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TI IVISTELMA 

Turvallisuustutkimuksen  päätavoitteena  on  selvittää kunnossa-

pitotöissä ilmeneviä vaaratekijöitä. Samalla laaditaan  kor-

jausehdotuksia,  joilla vaaratekijöitä voidaan poistaa. Tutki-

muksen tilaajana  on Tie-  ja vesirakennuslaitoksen (TVL) 

 Hämeen piiri  ja  tutkimuksen toteuttajana  on  Valtion teknilli-

sen tutkimuskeskuksen (VTT) turvallisuustekniikan laborato-

rio. 

Kunnossapitokalustolle  sattuu TVL:n Hämeen piirissä vuodessa 

parikymmentä liikenneonnettomuutta. Eniten onnettomuuksia 

sattuu kuorma-autoille  ja tiehöylille.  Onnettomuuksia sattuu 

peruutettaessa työkonetta. Vahinko sattuu usein risteysalu-

eella. Kuljettajan mielenkiinto  on  keskittynyt juuri ennen 

peruuttamisen alkua hetkeksi johonkin muuhun kuin peruuttami-

seen. Samanaikaisesti työkoneen taakse  on  päässyt ajoneuvo, 

jonka tuloa työkoneen kuljettaja ei ole huomannut. Tyäkoneen 

takana ollut ajoneuvo  on  ajanut monessa vahingossa niin 

lähelle työkonetta, että  se on  ollut näkymättömissä työkoneen 

kuijettajalta. Onnettomuusriski kasvaa ajettaessa outoa 

työkonetta  tai  liikuttaessa oudolla tieosalla. 

Peruuttamisessa sattuvia liikenneonnettoinuuksia voidaan 

vähentää parantamalla näkyvyyttä työkoneiden ohjaamoista 

taakse. Näkyvyyttä voidaan parantaa peilien,  videokameran 

 tai peruutustutkien  avulla. Onnettomuuksia voidaan vähentää 

lisäämällä tiedotusta tielläliikkuj ille kunnossapitoajoneuvo-

jen liikkeistä tien päällä  ja  parantamalla työkoneiden  ha-

vaittavuutta. 
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Liikenneonnettomuuksia syntyy, kun lähdetään ohittamaan 

työkonetta ohitukseen soveltumattomassa paikassa.  Aura-auton 
ohittainista vaikeuttaa  auran  nostattama lutnipilvi, joka 

haittaa näkyvyyttä. Tiedotusta työkoneiden ohittamiseen 

liittyvistä riskeistä huonoissa olosuhteissa olisi lisättävä. 

Erityisesti olisi tiedotettava tielläliikkuj ilie  aura-auton 

ohittamiseen  ii  ittyvistä  riskeistä. 
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1 	JOHDANTO 

Tutkimuksen aikana selvitettiin TVL:n Hämeen piirin ajoneu-

voille sattuneet liikennevahingot vuosien  1984-88  ajalta 

vahinkoilmoituslomakkeiden pohjalta. Kunnossapitoaj oneuvoille 

 on  sattunut vuosittain noin kaksikymmentä liikenneonnetto-

muutta. Vahinkoilmoituslomakkeiden mukaan ovat onnettomuudet 

usein pieniä  ja  vahingot ovat  vain  peltivaurioita.  Vakavia 

onnettomuuksia sattuu silloin, kun työkone törmää toiseen 

kookkaaseen ajoneuvoon  tai  onnettomuudessa  jää  joku tyäkoneen 

 tai  jonkun muun ajoneuvon  alle.  

Liikenneonnettomuuksista saatiin tietoj  a  haastattelemalla 

piirin liikenneinsinööriä Antti Rantasta. Häneltä saatiin 

paljon arvokkaita liikennevahinkoihin liittyviä tietoja. 

Liikenneonnettomuuksista saatiin tietoj  a  haastattelemalla 

piirin koneteknikoita sekä tiemestaripiirien henkilökuntaa. 

Tietyökohteissa sattuneista  liikenneonnettomuuksista saatiin 

tietoj  a  sanomalehtien onnettomuusuutisista. Samalla tutustut-

tim  liikennevahinkojen tutkij alautakuntien  lausuntoihin 

Hämeen läänin alueella sattuneista onnettomuuksista, joissa 

osallisena oli ollut tietyökone  tai  onnettomuus oli sattunut 

tietyömaan kohdalla. Liikennevahingoista saatiin tietoja 

tutkimalla TVL:n Hämeen piirin tyätapaturmat vuosilta  1977-

88.  Tapaturmatilastoista  löytyi  36  työtapaturmaa,  joissa 

oli tapaturmatyypiksi merkitty lilkenneonnettoniuus. Näihin 

työtapaturmiin ei ole otettu mukaan työmatkoilla sattuneita 

 ii  ikenneonnettomuuks  ja.  

Simo Sauni 

tutkij  a  

VTT, turvallisuustekniikan  laboratorio 



2 	VAHINKOILMOITUSLOMAKKEIDEN  TUTKIMINEN  

2.1 	Yleistä 

Vahinkoilmoitusloinakkeiden  perusteella  on  vuosina  1984-88 
 sattunut vuodessa keskimäärin  22  liikenneonnettomuutta, 

joissa  on  ollut mukana TVL:n ajoneuvo (taulukko  1).  

Taulukko  1. 	TVL:n  Hämeen piirin liikennevahinkotilastoista 
löydetyt onnettoinuudet vuosina  1984-88,  joissa 

 on  ollut mukana tielaitoksen ajoneuvo. 

Vuosi 	Liikenneonnettojnuuks  len  

lukumäärä  

1984 16 

1985 21 

1986 22 

1987 27 

1988 26  

yht. 	112  

Liikenneonnettomuuksjssa  on  ollut useimmin mukana tielai-

toksen työkoneista  kuorma-auto (57  onnettomuutta), tiehäylä 
 (18  onnettomuutta)  tai  pakettiauto  (16  onnettomuutta). Trak-

toreille  on  sattunut  9  liikenneonnettoinuutta  ja pyöräkuormaa-
jille  4  liikenneonnettomuutta. Yleisin työkoneiden onnetto-

inuustyyppi oli peruuttaininen toisen ajoneuvon päälle  (31 
 onnettomuutta). 

Vahinkoilniojtusloinakkejden  mukaan ovat onnettomuudet usein 
aika pieniä  ja  vahingot ovat peltivaurioita. Vakavia onnetto-

muuksia sattuu silloin, kun työkone törmää raskaaseen ajoneu-

voon  tai  joku  jää  ajoneuvon  alle. 
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2.2  Eri työkoneille sattuneet onnettomuudet 

Vahinkoillaojtuslomakkejsta analysoiti  in  eri tyäkoneil  le 
 sattuneet tyypilliset onnettomuudet vuosilta  1984-88.  Loinak- 

keista  löytyi onnettomuuksia kuorma-autojen (taulukko  2), 
 tiehöylien  (taulukko  3)  sekä pakettiautojen ohella (taulukko 

 4)  myös traktoreille (taulukko  5)  sekä pyöräkuormaajille 
(taulukko  6).  

Taulukko  2. 	Tyypilliset liikenneonnettomuudet kuorma- 
autoille. 

Onnettomuuskuvaus 	Määrä 	Huom. 

Peruutettaessa  vahinko 	11 	Risteykset 
Auraustyöt  

Toinen  auto  tuli päälle 	9 	Kaarre 
Liukkaus 
Hiekoitus  tai 

 auraus  

Kuormasta pudonnut/lentänyt 	10 	Kivi, murske  
jotain toisen auton päälle 	Kiistanalainen 

tapaus 

Ylhäällä ollut  lava on  repinyt 	5 	Puhelinjohto  
johtoja  alas  

Kolhittu  toista autoa 	4 

Auran  synnyttämän lumisuihkun 
aiheuttamat vahingot  

5 	Silloilla  
Alikulku- 
käytävät 
Liikenne 
alapuolella 
vaarassa 
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 Taulukko  3. 	Tyypilliset liikenneonnettomuudet tiehöylille. 

