kiinnittää huciniota. 

Muut seikat: 

- 	Suunnitteluvirheet rumpujen rakentamisessa vaikeutta- 
vat  ja  lisäävät sulatustyötä. 

- 	Lumenpoisto (esim. auraus)  tehdään niin, että rumpu 
menee tukkoon. 

- 	Jos  rumpua joudutaan sulattamaan molemmilta puolin, 
tällöin joudutaan menemään tien yli, työskentelytapa 

 on  tällöin: 

* 	Jätetään höyrypilli tien sivuun. 
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* 	Varinistetaan,  ettei autoja tule, ennen kun 
ylitetään  tie  höyrypillin  kanssa. 

* 	Työtapa  on  kuitenkin erittäin vaarallinen  ja  
työssä tarvitaan tällöin liikenteenohjaajia.  

Tie  ylitetään höyrypilli kädessä vesienpäästätyössä, 

vaikka työohjeet  on  annettu niin, että ainakin vilk-

kailla tieosilla tien eri puolet hoidetaan kuntoon 

eri ajokerroilla. 

Höyrymestariin  oli tehty raidoitus taakse, mutta kun 

hyörymestari käynnistettiin  ja sen takaovet  avattiin, 

jäi raidoitus sivuun eikä siitä ollut hyötyä havitta-
vuuden kannalta. 

- 	Autoilijat kastelevat tahallaan työntekijöitä, jotka 

ovat tiellä vesien päästelytyössä. 

Höyrynstarin  näkyvyyteen tulee kinnittää huo-
miota. 

Työntekijöille  on  annettava tarkat työcthjeet 
(esim. tien ylittämisestä höyxypihin kanssa). 

Sulatustyötä  on  myös valvottava. 

Työnopastuksen riittävyys: 

- 	Suojavaatetuksen  käyttöön ei ole opastettu. 

Uusille työntekijöille olisi täsmennettävä entistä 

enemmän liikenteen aiheuttamia vaaroja (esim. liiken-
teen varoitus-  ja ohjausjärjestelyt  ovat usein puut-
teellisia). 

- 	Liikenteen aiheuttamaa vaaraa  ja sen torjuntatoimia  
pitää korostaa työnopastuksessa. 
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- 	Miten saadaan työntekijät noudattamaan annettuja 

ohjeita, varsinkin silloin,  jos  ohjeiden rikkominen 

"nopeuttaa" työtä. 

Työnpastusta  ja valvtaa  on  lisättävä. 

Ideoita  ja  kommentteja: 

- 	Ei sulateta "kovalla teholla", jolloin höyryä syntyy 

vähemmän  ja  näkyvyys säilyy. 

- 	Liikenteen varoitus-  ja ohjauslaitteet  on  tehtävä 
pareimuiksi  ja havaittavanuniksi  (lisäksi valvontaa  ja 
opastamista  on  tehostettava). 

- 	Höyrymestarin vetämiseen  tarvitaan  E-ajokortti. 

- 	Häyryniestarin  kehittelyyn annettiin seuraavia ideoita: 

* 	Asennetaan vilkku höyryniestariin. 

* 	Tehdään höyryinestarin  hava ittavuutta pareinmak- 

si turvamaalauksin, vilkuin ja heijastimin. 

* 	Höyryinestarin  taakse rakennetaan suoja-aita, 

jossa  on vilkkuja  ja liikenneinerkkejä. 

* 	Höyrymestari  sijoitetaan kuorma-auton lavalle, 

jolloin voidaan ajaa nopeammin työkohteesta 

toiseen. 

* 	Höyrymestaria  kehitetään niin, että  sen  pyörät 

olisivat irtotelillä, jolloin höyrymestarin 

voisi nostaa kuorma-auton lavalle pitkien 

siirtoniatkoj  en  ajaksi. 

* 	Pyörärakennetta  muutetaan paremmaksi tekemällä 

pyöriä varten telirakenne. 



127 

* 	Höyrymestariin  asennetaan hätäkytkin, jonka 
avulla voidaan lopettaa häyryn  tulo, jos 

 sattuu letkurikko  tai  muu vahinko. 

* 	Tarkastetaan höyryniestaria  ja sen  letkut  sään- 
nöllisesti (tarkastusta varten laaditaan oma 
tarkastuslista). 

- 	Huolehditaan rumpujen päiden merkitsemisestä, jolloin 
luiuityät  vähenevät (olisiko näistä inerkeistä hyötyä 
myös aurauksessa?). 

- 	Annetaan työntekijöille kunnolliset ohjeet suojavaate- 
tuksesta  ja  liikennemerkkien  käytöstä sulatustyössä. 

Käytetään riittävãsti liikennettä varoittavia liiken-
nemerkkejä (esim. liikennemerkit sijoitetaan riittävän 
etäälle työkohteesta) sekä muita varusteita (esim. 
suoja-aitoja). 

- 	Annetaan tarkat työohjeet sulatustyöstä (esim. tietä 
ei saa ylittää häyryletkun kanssa)  ja  valvotaan, että 
ohj eita noudatetaan. 

- 	Käytetään liikenteen ohjaajia vaarallisissa työkoh- 
teissa. 

- 	Rumpujen sulatuksen kehittämiseen löytyi seuraavia 
ideoita: 

* 	Asennetaan vastuslangat rurupuputkeen  ja sula- 
tus  tapahtuu sähkällä. 

* 	Laitetaan kuminauha ]nuoviputkeen, jolloin 
nauhaa vedettäessä  se ohenee  ja  näin syntynyt-
tä tilaa pitkin pääsee vesi virtaamaan sulat-
taen itselleen pikkuhiljaa isoinman aukon (tämä 

 on kokeilematon idea). 
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* 	Ruinpuun  laitetaan pieni niuoviputki, jonka 
päät tulpataan  ja tuippaus  avataan, kun rumpu 

 on  mennyt tukkoon. 

- 	Muoviputket  on  helpompi sulattaa  ja  ne pysyvät helpom- 
min  auki. 

- 	Parannetaan rumpujen suunnittelua, jotta runmiunsula- 
tustyöt  vähenisivät (kunnossapidosta  on  toimitettava 
palautetta suunnittelijoille). 

