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HÄMEEN TIEPIIRISSÄ 
TOiMENPIDE-EHDOTUKSET 

TIIVIS  TELMA 
Tielaitoksen  Hämeen  tiepiirissä  on  tehty  turvallisuustutkimusta työkoneiden 
havaittavuudesta.  Tutkimusta  on  tehty yhteistyössä Valtion teknillisen tutkimuskes-
kuksen  (VTT) turvallisuustekniikan  laboratorion kanssa. Tutkimuksen rahoittaa 
Valtiovarainministeriö. 

Tutkimuksen tavoitteena  on  ollut:  

- 	suunnitella, kokeilla  ja  toteuttaa parannusehdotuksia kaluston  havait- 
tavuuden  tehostamiseksi  

- 	kehittää  varoitusvilkkujen  toimivuutta  ja sijoittelua 
- 	laatia  koulutusaineistoa  kaluston  havaittavuudesta tielaitoksen  käyt- 

töön  
- 	tehdä muisti-  ja tarkastuslistoja  sekä  luokitussysteemejä  kaluston  

havaittavuuden  varmistamiseksi  
- 	kehittää tiellä  liikkujille  annettavaa tiedotusta  kunnossapitotöistä  ja  

kaluston  havaittavuudesta.  

Tutkimuksen yhtenä osana laadittiin selvitys tutkimuksen aikana syntyneistä 
toimenpide-ehdotuksista. Toimenpide-ehdotukset koskevat koneiden  ja  laitteiden 
valmistajia, viranomaisia  ja tielaitosta.  Toimenpide-ehdotukset ovat pääosin 
teknisiä  kehitysratkaisuja,  mutta  osa  toimenpide-ehdotuksista liittyy työntekijöiden 
koulutukseen  ja  kaluston  tarkastustoimintaan.  

Toimenpide-ehdotuksissa tuodaan esille  varoituslaitteiden  laatuun  ja  sijoitteluun 
liittyviä  kehitystarpeita.  Samalla  on  ehdotuksia uusien  varoituslaitteiden  kehittämi-
sestä  ja  käyttöönotosta.  

Työkoneiden sivuhavaittavuutta  pitäisi parantaa  heijastavin kalvoin. Havaittavuutta 
 taaksepäin voidaan parantaa  suunnatuilla varoitusvilkuillaja heijastavilla  kalvoilla. 

 Heijastimien  merkitys  havaittavuuden  kannalta  on  olematon,  pysäköidyissä 
 autoissa voitaisiin kuitenkin käyttää  irrotettavia  heijastimia.  Varoitusvilkkujen 

 tehokkuutta voidaan parantaa rakentamalla epäsäännöllisesti  välähtäviä  varoitus
-vilkkuja,  joiden  valovoimakkuutta  voidaan säädellä.  



3  

SISÄLTÖ  
TIIVISTELMÄ 
	

2 
JOHDANTO 	 4 

1  TEKNISET TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 	 5 
1.1 Etuvalot 	 5 
1.2 Takavalot 	 6 
1.3 Aurausvalot 	 6 
1.4 Työvalot 	 7 
1.5 Suuntavilkut 	 7 
1.6 Varoitusvilkut 	 8 
1.7 Varoitusvalot 	 9 
1.8 Heij  asti  met 	 9 
1.9  Heijastavat kalvot 	 10 
1.10  Väritys 	 10 
1.11 Turvamaalaukset  ja  -teipit 	 11 
1.12  Liikennemerkit 	 11 
1.13  Suoja-ja  varoitusaidat 	 12 
1.14  Varoitus-  ja  hä.lytysmerkin  antajat 	 12 
1.15  Hitaan ajoneuvon kolmio 	 12 
1.16 Lisälaitteiden havaittavuuden  parantaminen 	 12 

2  KALUSTON TARKASTUSTOIMINTA  JA  HUOLTO 
	

13 
2.1  Tarkastus-  ja  korjaustoiminta 	 13 
2.2  Huolto  ja  puhdistus 	 13 
2.3 Pesumandollisuudet 	 13 
2.4  Kaluston varastointi 	 14 

3  TIEDOTUS 	 15 
3.1 Työkoneen  avulla 	 15 
3.2  Yleinen tiedotus 	 15 

4  MUUTA 	 16 
4.1 Nälcyvän suojavaatetuksen  merkitys 	 16 
4.2 Aurojen  tekninen kehittäminen 	 16 
4.3 Hallintalaitteiden  suunnittelu 	 16 



4  

JOHDANTO 

Tutkimuksen yhtenä osana laadittiin selvitys tutkimuksen aikana syntyneistä 
toimenpide-ehdotuksista. Toimenpide-ehdotukset  on  koottu pääosin tutkimuksen 
viidestä muusta raportista. Valtaosa toimenpide-ehdotuksista perustuu kalustokar-
toituksessa saatuihin tuloksiin. 

Toimenpide-ehdotukset koskevat koneiden  ja  laitteiden valmistajia, viranomaisia 
 ja tielaitosta.  Toimenpide-ehdotuksen yhteyteen  on  kirjattu myös  se  kenen pitäisi 

hoitaa asiaa eteenpäin  ja  mitä asialle pitäisi tehdä. 

Toimenpide-ehdotukset ovat pääosin teknisiä kehitysratkaisuja, mutta  osa  toimen-
pide-ehdotuksia liittyy työntekijöiden koulutukseen  ja  kaluston tarkastustoimintaan. 