Onnettomuuskuvaus 

Peruutettaessa  syntynyt 
vahinko 

Terä osui johonkin  ja  
heitti tiehäylän ajoneuvon 
eteen 

Määrä 	Huom.  

13 	Taakse 
pysähtynyt 

 auto 

2  

Taulukko  4. 	Tyypilliset liikenneonnettomuudet pakettiau- 
toille. 

Onnettomuuskuvaus 	Määrä 	Huom. 

Peräänajo 	 4 	Risteysalueet 

Koihi  toista autoa 	3 	Kääntyminen 
Pysäkäinti  

Toinen  auto  ajoi päälle 	3 	Risteysalueet 

Peruutettaessa  syntynyt vahinko  3  

Taulukko  5. 	Tyypilliset liikenneonnettomuudet traktoreil - 
le.  

Onnettomuuskuvaus 	Määrä 	Huom. 

Peruutettaessa  syntynyt 	3 	Risteysalueet  
vahinko 



Taulukko  6. 	Tyypilliset liikenneonnettomuudet pyöräkuor- 
inaaj ilie. 

Onnettomuuskuvaus 	Määrä 	Huom. 

Peruutettaessa  syntynyt 	3 	Risteysalueet 
 vahinko 

Peruutettaessa  syntyvät työkoneilla useimmat liikennevahin-

got. Vahinko sattuu risteysalueella  tai  linja-autopysäkin 

kohdalla. Vahingon sattuessa  on työkoneen  kuljettajan mielen-

kiinto keskittynyt juuri ennen peruuttamisen alkua johonkin 

muuhun (esim. muun liikenteen seuraaminen risteyksessä  tai 

 toiminta hallintalaitteen kanssa). Työkoneen taakse  on  saman-

aikaisesti päässyt ajoneuvo, jonka tuloa ei työkoneen kuljet-

taja ole havainnut. Taakse  tullut  ajoneuvo  on  ajanut usein 

niin lähelle työkonetta, että  se on  ollut työkoneen kuljetta-

jalta näkymättömissä. Monen työkoneen katvealueet koneen 

takana ovat niin suuret  (lute 1),  että pieni henkilöauto  jää 

 piiloon työkoneen kuljettajalta. Useassa onnettomuudessa  on 

 oudon työkoneen käsittely vienyt kuijettajan mielenkiinnon  

ja  taakse syntyvää katvealuetta ei ole muistettu työkonetta 

peruutettaessa. Vahinkoilmoitusloniakeissa oli mainintoj  a, 

 että kuljettajan mielestä osasyynä onnettomuuteen oli vähäi-

nen ajokokemus työkoneella. Pakettiautolla sattuneissa onnet-

tomuuksissa oli kuljettajalla usein vähäinen ajokokemus 

onnettomuusautosta. 

Peruuttamisessa syntyviä liikennevahinkoja voidaan vähentää 

lisäämällä työkoneen ohjaamosta näkyvyyttä taakse peilien, 

 videokameran  tai peruutustutkan  avulla. Tielläliikkujia olisi 

voimallisesti inforinoitava, ettei työkoneen perään saisi 

pysähtyä vaan olisi jätettävä riittävä väli työkoneen  ja  

oman auton väliin. 

Työkoneille  sattuu onnettomuuksia, joissa vastaantuleva 

ajoneuvo ajautuu työkoneen päälle (esim. kaarteessa). Ajoneu-

vo  on  useassa onnettomuudessa törmännyt työkoneeseen risteys- 
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alueella  tai  ajanut työkoneen perään. Onnettomuuskuvauksessa 

 on  työkoneen  kuljettaja usein maininnut, että keltainen 

vilkku  on  ollut päällä onnettomuuden sattuessa. Kuitenkin  

on  tapauksia, joissa onnettomuuden toinen osapuoli  on  väittä 

 nyt, ettei ole huomannut vilkun olleen käytössä. Vaikka 

voidaan olettaa, että vastapuoli pyrkii näillä väitteillä 

parantamaan omaa asemaansa, niin vilkun näkyvyyteen olisi 

kiinnitettävä huomiota. 

Olisi selvitettävä miten vastaantulijat huomaavat vilkun  ja 

 mietittävä, miten vilkkujen näkyvyyttä olisi parannettava. 

Ongelmallisia ovat vilkun näkyvyyden suhteen mutkaiset  ja 

 mäkiset sekä samalla kapeat tiet huonoissa keliolosuhteissa, 

missä autoilijat eivät saa autoaan pysähtymään näkemäalueel

-la.  Kookkaan kunnossapitoajoneuvon yllättävä ilmaantuminen 

aiheuttaa hätääntymisen  ja "paniikkijarrutuksen",  jolloin 

auton hallinta menetetään  ja  se  saattaa ajautua kunnossapito- 

ajoneuvon päälle. Vilkun näkyvyyteen olisi kiinnitettävä 

huomiota auraustyössä,  sillä auran  nostattama lumipilvi 

peittää vilkun näkyvyyden.  

3 	HAASTATTELUISSA SAATUJA TIETOJA LIIKENNEONNETTOMUUK- 

SISTA  

3.1 	Yleistä 

TVL:n  Hämeen piirissä oli tämän vuosikymmenen alussa selvi-

telty tyäkoneiden liikenneonnettomuuksia. Muistitiedon mukaan 

oli  80  %:ssa työkoneille sattuneissa  liikenneonnettomuuksissa 

työkoneella joku muu kuljettaja kuin vakikuijettaja  tai 

 onnettomuus sattui kuijettajalle oudolla tieosalla.  

3,2  Vakavia liikenneonnettomuuksia 

Vakavia liikenneonnettomuuksia sattuu silloin, kun työkone 

törmää raskaaseen ajoneuvoon. Näitä onnettomuuksia  on  ollut 

perävaunullisen kuorma-auton tärmääminen tiehöylään  ja trak-

torun. Rekan  kanssa sattuvissa onnettomuuksissa  on  joissain 
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tapauksissa voitu arvella, että rekan kuljettaja  on  nukahta-

nut rattiin. Aurattaessa  on aura tai  höylän terä ottanut 

kiinni johonkin kovaan esteeseen, mikä  on  heittänyt työkoneen 

vastaantulevan  tai ohittavan  ajoneuvon eteen. 

Tielläliikkujia  pitäisi informoida, että  aura-auto tai tie-

höylä  saattaa  "sinkoutua" arvaamatta ohittavan  tai vastaantu-
levan  ajoneuvon eteen  auran  tai  terän ottaessa kiinni johon-

kin esteeseen. Tietoiskuissa olisi kerrottava, että  aura- 

auton  ja höyläystyötä  tekevän tiehöylän ohittainisessa  tai 

 kohtaamisessa voi syntyä vaaratilanne. 

Linja-autojen kanssa sattuu tyypillisesti kolareita, joissa 

linja-auto  törmää vastaantulevaan kuorma-autoon. Onnetto-

muus tapahtuu usein kaarteessa  ja  kapealla tiellä huonoissa 

keliolosuhteissa. Onnettomuuden sattuessa  on  ainakin toinen 

ajoneuvo ajanut lähellä tien keskilinjaa. 

Ojaanajot  ovat yleensä pieniä onnettomuuksia, mutta ainakin 

parissa ojaanajossa  on  kuorma-auton ohjaamo vaurioitunut 

pahasti  ja onnettoinuudesta  on  aiheutunut suuria kustannuksia. 

Näissä onnettomuuksissa  on  ollut lähellä vakavan henkilöva-

hingon syntyminen.  