- 	Lumenpoistossa  on  otettava huomioon  se,  ettei samalla 
tukita ruinpuja. 

'IVL:n  Häneen piirissä olisi tarkeimnin  tutkit-
tava tehtyjä ideoita  ja  varsinkin niitä, jotka 
koskevat  häyrynstaria  ja rumpijen sulattamista. 

1iit*ijen  päiden nrkitseiniseen käytettävät paalut 
haittaavat useita  kunnossapitotöitä. Olisi inie-
tittävä ij 	jte1iijä,  joista ei ole 
imi1le täffie  haittaa (esiin. nta11itunnisteet 
runimñssa).  

11 	ONGELMAT LIIKENNEMERKKIEN HOITOTYÖSSÄ 

Muu liikenne: 

- 	Muu liikenne rikkoo jatkuvasti liikennemerkkejä. 

- 	Työssä  on  vaarana, että joku ajaa pysähtyneen/pysähty - 
vän  pakettiauton päälle,  jota  käytetään liikennemerk

-klen  hoitotyössä. 

- 	Työssä  on  vaarana liikenteen  alle  jääminen liikkuessa 
tien päällä. 
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Autoilijat eivät noteeraa nykyistä "tietyön" merkkiä 
eivätkä kaikki tiedä  sen koko  merkitystä (esim. merki-
tystä, että tiellä  on  monttuja  tai  tien reunat ovat 
pehmeitä). 

Tietyö-liikennenrkin  koko nrkityksestä  olisi 
infornitava tiellälii.kkuj  la.  

Liikennemerkkien boitotyössä  käytettävän paket-
tiauton  baVa1ttaVD1tta  xi  parannettava (esim. 
suunnatut vilkut taaksepãin  ja pysähtyvästä 
ajoneuvosta  varoittavat kilvet). 

Työkoneet  ja  laitteet: 

- 	Tikkaiden käytössä  on  aina vaarana niiden kaatuminen. 

Tietyt työtehtävät: 

- 	Kovan  maan rikkominen liikennemerkkiä pystyttäessä  
on  raskasta. 

- 	Korkealla olevien liikennemerkkien pesu  on  hankalaa. 

- 	Korkealla olevien liikennemerkkien puhdistaininen  on  
tikkailta  vaarallista (esim. tik]caiden kaatumisvaara). 

- 	Liikennemerkkiin kiinnitetylle työtasoille  nouseminen 
 on  hankalaa,  sillä  ohuet liikennemerkkitangot huojuvat 

(myös liikenneinerkin kaatunisvaara). 

- 	Vaarana  on  liikenneonnettoinuus,  kun työssä käytetty  
auto  pysäkäidään  tien sivuun (esim. peräänajo). 

Tflckaiden käyttö ei ole suositeltavaa. 
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Kulkutiet: 

- 	Tieosat,  joilla ovat liikennemerkit korkealla, ovat 
hankalia. 

- 	Tieosat,  joilla  on  korkeita tienpenkkoja, ovat  hanka- 
ha. 

Liikennenrkkijärjeste1yj  a  suunniteltaessa olisi 
otettava  bwii oc niiden kunrssapidon onjelmat. 

Teiden suunnittelussa olisi otettava huaiioon 
hiikennen.rkkien ]wnnossapidon vaatimukset. 

Työn raskaus: 

- 	Korkealla olevien hiikennemerkkien puhdistaminen  on  
raskasta. 

Nostokorien  käyttää olisi harkittava korkealla 
olevien 1iikenritrkkien  ja  -opasteiden pubdis-
tus- ja korjaustyössä.  

Kiire: 

- 	Huonon kehin jälkeen (auraus+tuisku)  on  paljon hiiken- 
nemerkkejä peittynyt  lumeen. 

- 	Tiemestaripiireissä  ei tarpeeksi resursseja liikenne- 
merkkien puhdistukseen. 

Aurauicsessa  olisi varottava liikennrerkkien 
lunieamista. 
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Virheet työnteossa: 

- 	Työssä ei ole tarpeeksi varovainen liikenteen kanssa 

(esim.  autosta alastullessa). 

- 	Käytetään tikkaita liikenneinerkkien hoitotyössä. 

- 	Painepesu  ja  kuuma vesi (esim. höyrymestarin käyttö) 

vahingoittavat liikennemerkkej  a  (esim.  liikennemerkki - 

en  kalvot vaurioituvat). 

Työncpastuksessa  on  tuotava esille liikenteen 
aiheuttanat vaarat. 

Muut seikat: 

- 	Tietyömaiden  merkinnät ovat usein puutteellisia  tai  

"turhia" liikenneinerkkejä  on  käytössä, varsinkin 

urakoitsij oiden työmailla. 

- 	Liikennemerkit vaurioituvat helposti (esim. liikenteen 

töytäisyt). 

Tietyänaiden nrkinnät  on  pidettävä aina ajan 
tasalla  ja  ]cnnnossa. Thrhat nrkit  on  poistet-
tava. 

Työnopastuksen riittävyys: 

- 	Itse  on  saanut opiskella liikennemerkkien laittamiseen 

liittyviä sääntöjä. 

- 	Ei saa neuvoja keneltäkään vaikeissa liikennemerkki- 

j ärj estelyissä. 

- 	Liikennemerkkien  laittamisesta  on  ollut kursseja, 

mutta kukaan ei valvo, että onko oppinut asian oikein. 
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- 	Uudet työntekijät ovat "varomattomia" liikenteen 

parissa (tämän pitäisi olla työnopastuksen yksi paino-

pistealue). 

I.irsseiUa  olisi testattava, että onko opetetut 
 asiat  menneet perifle. 

Ideoita  ja  kommentteja: 

- 	Tikkaat eivät ole työskentelytaso. 

- 	Käytetään liikennemerkkien varsiin kiinnitettäviä 

työskentelytasoj  a  tikkaiden sijaan. 

- 	Kehitetään liikennemerkkien pesulaitteita (esim. 

painepesuri, pitkävartiset harjat -  samaa laitteistoa 

voisi käyttää myös siltojen pesussa). 