3.3 	Pieniä liikenneonnetomuuksja  tai  vaaratilanteita 

Työntekijöiden haastattelujen mukaan oli lähes jokaiselle 

työntekijälle sattunut liikenneonnettomuuksia  ja  vaaratilan-

teita. Tietyissä työtehtävissä kuten auraustyössä  tai ajora-

tainaalauksessa  sattuu vaaratilanteita lähes päivittäin. 

Haastatteluissa ilmeni seuraavanlaisia liikenneonnettomuuk-

sia: 

- 	takana  tullut  ajoneuvo ajoi tien paikkaustyössä olleen 

pysähtyvän työkoneen  perään 
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- 	pakettiauto ajoi pysähtyneenä olleen kuorma-auton 

perään  ja  romutti kuorma-autoon kiinnitetyn suolan-

levittitnen 

- 	ajoneuvo ajoi  aura-auton perään, joka oli auraamassa 

linj  a-auton pysäkkiä 

- 	linja-auto  ajoi  auran  päälle, kun  aura-auto  oli puhdis- 

tamassa risteystä 

- 	useita pieniä liikenneonnettomuuksia, joissa joku 

ajoneuvo  on  ajanut työkoneen perään 

- 	ajoneuvo ajoi  traktorin  perään, kun traktori oli  har- 

jaamassa ajorataa  (pöly esti näkyvyyden) 

- 	peruutti kuorma-autolla toisen auton päälle (takana 

ollut  auto  oli piilossa katvealueella) 

henkilöauto ajoi risteyksessä niin lähelle kuorma-auton 

taakse, ettei sitä näkynyt peileistä - kuorma-autoa 

peruutettaessa jäi henkilöauto kuorma-auton  alle  (kuor-

ma-auto  oli outo  sen kuijettajalle) 

höyrynkehittimen  kanssa työskennellyt korjausmies jäi 

tiellä olleita sulamisvesiä päästellessään auton  alle 

 (ylitti hyörypilli kädessään tien - työ tienpäällä ei 

ollut korjausiuiehelle "tyypillistä" työtä) 

- 	kippasi kuormaa risteysalueella  kuorma-auton ollessa 

poikittain tien kulkusuuntaan nähden  ja  lähtiessään 

autolla liikkeelle törmäsi ohitse ajavaan autoon 

- 	nokkakolari vastaantulleen  ajoneuvon kanssa 

- 	aura  heitti  lunta  henkilöauton päälle, joka oli pysä- 

köity sivutien liittymään penkan taakse (henkiläautoon 

tuli naarmuja) 
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- 	auratessa silloilla (esim. moottoriteillä)  on  auran 

lumisuihku  vahingoittanut alapuolella kulkevia ajoneu

-voj  a 

- 	auran lumisuihku  "kasteli" ohikulkijan, joka oli väis- 

tänyt auraa sivutiellä  metsän reunaan  

auran lumisuihku  on "kastellut"  pikkupoikia, jotka ovat 

olleet  aura-autoa piilossa (vaarana aina vakava onnet-

tomuus,  sillä auran luinisuihkussa  saattaa olla mukana 

kiviä  ja jäälohkareita) 

- 	auran lumisuihku  on "kastellut"  jalankulkijoita, jotka 

ovat tulleet alikulkukäytävästä juuri, kun  aura-auto 

on  ohittanut alikulkukäytävän 

- 	auran lumisuihku  on "kastellut"  linja-autopysäkillä 

olleita matkustajia, jotka ovat olleet  aura-auton 

kulj ettaj alta näkymättömissä pysäkkikatoksen nurkassa. 

Haastatteluissa ilmeni liikennevahinkoja, joissa ei ole ollut 

osallisena muita ajoneuvoja  tai tiellãliikkujia: 

- 	eläinkolari  

auran "täkkääininen"  johonkin esteeseen (esim. sulaan 

maahan  tai  sillan liikuntasauinan  rautoihin) 

- 	auton suistuminen liukkaalla ojaan (esim. hiekoitukses - 

sa ja aurauksessa -  useita tapauksia - erikoisesti 

silloin, kun ollaan liikkeellä oudolla työkoneella) 

- 	tien reunan pettäminen  ja työkoneen  kaatuminen ojaan 

(esim. aurauksessa) 

- 	työkoneen  kaatuminen (esim. liukkaalla hiekottaessa). 
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Haastatteluissa ilmeni vaaratilanteita, joissa liikenneonnet-

tomuus oli ollut lähellä: 

keskitietä aurattaessa  aura  ottaa kiinni johonkin 

esteeseen  ja auran  edessä oleva lumimassa painaa  aura- 

auton vastaantulevan liikenteen kaistalle (ongelma 

esiintyy tehtäessä lumenpoistoa myös tiehöylällä  tai 

 traktorilla)  

- 	vastaantuleva  liikenne ei väistä keskitiellä kulkevaa  

aura-autoa  (auran ja  aura-auton suuri leveys) 

- 	aura-auton ohittainiset aiheuttavat jatkuvasti vaarati- 

lanteita 

- 	aura-auto  ohitetaan oikealta puolelta 

työkoneella  liikuttaessa vilkasliikenteisillä teillä 

huonoissa keliolosuhteissa joudutaan tekemään jatkuvas-

ti väistöliikkeitä liikenneonnettomuuksj.en välttämisek-

si 

- 	vastaantulijat,  jotka ajavat väärää puolta kaarteissa 

- 	ei huomaa lähestyvää ajoneuvoa riittävän ajoissa (esim. 

vastaantulevan  auton valottomuus, häikäisy  tai tuu-
lilasin likaisuus/lumisuus) 

- 	vastaantulijat  ajavat olosuhteisiin nähden liian suurta 

nopeutta  ja  työkoneen  tullessa yllättäen vastaa  hä- 
täännytään,  jolloin "lukkojarrutuksen" seurauksena 

menetetään auton hallinta (varsinkin sivuteillä liuk-

kaalla kelillä  tai  kaarteissa) 

- 	joku voi ajaa työkoneen perään, kun työkone  on  kään- 

tymässä moottoritiellä ylityspaikalle 
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- 	linja-auto pysäkkien aurauksessa  luulevat takana tule- 

vat, että  aura-auto koukatessaan pysäkille  pysähtyy  

ja  antaa tietä takana tulijoille (kuitenkin  aura-auton 

pitäisi pystyä auraamaan pysäkki "vauhdissa") 

- 	tasoristeysonnettomuuden  vaara huonoissa olosuhteissa 

(esim.  pimeällä, kun ajatukset ovat väsyneenä muussa 

kuin ajamisessa) 

- 	jäädään kiinni tyäkoneella tasoylikäytävälle (varsinkin 

tiehöylällä) 

- 	tietyömaan kohdalla ajetaan ylinopeutta  ja  hyvin lähel- 

tä työntekijää (esim, työntekijä tuntee voimakkaan 

ilinavirran, kun  auto  ohittaa hänet) 

- 	auto  ohittaa läheltä  ja ylinopeudella työkoneen 

hari austyötä  tekevä työkone ohitetaan läheltä pölypil-

vessä, joka haittaa näkyvyyttä (vaarana samanaikaisesti 

ohittavan ajoneuvon törmääminen vastaantulevan liiken-

teen kanssa) 

- 	liikenne aiheuttaa jatkuvasti  ja  lähes joka päivä 

vaaratilanteita tietyömaan kohdalla (varsinkin  sil-

lankorj aus- ja aj oratamaalaustyöt) 

- 	tielläliikkujat  ovat ajaneet työmaan kohdalla sulku- 

aitaa päin (varsinkin rattijuopot, onnettomuusriski 

kasvaa pimeällä) 

- 	työnteon aikana unohdetaan muun liikenteen aiheuttama 

vaara (ongelma varsinkin uusilla työntekijöillä) 

- 	työkoneen käyntiäänet estävãt kuuleniasta  lähestyvää 

ajoneuvoa (esim. höyrynkehitin  tai kestoinerkintämassa

-pata) 
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- 	höylän terän vaihdossa tien päällä työkoneen  tai  pai- 

neilmalaitteiden käyntiäänet  peittävät lähestyvien 

 aj oneuvoj  en  käyntiäänet 

- 	rumpujen sulatuksessa ollaan usein paikoissa, joissa 

näkyväisyys  on  huono  ja  autoa  on  vaikea saada pysäh-

tymään keliolosuhteiden johdosta (rummut ovat usein 

 notkossa),  jolloin suurella nopeudella lähestyvä  auto 

on  vaarassa törmätä höyrynkehittimeen  tai  sitä vetävään 

tyäkoneeseen 

- 	aurausviitoitus  on  laitettu väärin (esim. urakoitsijan 

toimesta), jolloin seurauksena  on  auratessa ojaanajo.  

4 	LIIKENNEVAHINKOJEN TUTKIJALUTAKtJNNAN  TAI  LEHDISTÖN  

KAS ITTELEMIA ONNETTOMUUKS  IA 

4.1  Liikenteen aiheuttamat vaarat kunnossapitotyäntekiiäil

-le  

Vakavissa onnettomuuksissa  on  syyllinen usein muu kuin TVL:n 

työkoneen kuljettaja. Liitteessä  2 on  esimerkkejä onnetto-

muuksista  ja  niiden syistä, joita  on  liikennevahinkojen 

tutkij alautakunta  selvittänyt. Liikenneturvallisuuden  paran-

nusehdotuksina  on  tiedotuksen lisääminen kunnossapitoajoneu-

von  ohittamiseen (varsinkin  aura-auton) liittyvistä vaarois-

ta.  

Kesällä  1989 on  ainakin kaksi kunnossapitotyöntekijää kuollut 

tietyömaiden kohdalla liikenneonnettomuuksissa (lUte  3). 

 Liikenne (varsinkin ylinopeudella ajavat) aiheuttaa vaarati-

lanteita tietyöinaiden kohdalla  (lute 4).  Viimeisin vakava 

liikenneonnettomuus  on  TVL:n  Hämeen piirissä sattunut häyryn-

kehittimellä tehtävässä sulamisvesienpäästässä. Onnettomuus 

syntyi  sen  vuoksi, että työntekijä lähti höyrypillin kanssa 
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ylittämään tietä  ja  autoilija ajoi työntekijän päälle.  Osa-
syynä onnettomuuden syntyyn oli työssä syntynyt höyrypilvi, 
joka peitti näkyvyyttä. Vanunautunut työntekijä ei tehnyt 
"päätoimisesti" töitä liikenteen keskellä.  

4.2 	Liikenneonnettoinuudet kunnossapitotyôniaiden  kohdalla  

Tie-  ja  kunnossapitotyöt  aiheuttavat vaaroja  tielläliikkujil -

le.  Tutkimusten mukaan tietyömaiden kohdalla liikenneonnetto-
muuksien määrä kasvaa. Liitteessä  5 on  esimerkkejä  tie-  ja 

 kunnossapitotyömailla sattuneista  onnettomuuksista  tai  kun-
nossapitokaluston aiheuttamista onnettomuuksista.  

5 	TAPATURNATILÅSTOISSA  OLEVAT LIIKENNEONNETTOMUUDET 

TVL:n  Hämeen piirin työtapaturmatilastoista vuosilta  1977-88 
 löydettiin  36  tyätapaturmaa,  joissa oli tapaturmatyyppinä 

liikenneonnettomuus. Näihin tapaturiniin ei kuulu työmatkoilla 
sattuneet liikenneonnettoniuudet. Tapaturmassa aiheuttaj  ana 

 oli melkein aina työkone  (34  tapausta). Yleisin työkone oli 
kuorma-auto.  Kuorma-auton kanssa oli sattunut seuraavanlai-
sissa tapauksissa työtapaturmia: 

- 	ajoi kolarin 
- 	ajoi pyöräkuormaajan kanssa yhteen 
- 	auto  kaatui inursketta ajettaessa 
- 	ajoi kuorma-autolla ojaan (huom. työkokemus useassa 

tapauksessa  alle  vuoden) 
- 	ajoi kippi ylhäällä rautatiesiltaan 
- 	kuljetti jätelipeää 
- 	kuijetti rumpurenkaita 
- 	suolasi 
- 	hiekoitti 
- 	aurasi. 



Tiehöylän  kanssa oli sattunut seuraavanlaisissa tapauksissa 

työtapaturinia: 

- 	törmäsi lämpökanaalin reunaan 

- 	ajoi kolarin 

- 	höyläsi 

- 	levitti aurausvalleja.  

Traktorin  kanssa oli sattunut seuraavanlaisissa tapauksissa 

työtapaturmia: 

- 	irrotti käynnistyskaapelia traktorista 

- 	kuorma-auto  ajoi  traktorin  perään 

- 	henkilöauto törmäsi traktoriin. 

Jalkaisin liikkuvalle työntekijälle oli sattunut seuraavan-

laisissa tapauksissa tapaturinia: 

- 	liikenteen laskua 

- 	valvoi soranajoa 

- 	vaaitsi 

- 	asfaittisaumojen juotostyä 

- 	jäi kuorma-auton  alle  työmaalla. 

Liikenneonnettomuuksissa sattui  vakavin  tapaturma, kun kuor-

ma-auton  alle  joutunut työntekijä kuoli. Työntekijöiden 

näkyvyyteen  on tapaturmien  perusteella kiinnitettävä huo-

miota. Työntekijät pitäisi erottaa autoliikenteestä, johon 

kuuluu myös työmaan sisäinen liikenne. 

Liikenneonnettomuudet työkoneilla, jotka ovat aiheuttaneet 

tyätapaturmia, ovat usein ojaanajoja  tai kolareita  muiden 

ajoneuvojen kanssa. Työkoneiden näkyvyyteen  on  kiinnitettävä 

huomiota taaksepäin, jotta työkoneeseen peräänajoja voitai-

siin välttää. Suuri  osa ojaanajoista  sattuu kokemattoinille 

työntekijöille, joten työnopastukseen  ja  koneiden kierrätyk

-seen on  kiinnitettävä huomiota. 
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Liikenneonnettomuuksissa  on  vamma ollut usein ruhje (taulukko  
7). Vamman sijainti  on  ollut usein  pää tai  polvi (taulukko  

8). Päävanuuojen  yleisyyden johdosta olisi tarkemmin mietittä-

vä, mistä nämä vammat johtuvat (esiin. turvavöiden käyttämät-

tömyydestä). Päävammojen torjuntaan  on  mietittävä keinoja, 

yhtenä mandollisuutena olisi suojakypärän käytän lisääminen 

kunnossapitotäissä. 

Taulukko  7. 	Vammat liikenneonnettoniuuksissa. 

Valiuna 	Lukumäärä 

Ruhje  18  
Venähdys  6  
Murtuma  5  
Haava  3  
Tärähdys  1  
Kuollut  1  
Palovamma  1  
Tuntematon  1  

Taulukko  8. 	Vainman  sijainti liikenneonnettoinuuksissa. 