- 	Vahataan  liikennemerkit syksyllä. 

- 	Kehitetään liikennemerkkien varsia niin, etteivät ne  

mene  rikki törmäyksessä (holkkien yms. käyttö). 

- 	Tarvitaan lisää työnopastusta liikennemerkkien hoito- 
työstä. 

Tutkitaan olisiko nostokorin hankkiminen liiken-
rrkkien kunnossapitoon talcx1e11isesti miele-
kästä. 

Thrvitaan  uusi 1iikennrkki, joka kertoo  sen, 
 että tieosalla  on  "juuri nyt miehiä töissä ". 

Tietyö-merkki  on  menettänyt "merkityksensä", 
koska sitä käytetään paljon tieosilla, joissa 
ei tapaMu mitään töitä pitkään aikäan. 
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12 	ONGELMAT SORAN  JA  MtJRSKEEN KtJOPHAUKSESSA  

Muu liikenne: 

- 	Työkoneen peruuttamiset  ovat aina vaarallisia. 

- 	Liikkuminen jalkaisin  on  vaarallista työkoneiden 
työskentelyalueella.  

Näkyvyyttä työkone.iden hyteistä taakse voidaan 
parantaa videokanral1a, peiuuthstht]calla sekä 
peilellä. 

Työkoneet  ja  laitteet: 

- 	Kuormaustraktori  on  kaikkien käytössã  ja  se  ei pysy 
kunnossa. 

- 	Rikkinäinen työkone voi aiheuttaa vaaratilanteen. 

- 	Murskauslaitoksissa  syntyvä pöly  ja  melu haittaavat 
työssä. 

¶t'äkoneiden  hoitoon  on  valittava vastuuhenkilöt. 

Tietyt työtehtävät: 

- 	Hiekan kuormaus yöllä montusta hälytystyössä voi 
aiheuttaa vaaratilanteen. 

- 	Räjäytystyössä  on  omat vaaransa. 

- 	Räjäytystöissä  syntyvä pöly  on  haittana työssä (esim. 
murskaustyömaalla). 

- 	Murskaamoilla  kuormien laskija altistuu murskauksessa 
syntyvälle pölylle  ja melulle. 
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- 	Murskekuorman  hakija altistuu murskaanioilla niurskauk- 
sessa  syntyvälle pölylle. 

Pölyisässä tyässä  on  käytettävä henkilókditai
-sia suojaiinia.  

Pölyn aihittana vaaraa voidaan torjua käyttä-
m1 1  koneissa ilinastoituj  a  ja tilviitä hyttej  ä. 

Nurskaaixoilla  olevat tyänaakcpit pitäisi olla 
tiiviitä  ja maxoflisesti ilinastoituja (esim. 

 kuormien laskijan tyänaakcçpi). 

Kulkutiet: 

- 	Varastopaikkojen  ja  kuoppien valaistus  on  usein puut- 
teellinen. 

- 	Kulkutiet varastopaikoille  ja sorakuopille  ovat liuk- 
kaita  tai  tiet ovat lumisateen jälkeen  tukossa. 

- 

	

	Kulkutiet  ovat usein huonosti suunniteltuja  ja  ne 
ovat huonossa kunnossa. 

- 	Murskaamolla  olevalle vaa'alle  on  vaikea ajaa (esim. 
kuorma-auton putoamis-  ja kaatuinisvaara). 

¶Irãaatiet  on  myös suunniteltava  ja  ne  on  pidet-
tävä ]oossa. 

Työn raskaus: 

- 	Jatkuvassa kuorinaustyössä esiintyy omia haittoja 
(esim.  fiskat kipeytyvät). 

Taukoliijcunnasta  voisi olla apua. 
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Kiire: 

- 	Kuormat  on  tehtävä nopeasti,  jos letkassa  on  useita 

kuornia-autoj  a. 

- 	Murskeen  ajossa  on  pysyttävä ringissä. 

Virheet tyänteossa: 

- 	Kuormattaessa  tehdään "solia" eikä mennä leveänä 

rintauksena  kuoppaa eteenpäin. 

- 	Sorakuoppaan  tulee nopeasti varsinkin kevättalvella 

lippoja,  jotka voivat pudota työkoneen  tai  työntekijän 

päãlle. 

- 	Kun useita kuljettajia kuormaa soraa kuopasta, niin 

kukaan ei "viitsi" pitää kuoppaa kunnossa  ja lippoja 

 pääsee syntymään. 

- 	Kamien  putoaminen koneiden päälle  on  vaarana,  jos 

sorakuoppaan  on  syntynyt lippoja. 

- 	Jokainen rintaus  on  erilainen (esim. maalajien ominai- 
suudet)  ja  lisäksi talvi voi aiheuttaa yllätyksiä 

kuormaustyössä. 

- 	Joku muu kuin kuorma-auton kuljettaja tekee hiekoitus- 

kuorman  ja kuormatessa  antaa mennä lavalle kanieja  ja 

 kiviä, mitkä tukkivat sirottimen tien päällä. 

- 	Ajetaan liian isoilla kuormilla. 

- 	Ei käytetä henkilökohtaisia suojaimia työssä. 

Sorakuoçpien lwntoon  on  kiinnitettävä jatkuvasti 
huaniota. 
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Tönopastuksessa  on cpetettava  turvallista työs-
kentelyä  sorakuopifla. 

Muut seikat: 

- 	Miten varinistetaan tulevaisuudessa  se,  että ei ajeta 
liian isoilla kuormilla, kun sakot ylikuorinista  on 

 nousemassa tuntuvasti. 

Työnopastuksen riittävyys: 

- 	Hiekoituskuorman  tekoa olisi opetettava. 

- 	Suojaimien käyttökoulutusta  on  annettava ainakin 
murskaamoilla tyäskenteleville. 

- 	Sorakuopan  hoidosta  on  ohjeet, joista pitäisi muistut- 
taa myös työnopastuksessa. 

Ideoita  ja  kommentteja: 

- 	Hiekoistushiekka  pidetään suojassa, jotta sitä ei 
tarvitse hakea "kiireessä"  ja  huonoissa olosuhteissa 
inontusta. 