Vanunan  sijainti 	Lukumäärä  

Pää 10  
Polvi  7  
Vartalo  5  
Niska  3  
Reisi  2  
Olkapää  1  
Käsi  1  
Käsivarsi  1  
Sormi  1  
Selkä  1  
Rinta  1  
Kylki  1  
Kaula  1  
Tuntematon  1  

Liikenneonnettomuuksjssa loukkaantunejsta  oli seitsemällä 

työntekijällä työkokemus  alle  vuoden. Loukkaantuneista oli 

viidellä työntekijällä tyäkokenius  1-10  vuotta  ja  24  tyänteki-

jällã tyäkokeinus  yli  10  vuotta. 
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6 	JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Tiedotusta kunnossapitoajoneuvojen liikkeistä  on  lisättävä 
muille tielläliikkujille. Tiedotusta voitaisiin antaa tiedo-
tusvälineiden, autokoulujen sekä autoalan järjestöjen kautta. 
Televisioon olisi saatava lyhyitä tietoiskuja sekä "Liiken-
nesolniun" tapaisia ohjelmia, joissa asiallisesti kerrotaan 
kunnossapitotöihin liittyvistä vaaroista kunnossapitotyönte-
kijöille sekä muille tielläliikkujille. Tietoiskuja tarvitaan 
myös ennen eri sesonkitöiden alkua (esim, syksyllä liu]ckau-
dentorjuntaan  ja lumenpoistoon  liittyen). Paikallis-  ja 
alueradioita  sekä paikallislehtiä voitaisiin käyttää entistä 
enemmän hyödyksi tiedotettaessa paikallisista sekä lyhytkes-
toisista kunnossapitotöistä. Lehtiin pitäisi saada artikkele

-ja kunnossapitotöistä  sekä muun liikenteen aiheuttamista 
vaaroista kunnossapitotyöntekij öille. Tiedotusvälineitä 
pitäisi hyödyntää tielläliikkujien asenteiden "inuokkaamises

-sa" inyötäinielisemmäksi kunnossapitotöihin ja  -työntekijöihin 
nähden. Tielläliikkujat olisi saatava tiedostamaan  se,  että 
liikenne aiheuttaa suurimmat vaarat  ja  ongelmat kunnossapito- 
työntekijöille. 

Erityisesti tiedotusta pitäisi lisätä tielläliikkuj ilie 
seuraavista asioista: 

- 	aura-auton ohittaminen  ja  kohtaaminen 

- 	tiehöylän  ohittaminen  ja  kohtaaminen 

- 	työkoneen  taakse ajaminen (katvealueiden varominen) 

- 	työkoneen  työskentely risteysalueella 

- 	työkoneiden  muusta liikenteestä poikkeavat liikkeet 
tiealueilla 

- 	autoilij  olden  joustavuus nopeuttaa kunnossapitotöiden 
suorittamista, mikä heijastuu osaltaan siinä, että 
tiet saadaan nopeammin parempaan ajokuntoon 
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- 	tielaitos  ja kunnossapitotyöntekijät  palvelevat liiken- 
nettä 

- 	kunnossapitotyöntekijät  pitävät suurimpana ongelmana  
ja  vaarana työssään muuta liikennettä 

- 	vaaratilanteista,  joita liikenne aiheuttaa kunnossapi- 

totyöntekij öille. 

Työkoneiden  käytössä  sattuvia liikenneonnettoniuuksia voidaan 
vähentää seuraavjlla keinoilla: 

näkyvyyden parantaminen työkoneen ohjaamosta taakse 

* 	videokamerat 
* 	peilit 
* 	peruutustutkat 
* 	ohjaamoiden  muotoilu 

näkyvyyden parantaminen työkoneen ohjaamosta eteen  ja 
 sivulle 

* 	peilit 
* 	videokamerat 
* 	ohjaamoiden  muotoilu 

työnopastuksen  kehittäminen 

* 	peruuttamisen vaaroista  on  mainittava työn- 
opastuksessa 

* 	kuljettajan ottaessa oudon työkoneen käyt- 

töön, olisi työnjohdon muistettava mainita 

vaaroista työtehtävää annettaessa (työnopas-

tuksen antaminen tarvittaessa työtehtävään 

määrättäessä) 

* 	työkierto  eri koneilla, jotta koneet tulevat 

tutuksi 
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* 	vaikeisissa keliolosuhteissa  ei lähdetä liik- 

keelle oudolla työkoneella (harjoitellaan 

työkoneen käyttää hyvissä olosuhteissa) 

* 	eri sesonkitäiden alussa kerrataan työporukan 

kanssa työhön liittyvät vaarat 

- 	työkoneiden  näkyvyyden parantaminen 

* 	valitaan TVL:n Hämeen piirissä työryhmä, joka 

käy läpi jokaisen työkoneen  ja  -laitteen 

miettien miten  sen  näkyvyyttä voidaan parantaa 

(esim. vilkut, heijastimet  ja turvamaalaukset) 

* 	huolehditaan, että vanhojen koneiden  ja  lait- 

teiden näkyvyys  on  kunnossa (esim. työsuoje-

lutarkastuksissa kiinnitetään huomiota konei-

den  ja  laitteiden näkyvyyteen) 

* 	huolehditaan koneiden  ja  laitteiden sekä 

liikenteenohjauslaitteiden  kunnosta, puhtau-

desta  ja  toimivuudesta 

* 	mietitään lisää  ja  toteutetaan esitettyjä 

prannusehdotuksia,  joilla vilkkujen näkyvyyt-

tä voidaan parantaa (esim. vilkkujen voiinak-

kuuden säätämandollisuus  tai teleskooppivarret 

vi lkku ih in) 

* 	tehdään parannusehdotuksia TVH:lle villkujen 

käytöstä (esim. erivärinen vilkku TVL:n työko-

neisiin) 

- 	liikennevahinkojen  tutkiminen 

* 	liikenneonnettomuudet tutkitaan samalla lailla 

kuin työtapaturmat 
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* 	liikennevahingon  sattuessa inietitään keinoja  
millä vastaavanlajset  onnettomuudet voidaan 
tulevaisuudessa välttää 

* 	liikenneonnettomuudet tilastoidaan TVL:n 
Hämeen piirissä yhtenäisesti vahinkojen  tor- 
j untatoimenpiteiden  suunnittelua varten 
(esim. painopistealueiden  valinta torj untatoi-
mien  suunnittelua varten sekä palautetietojen 
saaminen työnopastukseen, koneiden  ja  lait-
teiden kehittelyyn sekä laitoksen ulkoiseen  
t iedotukseen) 

* 	tilastoidaan  ja  tutkitaan liikenteen parissa 
sattuneita vaaratilanteita (esim, ottamalla 
käyttöön ilmoita vaaroista-lomakkeen) 

- 	kehitetään tietyömaiden liikenteenohjausta 

* 	parannetaan tietyömaiden liikennejärjestely- 
jen  näkyvyyttä 

* 	käytetään liikenteelle vaarallisissa työkoh- 
teissa  liikenteen ohjaajia (esim. suojateiden 

 ja  muiden tiemerkintäjen kestomerkintä-  ja 
maalaustöissä) 

* 	pyritään erottamaan kunnossapitotyöntekijät 
työkohteissa  muusta liikenteestä (varsinkin 
pitkäaikaisissa työkohteissa) 

* 	työmaan sisäisessä liikenteestä pyritään 
työntekijät erottamaan työkoneiden kulku-  ja 
työskentelyalueilta 

* 	lyhytkestoisissa  töissäkin huolehditaan työ- 
kohteen inerkitsemisestä  ja  liikenteen varoit-
tainisesta sekä ohjaainisesta 
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* 	huolehditaan työntekijöiden näkyvyydestä 
(valvotaan, että suojavaatetusta käytetään 
sekä työnopastuksessa  kiinnitetään huomiota 
suojavaatetuksen käyttöön).  

7 	LIITELUETTELO  

Lute 1 	Työkoneiden katvealueiden mittaustuloksia  

Lute 2 	Kuvauksia liikenneonnetomuuksista, joissa 
osallisena  on  ollut kunnossapitoajoneuvo  

Lute 3 	Lehtijuttuja liikenneonnettoinuuksista  tie- 
työmaiden  kohdalla  

Lute 4 	Lehtijuttu vaaratilanteista, joita liikenne 
aiheuttaa tietöissä  

Lute 5 	Kuvauksia liikenneonnettomuuksista, joita  on  
sattunut työkoneille  tai  tietyäinaan  kohdalla 

 ja  joissa  on  vahingoittunut  muita kuin työnte-
kij öitä 
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LuTE  2 

1 (2)  

KUVAUKSIA LIIKENNEONNETTOMUUKSISTA, JOISSA OSALLISENA  ON 

 OLLUT KUNNOSSAPITOAJONEUVO  

1.  Henkilöauton  la aura-auton yhteenajo 

Kuvaus tapahtumasta:  

Aura-auto  ajoi jonossa etuijunaisena takanaan kaksi henkilöau-

toa.  Kolmas  henkilöauto lähti ohittamaan edellä ajaneita 

henkilöautoja tarkoituksenaan ohittaa vielä  aura-autokin. 

 Auran nostattaman luinipilven  takia ei  kolmannen  henkilöauton 

kuljettaja nähnyt tarpeeksi ajoissa vastaantulevia autoja. 

 Kolmas  auto  joutui keskeyttämään  aura-auton ohituksen 

törmäten  aura-auton perään, takaosaan vasemmalle puolelle. 

Kukaan ei vainmautunut onnettomuudessa. 

Vahingon syyt:  

Kolmas  henkilöauto lähti ohittainaan muita autoja ohitukseen 

soveltumattomassa paikassa näkyvyyden ollessa rajoitettu. 

Näkyväisyyttä heikensi  auran  nostattama lumipilvi. 

Liikenneturvallisuuden parannusehdotukset: 

- 	valvonta 

- 	tiedotusta tielläiiikkuj ilie ohituksen riskeistä 

huonoissa olosuhteissa 

- 	tiedotusta erityisesti  aura-auton ohittamisen riskeitä. 



2.  Henkilöauton  la perävaunullisen  kuorma-auton yhteenalo 

Kuvaus tapahtumasta: 

Henkilöauto ajoi  aura-auton perässä.  Auran nostattainan 

lumipilven  johdosta näkyvyys oli erittäin huono  ja  henkilöau-

to ajoi aivan  aura-auton takana lähellä tien keskiosaa 

aikomuksenaan päästä  aura-auton ohi. 

Vastakkaisesta suunnasta lähestyi perävaunullinen kuorma- 

auto.  Välittömästi tämän kuorma-auton  ja  aura-auton kohtaaiiü

-sen  jälkeen havaitsi kuorma-auton kuljettaja  aura-auton 

takana luinipilvessä ajavan henkilöauton keskellä tietä. 

Tilanne oli niin äkillinen, ettei väistöä  tai  jarrutusta 

voitu tehdä. Henkilöauto törmäsi vasemmalla etuosallaan 

kuorma-auton vasempaan etuosaan  ja  suistui törmäyspaikan 

läheisyyteen tien penkalle. 

Henkilöauton kuljettaja  ja  takapenkillä istunut matkustaja 

kuolivat. Henkilöauto romuttui  ja  kuorma-auto  vaurioitui etu-

osastaan. 

Vahingon syyt: 

Vahinko aiheutui henkilöauton virheellisestä ajolinjasta  ja 

 liian lyhyestä ajoetäisyydestä  aura-autoon.  Aura-auton 

nostattama lumipilvi esti ajoittain kokonaan näkyväisyyden. 

 Tie  oli lisäksi liukas  ja  luminen. 

Liikenneturvallisuuden parannusehdotukset: 

- 	aura-auton ohittamisesta  ja  siihen liittyvistä riskeis- 

tä lisää valistusta  ja  tiedottamista. 
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LillE  4 

1 	(2) 

(34243)  
ik (sisivv.)  

Ylinopeuksia ei saada kuriin työ mailla  

• 	•••  Henki vaarassa  tietoissa 
Tiemiehet  vaativat  kuria  tietyömail

-la kaahaileville autoilijoile. Jalkamie-
het  väittävät autojen suhahtavan ohit-
seen jopa sadan kilometrin tuntino-
peuksilla. 

Aamulehti mittasi nopeuksia kol-
mostien päallystystyömaaila Valke-
akosken pohjoispuolella. Kiireisimmät 
ajoivat kolmenkympin rajoitusalueel-
la  65  kilometriä tunnissa. 

Poliisi sanoo, etteivät kesäaikaiset 

rahkeet riitä  kovin  tarkkaan valvon-
taan. Tietyömaalle osuva poliisiauto 
hiljentaä nopeudet liiankin tehokkaas-
ti. Puskaradjo toimii, eikä kaahaajia 
saada valvontaiskujssa kiinni. 

Täman  kesän tietyöt ovat vaatineet 
 jo  kaksi ihmishenkeä. Lanaaja Risto 

 K r o p  £  U on  raivoissaan autoilijoil-
le, joita hari joutuu väistelemääri hen-
kensä kaupalla. Tähän saakka mies  on 

 selvinnyt pintanaarmuilia, mutta lä-
heltä piti -tilanteita  on  joka päivä. 

Pahimpina Kropsu pitää henkilöau-
toilijoita  ja  erityisesti naisia, jotka ei-
vät ymmärrä väistää tiellä työskente-
levaa ihmistä. Kropsun työtoverit taas 
julmistelevat rekkamiehille, jotka aja-
vat kovaa  ja  haistattelevat tiemiehille.  

Tehokkaimmin suomalaisen autoili-
jan vauhtia hidastetsan salpaamalla 

 tie puomeilla.  Liikennemerkit ovat 
melkein merkityksensä menettäneet. 

SIVU  10  

Kuva  Ilkka Laitinen  
Pislomies  Vesa Ituokostenpohja joutuu usein tápärlin tilanteislin, kun autot sujabtavat läheltÅ lujaa ohi. 



Lllkeoteenohjaaja  Sari  Vuorinen pelkää enIten rekkoja. Raskaat autot menevit lujaa 

 ja  läheltä. Tlelyömallla työskentelevät vaativatk.in lisää valvontaa. 

Tirtyömaa  ei juuri kevennä kaasujalkaa:  30 kIlometrin 
nopeusrajoitusta  noudattaa tuskin kukaan. Aamuleh- 
den iutka mittasi paljon kovempiakin lukemis kuin ku- 

vassa näkyvä. 

.... 	 .. Tieiniehet pelkaavat kaahaajia 
Tietyömaiden  läpi ajetaan hengenvaaralli-

sen kovaa. Tiemichet vaativat lisää poliisin 
tutkapartiolta. 

Poliisi vastaa, ettei värkeissä ole enem-
pään varaa. Erittäin tehokkaaksi kehittynyt 
puskaradio  vie  tehon vähätseltäkin valvon-
nalta. 

Kolmostiet.a paallystava 
lanmies  Risto  K  rops  u 

 muistuttaa, että kesan  tie-
tyot  ovat vaatineet  jo  kah-
den tvontekijan hengen. 

 Kolmas  vakava onnetto-
muus katkaisi uemiehelta 
molemmat jalat. 

Kropsu  saa itse loikata 
turvaan useamman kerran 
päivässä, kun autot elvat 
ymmarra vätstaä hinta.  Ta- 
han  saakka Kropsu  on ael 
vinnyt pintanaarmuilla  ja 

 autot sarkvneilia peileillä. 
- Ajaminen  on törkeäa 

 ja koko  ajan torkeämnmakst 
muuttuu. Naiset ovat nyky- 
iän pahimpia nopeusrajol

-tusten yhttajia. Kropsu  sa- 
noo- 

Poliisin neuvot ovat  va- 
hissa.  Liikkuvan poliisin 
läaninnsaston paillikko 
Mikko Hei  mo  muistut-
taa,  etta kesälla  on  poliisi!- 
lakot  loma -aika. Tutkamie

-his  riistaa vananhaisesti  tie-
tyamaille.  

Ylikonstaapeli 	Olavi 
Hyttinen tietää, ettei 
kukaan tavallisesti noudata 

 30  kilometrin rajoituksia 
tietyömailla. Vasta tutkan 
ilmestyminen tienvarteen 
muuttaa kansalaiset  lain' 
kuuliaisiksi. 
-  Tieto tutkasta levisi 

kulovalkean tavoin. Nopeu-
det putoavat heti ensimmäi-
sen kymmenen minuutin 
aikana, Hyttinen kerino. 