- 	Hiekoitushiekkaa  pidetään siilossa  niin paljon, ettei 
ainakaan hälytystyössä tarvitse mennä tekemään kuormaa 
montulle. 

- 	Mursketta  ei laiteta liian korkeisiin kasoihin. 

- 	Harkitaan vastuuhenkilön nimeäinistä, joka vastaa sora- 
kuopan kunnosta. 

- 	Sorakuopalla  tehdään säännöllisesti "turvallisuustar- 
kastuksia". 
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- 	Sorakuopan  pohja  on  pidettävä tasaisena  ja  kivistä 
vapaana. 

- 	Kuijettajan  tai kuorniaajan  pitää pystyä pitämään huoli 
omasta turvallisuudestaan (tämä kuuluu osana ammatti-
taitoon). 

- 	Kamien  ja lippojen räjãyttäminen  on  yksi keino vähen- 
tää niiden aiheuttamia vaaroja, mutta tähän tarvitaan 
kurssitusta. 

- 	Murskaamoilla  oleville kuormanlaskijoille hankitaan 
ilmastoidut mittausvaunut. 

- 	Murskaainoille  ja sorakuopille  suunnitellaan kulkurei- 
tit  ja  niiden kunnossapito hoidetaan luotettavasti. 

IVL:n  Häneen piirissä olisi tutkittava tarkem-
min te1yt toinripide-esitykset.  

13 	ONGELMAT RUMPUJEN TEOSSA 

Muu liikenne: 

- 	Muu liikenne ei noudata liikennemerkkejä. 

- 	Tielläliikkujat  eivät jaksa odottaa,  jos  tie on  hetken 
poikki (seurauksena  on kiroilua yms.). 

- 	Työ täytyy ajoittaa linja-autovuorojen mukaan. 

Tiedothsta runpitöistä  ja  niiden vaikutuksista 
liikenteelle  on  lisättävä. 

Suunnitellaan kiertoreittej  ä,  joista infonri-
daan tielläliikkujia näkyvin opastein  ja  paikal-
listen tiotusvälineiden avulla. 
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Työkoneet  ja  laitteet: 

- 	Työssä aiheuttaa kaivukone vaaratilanteita (esim. 
työntekijän allejääminen  tai  koneeseen satuttaininen). 

Työkoneen  lähellä  on  vältettävä työskentelyä  ja 
 oleskelua. 

Suojaiçypärän  käyttää  on  tehostettava. 

Tietyt työtehtävät: 

- 	Kaivukoneen  liikkuminen aiheuttaa vaaratilanteita. 

- 	Nostot ovat aina vaarallisia (esim. rumpujen nostot 
kuorinasta). 

- 	Betonirenkaan  laskussa  on  omat vaaransa (esim.  likis- 
tymiset  tai  taakan putoamiset). 

- 	Väliaikaisen sillanosien siirrot ovat hankalia (esim. 
niiden nostot). 

- 	Väliaikaisen sillanosia nostetaan usein kaivukoneella 
(vaaratilanteita syntyy,  jos  koneen hydrauliletkut 

 tai nostokettingit  katkeavat). 

Nostotyöt  on  suunniteltava. 

Nostoissa  on  käytettävä  vain  niihin tarkoitet-
tuja koneita  ja  laitteita. 

Taakan sitcininen  on  tehtävä luotettavasti. 

Nostotyössä  käytetään aimnattitaitoisia työnte-
kijöitä. 
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Kulkutiet: 

- 	Miten varmistetaan väliaikaisen  sillan  kestävyys 

(esim. tukkirekan  alla).  

- 	Väliaikaisten siltojen käyttö hidastaa työtä. 

- 	Kiertotien  tekeminen ei aina onnistu  tai  hidastaa 

työtä. 

Työn raskaus: 

- 	Nostoissa voidaan kuormittua. 

Kiire: 

- 	Tie on  poikki  ja  se  pitää saada nopeasti takaisin  

ii ikennö itävään  kuntoon. 

- 	Autoilijat hermostuvat odottamisesta, jopa muutaman 

minuutin odottaminen tuntuu olevan liikaa. 

- 

	

	Hälytysajoneuvojen  kulun turvaaminen voi aiheuttaa 

kiireen. 

Työn tarkalla suunnittelulla voidaan lyhentää 
sitä aikaa, minkä  tie on  poikki. 

Virheet työnteossa: 

- 	Nostot tehdään huolimattomasti  ja  kiireellä (esim. 

vaarana  on  taakan heiluminen  tai  putoaminen). 

- 	Nostokalusto  on  työhön sopimatonta. 

Nostatyöt  on  suunniteltava. 
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Muut seikat: 

- 	Ajosillan  ylitykset ovat joillekin kuskeille niandotto- 
mia,  jolloin niiden autot pitäisi ajaa  sillan  yli 
(entä  jos  sattuu silloin vahinko - kuka korvaa?). 

- 	Kokeniaton  autoilija voi ylittää ajosillan herniostuk- 
sissaan  "kovasti kaasuttaen". 

- 	Kestääkö ajosilta ison tukkirekan  alla. 

- 	Tiedottaiuinen ruinputyöstä  on  usein puutteellista. 

Ty&itekijöiden  ei tarvitse ajaa nu.iiden autoja 
 sillan  yli. 

Työnopastuksen riittävyys: 

- 	Nostotyössä  ei käytetä suojakypärää. 

Kypärän käyttöä  on nuiistettava  tuoda esille 
työnopastuksessa. 

Työnjc1on  on  valvottava kypärän käyttää. 

Ideoita  ja konunentteja: 

- 	Parannetaan tielläliikkuj ilie annettavaa tiedotusta 
rumputäistä (esim.  ohjaaminen kiertotielle rumputyö-
maan ohi) 

- 	On  lisättävä tiedottamista ruinputöistä paikallisille 
lehdille  ja radioille. 

- 	Rumputyöt  on  suunniteltava huolella (työnsuunnittelua 
kehitettävä). 
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- 	Nostot  on suunnjteltava  aina etukäteen (esim. kaluston 
valinta). 