Liikennenturvallisuusin-
sinooriAntti  Rantanen 
sanoo, ettA tietyömaiden 
tekeminen taysin turvalli-
siksi vaatisi tietyöväen  kol' 
minkertaistamnista. 

- Nykyaän  ajetaan joka 
paikassa kovempaa kuin 
olosuhteet edellyttaisivät. 
Rantanen sanoo.  

Auto  pysähtyy 
 vain puomiin 

Liikennemerkeistä  autoi-
lijat eivat paljoa valita. Par-
haaksi keinoksi  on  osoittau-
tunut tien salpaaminen 
puomeilla niin kapeaksi, et-
tä  autoulijari terve järki pa-
kottaa vähentämään no-
peutta. 

Paällystystyömailla  pun- 
mien  käyttö  on  vaikeaa, 
koska tyomsa liikkuu  koko 

 ajan. Suurimmassa vaaras-
sa ovat asvalttikoneen ym-
pärillä pyörivät jalkamie

-het,  joita  on  hankala puo-
meillä suojata 

Liikuteltavista töyssyma
-toista Rantanen ei innostu. 

Toyssyihin kaahailevist 
autoilijonts tulisi pian uusi 
ongelma. 

- ios kuljett.ajalla  on 
 vaikeuksia hallita autoaan 

pyörät tiessi, niin vielä vai-
keampaa  se on pyörat  il-
massa, Rantanen sanoo. 

Peltiä varotaan 
ihinishenkeä ei 

Lanamiehen  on  pakko 
roikkua tien keskiviivalla 
asvalttikoneen perassa. 
Saumaa  on lanattavs  koko 

 ajan. ios asvaltti päasee 
juähtymä.än epatasaiseksi. 

 koko  urakka menee pie-
leen. 

Kropsu  luottaa eniten  

amma'ttiautoilijoihin.  Hen-
kioautoilla  liikkuvat kun-
nioittavat usein enemmän 
peltii kuin ihmiahenkiä 

- iyrän  ne kiertivät 
kaukaa, ettei autoon tule 
naarmuja.  Mun  kohdalla ei 
taas viistetä yhtään, 

Aamnulehden  tutka mitta-
si perjantaina nopeuksis 
kolxnostien päällystystyö-
maalla Valkeakosken poh-
joispuolella.  30  kilometrin 
nopeusrajoitusalueella no-
peimmat kulkivat yli  60  ki-
lometrin vauhdilla. Työ- 
miesten mukaan liikenne 
oli huomattavasti  formas- 

Kaahareiden 
lääke uusi 
tutkinto? 

Toistuvasti liikennerik-
komuksia tekevien vaaraa 
liikenteelle pyritään  valsen. 
tamäln, Liikenneminizteriö 

 on  asettanut työryhmin sel-
vittämään keinoja ongelma- 
kuljettajien kuriinsaami-
aekai. Tuloksia  on  miara  
syntyä maaliskuun loppuun 
mennessä. 

Työryhmä tutkii viime ai-
koina esillä olleet tounen

-pide-ehdotukset  ja  valitsee 
nilsta Suomen oloihin par-
haiten soveltuvat. 

Ongelmnakuljettaiille  on 
 esitetty  mm.  puhuttelu-  ja 

varoitusseuraamuksia  sekä 
uuteen kuljettajatutkintoon 
muäräämistä. 

Työryhsnään 	kuuluu 
edustajia liikenneministeri - 
Östs. oikeusrninisteriosta, 
iisiasiainminhsteriösta,  Au-
torekisterikeskuksesta, Lii-
kennetur'va,sta. Liikenneva-
kuutusyhdistyksesta  ja 
Tampereen  yliopistosta. 

Työryhmän puheenjohta-
jana  on  liikenneministeriön 
liikenneturvalllsuustoimiS

-ton  päällikkö iarnio 
Hirsto.  

lis  rauhallisempi.  sillä ama-
tooritutkamiehet  havaittiin 
nopeasti  ja v'iidakkorumpu 

 varoitti tien päällä ljikkujia. 

Rekka-autot 
pelottavat 

Liikersteenohjaaja 	Sari  
Vuorinen pelkää eni-
ten rekkoja. Ne suhahtavat 
joskus kovaa  ja  lihelti.  Ko-
vimmat nopeudet  Sari  arvi-
oi yli sadaksi kilometriksi. 
Aamulehden tutki mittasi 
autojen kulkevan noin pa-
rinkymmenen kilometrin 

Tutkan käyttäjältä  on  sa-
manlainen olo kuin  kala- 
miehellä: parhaat saaliit 
pääsevät aina karkuun. 
Perjantaiaamuna oli ohi  vi-
lahtanut ailminnikijöiclen 

 mukaan kaksikin henkilö-
autoa noin  70  kilometrin 
ylinopeudella' Kun Aamu-
lehden tutka torrotti tien- 
laidassa,  paras  ylinopeus oli 

 vain 35 kilometria  tunnissa. 
Siis  65  kilometrin vauhtia 

 30  kilometrin rajoituaalu-
eella.  

Kovin  hyvää esimerkkiä 
eivit näyti tiemassaa aja-
vat kuorma-autoilijat.  He 

 ajavat kiireissään  koko  ajan 
pientä ylinopeutta. 

Tutka vaikutti selvästi ih-
misten ajamniseen. Piilotta-
mnaton vempele havaittiin 
heti,  ja  autoilijat vaihtoivat 
kaasult.a jarruun. Viesti 
kulki tiemiesten kokemus-
ten mukaan myos  LA-
puhelimilla.  

Liikkuvan poliisin Hä-
meen laaninosaston päällik-
kö Mikko Heimo myön

-tia, etta  poliisi tbrmäi  sa- 

ylinopeuksilla  54)  kilometrin 
rajoitusalueella. 

Asvaltti -Hakan 	tietyt,- 
maan päillikko Jarmo 
Rautanen  on ayda- 
mistynyt 	rekkamiehiin. 
Ammattiautoilijat 	ajavat 
kovaa  ja  lähettivät haistat-
televia terveisiä tienteki-
jöille. 
-  Tutka useammin  tie-

työmnaalle. se on  ainoa rat-
kaisu hurjasteluun. Rauta-
nen vakuuttaa.  Hän  suosit-
telee kiertoteitä kaikille 
niille, joiden herusot eivät 
kestä  ieisth  jonossa tietyön 
takia. 

manlaiseen  ilmiöön. Valot 
alkavat rapsyä,  ja  liikenne 
hiljenee. 

Tielläliikkujat 	tekevät 
yhteistyöllään  valitettavan 
vahingon itselleen: kaik-
kien kauhistelemnat  kuliss- 
jat  eivät jäi poliisin haaviin. 

Poliisin vastaus  on  entistä 
salakihmätsempi valvonta. 

 Se  tass  ei ihastuta ajavas 
yleisos. ja  poliisin vastainen 
yhteishenki  sen  kun voi' 
mistuu. 

- Törkimysten poimimi-
nen  vaatii täysin sala,ista 
valvontaa, Heimo sanoo. 

Heimon mukaan tiella 
liikkuu nyt kuljettajapolvi, 
joka  on  oppinut  kovan  aja-
misen taidon. Vaarallista 
asiassa  on se,  että kuljetta-
jat eivat osaa juuri mitään 
muuta. Kun joudutaan ta-
vallisesta poikkeaviin tilan-
teisiin, taidot loppuvat. 
-  ii  jos  poliisi puuttuu 

ajamiseen. itketaan että  po 
liisi  on  tyly. Heimo sanoo. 