- 	Työntekijöiden ei tarvitse (ei pidä) ajaa toisten 
autoja väliaikaisen  sillan  yli. 

WL:n  Häneen piirissä olisi tutkittava tarkem-
min tehtyjä ideoita.  

14 	ONGELMAT NOSTOISSA 

Muu liikenne: 

- 	Muu liikenne aiheuttaa ongelmia  ja  varoja,  jos  nostot 
tapahtuvat tien päällä. 

Työkoneet  ja  laitteet: 

- 	Nostoraksit  ovat epãmääräiset (merkinnät puuttuvat  
tai raksien  kunto  on  muuten arveluttava). 

- 	Nostoapuvälineet  ovat huonokuntoisia (ne ovat usein 
autossa mukana  ja  kukaan ei vastaa niiden kunnosta). 

- 	Hiab-nostolaittejden  erilaisuus voi aiheuttaa vaarat!- 
lanteen (esim. virheliikkeen mandollisuus). 

- 	Nostoapuvälineiden  tarkastus  on  puutteellista (esim. 
ei systemaattista, ei ammattitaitoa, ei ohjeita). 

Nostoapivälineiden tarkastusta  on  kehitettävä. 

Henkilökuntaa  on  koulutettava apivälineiden 
tarkastamiseen. Tarkastustojxnjntaan tarvitaan 
cania ixu.iisti-  ja tarkastuslistoja. 
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Tietyt työtehtävät: 

- 	Nostoja  tehdään  millä  tahansa koneella. 

- 	Käytettävä kone voi olla sopimaton nostotyöhön (esim. 

koneen kapasiteetti ei riitä). 

- 	Raskaiden esineiden nosto  on  aina vaarallista (esiin. 
taakka alkaa heijata). 

- 	Kun laskee auton hytin paikoilleen, vaarana voi olla 

laskevan  hytin  ja  auton rungon väliin jääminen. 

- 	Nostoissa kolhitaan lähellä olevia ihmisiä  ja  esinei- 
tä. 

Nostot  on  suunniteltava. 

Nostoissa käytetään  vain  niihin tarkoitettuja 
koneita  ja  laitteita. 

Nostotöissä  käytetään  vain axtifflattitaitoisia  ja 
 kokeneita työntekijöitä. 

Kulkut  jet: 

- 	Nostopaikka  voi olla nostoon soveltuinaton (esiin.  
noston  aikana maa pettää tukijalan  alla). 

Nostopaikka  an  aina tarkastettava. Tämä kuuluu 
osana nostojen työnsuunnitteluun. 

Työn raskaus: 

- 	Perälaudan  nosto paikoilleen  on  raskasta yksin nostu - 
rilla  tai  porukalla käsivoimin. 

- 	Perälaudan  otto varastopukista  on  raskasta. 
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Kiire: 

- 	Hosuminen  nostoissa voi aiheuttaa vaaratilanteita. 

Virheet työnteossa: 

- 	Oudolla koneella nostetaan väärin. 

- 	Ei käytetä asiallisia nostoapuvälineitä. 

- 	Nostettava taakka putoaa  tai  rikkoutuu (esim. suo- 

lasäkkien  nostoissa noin joka  300.  säkki putoaa  alas, 

 koska såkkien nostolenkit pettävät). 

- 	Voi muistaa väärin vipujen toiminnan, jolloin seurauk- 

sena  on  virheliike. 

Nostokaluston  pitää olla tuttua työntekijöille. 

Kaluston käyttää  on  harjoiteltava. 

Muut seikat: 

- 	Nostot ovat vaarallisia kokemattoinille työntekijöille. 

Työnopastuksen riittävyys: 

- 	Nostamisesta  ja  taakkojen sitomisesta pitäisi järjes- 

tää kursseja. 

Ideoita  ja  kommentteja: 

- 	Nostotyöstä  pitää järjestää kursseja  ja  koulutusta 

(esim.  olisi järjestettävä työpaikkakohtaisia kursse-

ja). 

- 	Hankitaan trukkeja tiemestaripiireihin. 
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- 	Super-Willeen  hankitaan trukkihaarukka. 

- 	Uuden tiemestaripiirin tukikohdan nostokaluston tarve  

on  suunniteltava huolella. 

- 	Työpaikkojen "omat viritykset" nostotöissä olisi 

tarkastettava huolella. 

- 	Nostotyössä  käytetään ammattitaitoisia  ja  opastettuja 

työntekij  öitä, 

- 	Nostoissa käytetään  vain  siihen tarkoitettuja koneita  
ja  laitteita. 

Käytetään nostoissa kunnollisia nostoapuvälineitä. 

- 	Nostoapuvälineet säilytetään asianmukaisesti. 

- 	Nostoapuvälineet  tarkastetaan määräajoin asiantuntijan 

toimesta. 

- 	Nostettavan  taakan paino  on  aina selvitettävä (esim. 

lisälaitteisiin  merkitään niiden paino). 

- 	Varmistetaan, että nosto-ohjeet ovat aina työntekijän 

saatavilla nostotyöhön ryhdyttäessä. 

'IVL:n Häen  piirissä olisi kehitettävä nosto- 
työtä esitettyjen ideoiden  pCiij  alta. 

Tnkkien  hankkiminen ei ole talc*.idellisesti 
mabdollista. 
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15 	ONGELMAT  PAJA-  JA KORJAUSTYÖSSÄ  

Muu liikenne: 

- 	Rikkoutuneen  koneen haku pahasta paikkaa voi olla 
vaarallista.  

Tien  päällä voi koneen korjaus olla ongelmallista 
(työssä  on liikenneonnettomuusvaara). 

Rikkoutuneesta työkoneesta  on  iliroitettava iruiulle 
 liikenteelle riittävän näkyvästi.  

Tien  päällä liikuttaessa  on  käytettävä näkyvää 
 suojavaatethsta. 

Työkoneet  ja  laitteet: 

- 	Nostolaitteiden  tarkastaminen tapahtuu usein  vain 
silniämääräisesti. 

- 	Korjaamotiloissa  oleva tunkki  on  kuorma-auton nostossa 
kapea. 

- 	Koneiden  ja  laitteiden  koko  kasvaa jatkuvasti, joten 
huolto-  ja  korjaustilat  tulevat ahtaiksi (lisälaitteet 
vievät myös tilaa). 

Tietyt työtehtävät: 

- 	Nostot ovat aina hankalia. 

- 	Koneiden peseminen voi olla hankalaa ahtaissa pesuti- 
loissa. 

- 	Vaaratilanteita syntyy usein tilapäisissä korjaus- 
ja  huoltotöissä,  joita joku muu kuin asentaja tekee 
(esiin. suojaimia ei tällöin käytetä). 
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- 	Hitsaus-  ja hiontatyössä  syntyvät pölyt  ja huurut  
ovat vaarana työssä. 

Hedtai5ten suojaiinien  käyttöä  on cas-
tettava. 

On  valvottava, että suojp  i  mi  käytetään. 

'Iyöpaikan ilmanvaihtoa  ja  laitteiden  pölyntor-
juntaa olisi kehitettävä. 

Kulkut  jet: 

- 	Vaaratilanteita voi aiheuttaa epäjärjestys, kuten 
nurkkiin  kertyneet romut  ja  tavarat  tai  avonaiset 
huoltomontut. 

- 	Liukkaat lattiapinnat  voivat aiheuttaa kaatuinisia  ja 
liukastuxnisia (esim. öljyläikät  tai  kosteat lattiat). 

- 	Rasvainonttuun  on  paha päästä,  jos  kone  on  päällä 
(andas kulkuaukko, jolloin voi lyödä päänsä koneeseen  
tai liukastua jyrkissä rasvaniontun rappusissa). 

- 	Varastonosturj  ei voi nostaa varastossa kookkaita 
tavaroita ylös, koska nosturirata kulkee alhaalla. 

- 	Varastoa  ei ole hyödynnetty riittävästi pystysuunnas - 
sa.  

Työpaikan järjestyksn  ja  siisteyteen  on kiln-
nitettävä hucaniota.  

Työpaikoilla kannattaisi kokeilla järjestys-ja 
siisteyskanpanj oita. 
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Työn raskaus: 

- 	Raskaita ovat työt maastossa, jolloin nostokalusto  

on  puutteellista  ja osa  nostoista joudutaan tekemään 

miesvoimin. 

- 	Häylän  terän vaihto voi olla hankalaa (esim. kesällä 

terä  on kurassa). 

- 	Terän kääntäminen maastossa  on  raskasta. 

Kiire: 

- 	Työkaveri  odottaa korjattavaa konetta käyttöönsä. 

- 	Monta konetta  on  yhtäaikaa rikki. 

- 	Koneen kuijettajalla ei ole aikaa koneen kunnon  tar- 
kastainiseen (esim.  koneiden säännöllinen peseininen, 

jolloin  han alle peittyneet  viat voisi havaita) eikä 

nesteiden  ja öljyjen  tarkastamiseen. 

ökoneiden  huoltoon  ja siivksn  on  varat-
tava aikaa. 

¶Lrönjärjestelyin ]wten  ylitöitä tekemällä voi-
taisiin pirkaa satunnaisia ruuhkia  paj alla.  

Virheet työnteossa: 

- 	Työssä ei käytetä henkilökohtaisia suojaimia. 

- 	Ajetaan työkoneehla niin kauan kuin  se  menee "kunnol- 

la" rikki, kun ei korjata "pikkuvikoja" heti. 

- 	Nostot tehdään huolimattomasti  ja  ilman suunnitelmaa. 
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- 	Väännetään ruuvia ahtaassa paikkaa  ja  ote lipsahtaa, 

jolloin seurauksena  on  usein pieni työtapaturma (nih-

je).  

Muut seikat: 

- 	Jarrurernontissa  syntyy asbestipölyä (miten pitäisi 

tässä työssä suojautua?). 

- 	Muut pölyt  ja työilman epäpuhtaudet  ovat vaarana. 

- 	Kuulonsuojaimia  ei käytetä lyhytkestoisissa meluisissa 

työvaiheissa. 

- 	Suojaimia  ei tandota käyttää. 

- 	Ei käytetä turvajalkineita, jolloin vaarana ovat 

putoavat esineet jalan päälle. 

- 	Ei käytetä kunnollisia jalkineita, jotka estävät 

liukastuinisia. 

- 	Käyttöturvallisuustiedotteiden  aj antasalla  pitäminen  

on  puutteellista. 

- 	Jos  koneessa  on  jotain pikkuvikaa, niin työnjohto ei 

ota asiaan kantaa  tai  sanoo, että ajetaan vaan, mutta 

 jos  kone menee sitten rikki, niin silloin syytetään 

kuljettajaa siitä. 

- 	Korjaamo-  ja huoltotilojen nostokaluston  käytössä  on  

ongelmana, että auton lavalta ei saa suoraan isoja 

esineitä pois, vaan kone täytyy ajaa  ensin  alta pois. 

Suoj aimien käyttää  on  tehostettava. 

Täil1nan epäphtauksien  tutkimista  ja  torjuntaa 
olisi kehitettävä. 
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Työnopastuksen  puutteet: 

- 	Korjaamoilla  tarvitaan järjestys-  ja  siisteyskoulutus - 

ta.  

- 	Suoj aimien  käyttää olisi inotivoitava tyänopastuksessa. 

Ideoita  ja  kommentteja: 

- 	Paja- ja  korjaustöihin  on  hankittava lisää apulaittei - 

ta.  

- 	Koneiden huoltoa  ja  kunnon tarkastamista sekä siivo- 

amista  varten varataan aikaa (esiin, säännöllinen 

huolto-  ja  siivouspäivä). 

- 	Tiloja suunniteltaessa pitäisi ottaa huomioon tilan- 

tarve myös lähitulevaisuudessa (esiin, koneiden koon 

kasvun vaikutukset). 

Tilojen suunnittelussa olisi hyödynnettävä tilankäyt-

täjien kokemuksia  ja  tietoja (esim. palautetietojen 

keruu suunnitteluun sekä yhteistyö suunnittelijoiden 

kanssa). 