Teksti: PEKKA TIINANEN 

 Kuvat:  ILKKA LAITINEN 

Suurimmat saaliit 
pääsevät karkuun 
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KUVAUKSIA LIIKENNEONNETTOMtJUKSIsTA,  JOITA  ON  SATTUNUT  TIE
-TYÖMA.AN  KOHDALLA  

1.  Henkilöauton törmääminen inoottorityökoneeseen 

Kuvaus tapahtumasta: 

Henkilöauto liikkui vasenta kaistaa pitkin. Samanaikaisesti 
oli kunnossapitotyöntekijä leikkaamassa asfaittia moottori-
työkoneella, joka oli poikittain tiehen nähden siten, että 
työkoneen puomi oli leikkaainassa tien keskiosalla. Työkone 
oli pysäköitynä kaistojen välisellä viheralueella. Henkilöau-
ton kuljettaja ei ilmeisesti havainnut puomia  ja  törmäsi  
sen  vasempaan sivuun. 

Törmäyksessä henkilöauton katto leikkautui irti  ja sen 
 kuljettaja kuoli kalloninurtumiin. 

Vahingon syyt: 

Vahinko aiheutui ilmeisesti työkohteen huomaamattomuudesta. 
Suoraan vastaan paistanut aurinko häikäisi henkilöauton 
kuljettajaa voimakkaasti. Tietyön ennakkovaroitus oli 
puutteellinen. Mikäli ennen tietyötã  vasen  kaista olisi 
sulj ettu sulkulaitteella,  onnettomuutta ei olisi tapahtunut. 

Liikenneturvallisuuden parannusehdotukset: 

- 	tietyöinaiden  asiallinen merkitseininen 
- 	liikenteen ohjaaminen liikennettä vaarantavissa 

tietöissä. 



2.  Henkilöauton peräänalo 

Perävaunullinen  kuorma-auto  kulki katua pitkin tarkoitukse-

naan kääntyä vasemmalle. Samaan suuntaan ajoi kuorma-auton 

perässä jonossa kaksi henkilöautoa. Lähestyessään risteystä 

kuorma-auto  jarrutti, jolloin jonossa ensimmäinen henkilöauto 

ajoi kuorma-auton perään. Toinen henkilöauto väisti vasemmal-

le välttääkseen peräänajon  ja  törmäsi liikenteenjaka-liiken-

nemerkkiin. 

Tapahtumapaikalla oli vanhalle päällysteelle levitetty juuri 

ennen onnettomuutta bitumiemulsiota uuden asfaittikerroksen 

liimaamiseksi. Ajorata oli tämän johdosta erittäin liukas. 

Ensimmäinen henkilöauto vaurioitui nokastaan  ja  toiseen tuli 

painumia. Kukaan ei vainmautunut onnettomuudessa. 

Vahingon syyt: 

Vahinko aiheutui ajoradan liukkaudesta, mikä oli kesäkelillä 

täysin ennalta arvaamaton. Ajoneuvojen väliset etäisyydet 

olivat liian lyhyet. Päällystetyöstä varottavien tiemerkintö-

jen todettiin olleen puutteellisia. 

Liikenneturvallisuuden parannusehdotukset: 

- 	teiden  ja  katujen asfaltoinnin aikana tulisi liikenteen 

ohjaukseen kiinnittää erityistä huomiota 

- 	liimatulle  tie- tai  katuosuudelle  ei pitäisi päästää 

liikennettä. 



poikansa kaatunutta pyö
-ras.  

Yksi 	onnettomuuden 
syista  saattaa  oils se,  että 
ehöylisti  on  ajamsa  huo-

no näkyvyys eteen: itse asi-
assa kuljettaja ei lähielSi-
tyydelle rae lainkaan gil

-loin,  kun edessä  olcva  pus
-kulevy  on  kolsolla.  

Komisario Pollarin mu-
kaan Larnikin onnettomuus 
herattäi jälleen keskuste-
lua oiitä, olisiko tällaisten 
työkoneiden iiikennetur-
valliauutta parannettava. 

Onnettosnumlen tutki-
musten vuoksi poliisi joutui 
välillä sulkemaan  Marian- 
kadun liikenteen  koko-
naan.  Jonot olottuivat Pyy-
nikintorin  ja Ratinan sillan 

 taakse. Ruuhka loppui vas-
ta  kello  t  jãlkern.  

Vaarallinen 
risteys  

Onnettomuusristeys  on 
 yksi vaaratlisimpia, mitä 
 Tampereen  koulujen  kul- 

mills on.  Nyt onnettomuu-
den uhrit jäivät poikkeuk-
sellisen kulkuneuvon  alle. 

 Multa risteyksessä  on  'mel-
kein tapauksia' piivittiin. 
kun autojen joukossa liik-
kuu oatapSin  mm.  koululai

-aja. Edellinen kuolemanta- 

paus  sattui kuitenkin useita 
vuosia Sitten. 

Risteyksen lãhellj skait
-see  Alekzanterin  ala-aste. 

Pyynikin yläaote.  Tampe-
reen  yhteiskoulun lukio  ja 
Tampereen  lyseon lukio. 
Mariankadun iansipuolvlla 

 on  ,nm.  koulujen käyttilnk 
urheilukenttä. Suojate,tä 
kiyttivat monet vanhuk-
set, jotka vierailevat Marja-
tan  sairaalassa. Myös Pyy- 

nikin anukkat  oral  turen - 
noel  liikenns--sk,ja tãhän 

 kohtaan  jo  pitkään. 
Kaupungin liikenne-insi-

n,Jri Risto Laaksonen 
kc-:t,s,. että r.ot,- s- s qua  ut-
lulkin jo vaRoja lijka-tineva. 
tosuun,,ilel.nissa.  Tällainen 
nnnslt,sqal,us 	vauhditti,.i 
vaInio,, saan,ista  ja  Laakso-
nen ukno. että ne saadaan 
ensi vuonna. Tanä vuonna 
ei entä ehditä. 

_________ -, 	rIFS — -'i:u  U 
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E 	I  
Marlankadun  ja  F.K. Slllanpaänkdun risteykse-en on  
odotettu valoja  ju  vuosia. Ensi vuonna ne rakennetaan. 
Onnettomuuspaikk. k.rt.osns mustan pallon kohdalla. 

ESIMERKKI ERÄÄN ONNETTOMUUDEN  UUTISOINNISTA 
 (Aamulehti  27.9.1988)  

.. .. Tiehoyla ruhjoi 	Li 
U. aidm  ja  pojan 

	

Suojatietä  pitkin katua  ylittimäasä  olleet 	maanana  aamulla  kello  7.45. Onnett  
äiti  ja  poika  ruhjoutativat  kuoliaaksi Jääty. 	muudessa  henkensä menettänyt lehtori  An- 	 FL  SIll.nP  

ään tiehöylin  alle F.E.Sillanpäänkadun ja 	nell  S a I m I fl e n  oli  35-vuotias  ja  hänen 	<_____.___J1 I  Mariankadun  risteyksessä Tampereella 	poikansa Jaakko  5-vuotias. 

Kaupungin tiehöyli oli 	juuri ennen koulujen aika- 	ajoasennossa ylhäitti  ja sen 	 _________  
matkalla Mariankatua  etc- 	mista  erittäin paljon. 	 kuljettaja ei huomannut 
ian.  Se oil  pysähtynyt suo- 	Palkan kuulus(elemten 	etulevyn eteen oikealta-tul- 

jatien  eteen pääst maan 	sil,ninnikijäiden kuvausten 	leiLa. Komisario Tauno 
Kirkkopuiston  suunnalta 	perusteella  tid jo  poika oli- 	Poll a r I a 	mukaan 
tulleita jalankulkijoita  ko- 	vat  tulossa Pyynikin auun- 	näyttää siltä,  etta  kid  olisi  
dun  yli. Kulkijoita  olikin 	nolla, Tichôyiän luievy  oli 	kumartunut 	nostamaan 	 _______ ________ 

- 

Thllaisesta tiohiyli-ati  on  varsIn  huono näkyvyys iähleLLtsyydiie. Erltylseo huonot1 
11uljcttajo näkee slllolo.  kon tupukule'vy ao kohoils. 
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