IVL:n  Hämeen piirissä olisi tutkittava tarkem-
min tehtyjä esityksiä.  

16 	ONGELMAT HARJAtJSTYÖSSÄ 

Muu liikenne: 

- 	Harjaustyön  synnyttämässä pölypilvessä ajetaan nopeut- 

ta  alentamatta. 

- 	Pölypilvessä  ohitetaan työkone läheltä. 
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- 	Autoilijat tekevãt vaarallisia työkoneen ohituksia 

(esim.  näkyvyyttä ei ole pälypilven vuoksi). 

- 

	

	Pöly estää harjatraktorin kuljettajaa näkemästä pe- 

rässä tulevaa ajoneuvoa.  

Hari austyössä  olisi parannettava työkoneen  ha-
vaittavitta.  

Liikennettä olisi varoitettava ajoissa työko-
neesta. 

Työkoneet  ja  laitteet: 

- 	Harjautyössä  käytetään ilmastoimattomia työkoneita  

ja  koneissa ei suodateta tuloilmaa (hyteissä  on  puut-

teellinen pölyntorjunta). 

- 	Pölyä tulee työkoneen hyttiin, varsinkin  jos  ilmanput- 

sareita  ei huolleta  ja  vaihdeta  riittävän usein. 

- 	Työssä syntyvän pölyn vuoksi työkoneen ikkunoita ei 

voida pitää auki (lämpötila nousee hytissä, jollei 

ilmastointi ole kunnollinen). 

- 	Super-Wille tärisee ajossa, kun harja  on  sen  nokalla. 

Työkoneiden hyttien pölyttänyyteen  ja  ilinanvaih-
toon  olisi kiinnitettävä huomiota. 

Tietyt työtehtävät: 

- 	kuivaharjaus (harjaus  ilman kastelua)  on  mandotonta 

(esim. pölypilvi  on  niin mahtava, että jopa työkoneen 

vilkkua ei näy pölyn keskeltä). 

P 
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- 	Risteyksien  ja  pysäkkien harjaus  on  vaarallista: 

* 	Vaarana  on sivutieltä  tulijat. 

* 	Pälypilvessä  on  paha peruuttaa, kun lähestyviä 

ajoneuvoja ei näe. 

* 	Työssä joutuu koukkimaan tielle. 

Iiivaharjaus  on  liian vaarallista työtä. 

Kulkutiet: 

- 	Kuivan tien harjaus ilman kastelua  on  vaarallista. 

- 	Kaiteen kohdalla  on  tien reunojen harjaus hankalaa: 

* 	Se on tiessä  andas paikka. 
* 	Se on  tarkkuutta vaativaa työtä. 
* 	Ei ole tilaa väistää autoja. 

Työn raskaus: 

- 	Hytissä  on  kuuma, kun täytyy pitää ikkunoita kiinni  
pälyn  vuoksi (ilmastoimattomat työkoneet). 

Kiire: 

- 	Harjaustyö  on sesonkityötä.  

Virheet työnteossa: 

- 	Pöly peittää omaa näkyvyyttä. 

- 	Ei huomaa riittävän ajoissa lähestyviä ajoneuvoja 

(esim.  pölyn vuoksi). 
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- 	Harjauksessa  syntyvä pölypilvi likaa lähellä olevia 

rakennuksia, autoja sekä naruilla olevia pyykkejä.  

Hari  austyötä tekään  sateella  tai  kastelun avul-
la. 

Muut seikat: 

- 	Hytin hengitysilmassa  olevien pölyjen aiheuttamat 

terveydelliset vaarat pitäisi selvittää (esim.  kvart-

sipöly). 

- 	Pöly likaa  ja  kuluttaa työkonetta. 

- 	Näkyvyys heikkenee nopeasti työkoneesta pölyn johdosta 

(esim.  peilit  ja  ikkunat likaantuvat). 

- 	Pöly likaa ympäristöä. 

- 	Harjasta lentävät  kivet  voivat aiheuttaa vahinkoja 

(esim.  kivien lentomatka voi olla jopa  10  -  15 in).  

- 

	

	Hytin tuloilman ilmanputsareita  ei vaihdeta riittävän 

usein. 

Työnopastuksen riittävyys: 

- 	Ei tunneta pölyn aiheuttamia vaaroja riittävästi. 

Pälyntorjuntaa  olisi kehitettävä.  

Opastuksessa  olisi tuotava esille myös työliman 
epäpihtauksien aiheuttamat vaarat. 
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Ideoita  ja  kommentteja: 

- 	Käytetään työssã kerääviä harjakoneita (ainakin asu- 

tuskeskuksissa). 

- 	Harjausta  tehdään  vain  sateella  tai  kastelun kanssa. 

- 	Pölyn aiheuttamia vaaroja  on  selvitettävä (pölyn 

sisältöä  on  tutkittava, esim, paljonko  on kvartsipö-

lya).  

- 	Työkoneiden hyttien ilmastointiin  on  kiinnitettävä 

huomiota. 

- 	Hytin ilmanvaihdon pölynsuodattimien  kehittäminen, 

niin että niiden vaihtoväli olisi pitempi. 

- 	Hytin ilmanvaihtoon  ja lämpötilaan  on  kiinnitettävä 

huomiota (olisi kuitenkin vältettävä  vedon  syntymi-

nen). 

- 	Tyäkoneeseen  on asennettava  lisää vilkkuja (esim. 

asennetaan vilkku koneen taakse  alas). 

Harjaustyötä  olisi kehitettävä ]VL:n Häneen 
piirissä tehtyjen kehittämisideoiden pthjalta.  

17 	ONGELMAT YKSINTYÖSKENTELYSSÄ 

Muu liikenne: 

- 	Liikenteessä  on  aina vaarallisia autoilijoita, kuten 

rattijuoppoja  tai  nuoria "kaahareita". 
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Työkoneet  ja  laitteet: 

- 	Outojen koneiden kanssa vahinko voi  tulla  helposti. 

- 	Outojen lisälaitteiden asentaininen  on  vaikeaa  ja  
vaarallista. 

Tietyt työtehtävät: 

- 	Nostotyöt  ovat yksin tehden aina vaarallisia. 

- 	Yksintyöskentely  yöllä huolestuttaa, niistä saa apua,  
jos  jotain sattuu. 

Kulkutiet: 

- 	Liukkaat  tiet  ja  piha-alueet sekä työkoneiden  ja -  
laitteiden työskentelytasot voivat aiheuttaa kaatunii

-sia ja liukastuinisia.  

Työn raskaus: 

- 	Käsivoiniin  tehtävät nostot ovat yksin raskaita. 
- 	Tavaroiden siirrot ovat yksin raskaita. 
- 	Työkoneiden asentaininen  voi olla yksin raskasta. 

Kiire: 

- 	Yäpäivystäjälle  luetellaan paljon työtehtäviä. 

Virheet työnteossa: 

- 	Outojen tyäkoneiden kanssa sattuu helposti virheitä. 



155  

Muut seikat: 

- 	Kukaan ei huolehdi siitä, että  jos  työntekijälle 

sattuu vahinko yöllä yksintyöskentelyn aikana. 

Olisi luotava systeemi, jka avulla ollaan 
säännc5flisesti yhteydessä yöllä yksin työsken-
televään. 

Tyänopastuksen riittävyys: 

- 

	

	On  selvitettävä, mitä töitä ei parane tehdä yksin 

yöllä (esim. yöpäivystäjän kohdalla). 

Ideoita  ja  kommentteja: 

- 	Olisi luotava hälytysjärjestelmä yöpäivystäjän turvak- 

si.  

18 	ONGELMAT VARATÖISSÄ 

Muu liikenne: 

- 	Työt voivat seisoa pitkän aikaa. 

- 	Pitkään seisovat työkohteet tulevat kalliiksi (esim. 

pitkäaikaiset liikennej ärj estelyt). 

- 	Työssä  on  vaarana liikennemerkkien inflaatio, kun 

tietyäinerkillä varustetulla tieosalla  ei tapandu 
mitään. 

Työkoneet  ja  laitteet: 

- 	Työkonetta  ei saada varatöistä heti muihin töihin. 

- 	Varatyökohteessa  tarvitaan kalustoa samanaikaisesti 

kuin muussa kunnossapidossa. 
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- 	Työkoneen  varustaminen lisälaittein  ja  mandollinen 
pesu vievät aikaa ennen kuin  sillä  voidaan lähteä 
muihin kunnossapitotäihin. 

- 	Työkoneet  on  hankittu kunnossapidon vaatimuksien 
perusteella, joten ne eivät aina sovellu hyvin mitta- 
vim  varatäihin.  

Tietyt työtehtävät: 

- 	Kalustoa tarvitaan heti muissa kunnossapitotäissä, 
mutta kalustoa ei voida irrottaa nopeasti varatöistä 
jonkin kriittisen työvaiheen vuoksi. 

Uraicoitsijoiden  käyttö varatöissä voi helpottaa 
 can  kaluston lähtöä ira.iihin kunnossapitotölhin. 

Kulkutiet: 

- 	Varatöinä kunnostettavat  tiet ovat pitkän aikaa työn  
alla,  jolloin tarvitaan väliaikaisia teitä  ja  pitkäai-
kaisia varoitus-  ja ohjaustoimenpiteitä  (seurauksena 

 on  työn kalleus  ja  muille tielläliikkujille aheute-
taan pitkäaikaisia hankaluuksia, joka voi vaikuttaa 
tielaitoksen imagoon). 

Varatöiden u11isu1esta  on  vastakkaisia mieli-
piteitä, sarLthn niiden vaikutuksesta tielaitok

-sen inagoon.  

Työn raskaus: 

- 	Siirtyminen varatöistä nopeasti muuhun kunnossapitoon 
voi pistää "reuhtomaan". 
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Kiire: 

- 	Kalustoa tarvitaan kandessa paikkaa yhtäaikaa. 

- 	Kaluston saaminen varatöistä muihin kunnossapitotäihin 

kestää jonkin aikaan (esim. ajoajat, koneiden pesu 

 ja  laitteiden asennus). 

Virheet työnteossa: 

- 	Urakoitsij  olden  aiheuttamat laatuvirheet. 

Muut seikat: 

Urakoitsijoiden työn huonoon laatuun  on  vaikea puut-

tua,  sillä jos pistãã  työt seisomaan, niin piiristä 

annetaan urakoitsijalle lupa jatkaa töitä (eli piiri- 

konttorin miehet vetävät välistä). 

- 	Ei voi valita riittävästi urakoitsijoita  (halvin  

tarjous ei ole aina edullisin). 

- 	Työmaajohto  ei pääse vaikuttamaan riittävästi urakoit- 

sijoiden valintaan. 

- 	Ongelmana  on  urakoitsijat,  joiden tarkoituksena ei 

ole tehdä töitä loppuun, vaan kerätä mandollisimman 

vähällä työllä maksuposteja ennen konkurssiininenoa 

(työn laatu  on  tällöin huonoa  ja  töitä  on  räävitty 

 sieltä täältä). 

Työnopastuksen riittävyys: 

- 	Urakoitsijat  tarvitsevat työnopastusta, varsinkin 

työmaan liikenteen  j  ärj estelyistä. 
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IVL:n  urakoita  tekevile urakoitsijoifle järjes-
tetään kursseja liikenteen  järj estelyistä  ja 
thj auicsesta tyäkditeissa.  

Ainoastaan kurssin käyneet urakoitsijat voivat 
teIä 'IVL:n uraicoita. 

Ideoita  ja  kommentteja: 

- 	Urakoitsijoiden  valinnan  kehittäminen (palautetietojen 
keruu urakoitsijoiden toiminnasta seuraavia urakka- 
pyyntöjä varten). 

Urakoitsijoiden valintaa  ja  heidän täidensä 
valvontaa olisi kehitettävä. 

Urakoitsijoifle  olisi laadittava ohjeita  ja 
 koulutusta siitä, miten  tielaitoksen töissä pitää 

toimia. 

Urakoitsij oilta velvoitetaan  laatimaan kirj  al
-usia työturvallisuussuunnitelrnia (esim. purku

-töistä). 
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