Kaluston havaittavuuden parantaminen lisää ennen kaikkea kunnossapitäjien 
työturvallisuutta. Samalla helposti havaittava kunnossapitokalusto parantaa muiden 
tiellä liikkujien liikenneturvallisuutta sekä tuo osaltaan esille tielaitoksen palvelu- 
henkisyyttä  ja  parantaa laitoksen yrityskuvaa. 

Toimenpide-ehdotukset käytiin läpi työryhmässä, johon kuuluivat Antti Tuokkola 
Tiehallituksesta, Kaino Vuorinen Hämeen tiepiiristä  ja  Simo Sauni VTT:n 
turvallisuustekniikan laboratoriosta. Laaditut toimenpide-ehdotukset käytiin läpi 
vielä toisessa työryhmässä, johon kuuluivat Hämeen tiepiiristä  Matti J. Sulanne 

 ja  Kaino Vuorinen sekä  VTT:n turvallisuustekniikan laboratoriosta Simo Sauni. 
Työryhmä  on  myös maanttänyt ne tahot, joiden pitäisi hoitaa kehitysideoita 
eteenpäin, sekä arvioinut toimenpide-ehdotusten hyötyä. 

Toimenpiteiden hyötyä pyrittiin myös karkeasti arvioimaan: 

Hyöty  on  merkittävä 
** 	Hyöty  on  ilmeinen 
* 	Hyöty  on vähäinen/vaikea  arvioida. 

Simo Sauni 
tutkija  
VIT, turvallisuustekniikan  laboratorio 



Toimenpide-ehdotukset Mitä tehdään, kuka hoitaa Hyöty  

1 	TEKNISET TOIMENPIDE-EHDOTUKSET  

1.1 	ETU  VALOT 

Etuvalojen  parempi sijoitteluja suunnittelu: Kaluston suunnittelussa otettava 
- 	kuraantumisen vähentymmen  huomioon, laitevalmistajat  ja käyt- 
- 	valojen heijastumisen estyminen ohjaamoon täjät. 
- 	valojen  ja varoitusvilkkujen sekoittumisen  estä- 

minen (varoitusvilkun  tehon  lisääminen). 

Etuvalojen  tehon  parantaminen: Ongelma poistumassa, uusissa 
- 	valotehon  lisääminen (traktorit, tiehöylät) koneissa kunnossa, vanhojen osalta 
- 	valaisimien heijastimien parantaminen korjataan tarpeen vaatiessa. 
- 	lokasuoj ien rakentaminen/parantaminen  estä- 

mään valojen kuraantumista. 

Etuvalojen  automaattinen suuntaus: Kaluston suunnittelussa otettava * 
- 	keskinivelellã  ohjattavissa koneissa, etuvalojen huomioon, laitevalmistajat. 

suuntauksen automaattinen säätä koneen olles- 
sa linkussa (valot näyttävät aina kulkusuun- 
taan). 



Toimenpide-ehdotukset Mitä tehdään, kuka hoitaa Hyöty  

1.2  TAKAVALOT  
Vaatii muutoksia lainsäädäntöön. 

Laadun parantaminen: Neuvottelut laitevalmistajien  kans- 
- 	kookkaampia takavaloja sa, taijouspyynnössä  vaatimukset 
- 	kirkkaampia takavaloja.  valojen laadusta. 

Takavalojen  parempi sijoittelu: Laitteiden suunnittelussa otettava 
- 	kuraantumisen  väheneminen huomioon, laitevalmistajat. 
- 	lisälaitteiden  ja  -varusteiden aiheuttamien  kat- 

veiden  poistuminen (karheenlevitin, hiekoitus - 
ja suolauslaitteita, perälauta) 

- 	takavalojen  ja suuntavilkun sekoittumismandol- 
lisuuden  estäminen 

- 	havaittavuuden  kannalta parempi sijoittelu 
(ylös, pois katveiden takaa). 

Takavalojen  puhtaana pysymisen parantaminen: Laitteiden suunnittelussa otettava * 
- 	parempi sijoittelu (ylös) huomioon, laitevalmistajat. 
- 	pesuautomatiikan  kehittäminen 
- 	sulatusautomatiikan  kehittäminen Valojen puhdistus pitää ottaa 
- 	lumeentumisen  estäminen (valojen lasien  lim-  esille koulutuksessa  ja työnopas- 

mitys, spoilerit) tuksessa,  esimiehet. 
- 	suojuksien  rakentaminen (tuuliohjaimet) 
• 	työkoneiden  valojen puhdistamisen kehittäminen 

(pesumandollisuus, työohjeet, tarkastustoiminta) 
- 	kontrastin  rakentaminen takavaloille. 

Takavalojen  lisääminen: Takasumuvalot  laitetaan uuteen * 
- 	lisäjarruvalojen  käyttöönotto (valot mandolli- kalustoon, laitevalmistajat  ja 

simman  ylös) tilaajat. 
- 	takasumuvalojen  käyttöönotto 
- 	lisäjarruvalojen  ja takasumuvalojen sijoittelun  

kehittäminen 
- 	aurausta  varten omat varoitusvalot.  

1.3 	AURAUSVALOT  

Laadun parantaminen: 
- 	kookkaampia  ja  tehokkaampia aurausvaloja Tutkimuksella olisi selvitettävä 

(traktorit) aurausvalojen kehitystarpeita, 
- 	kirkkaampia aurausvaloja. tiehallitus.  

Parempi sijoittelu: Mukaan kehityshankkeeseen. * 
- 	valojen sijoittelu niin, että valot kertovat työ- 

koneen  mallin  (valojen etäisyys toisistaan ei 
saisi hämätä vastaantulijan luulemaan kuorma- 
autoa traktoriksi). 



Toimenpide-ehdotukset Mitä tehdään, kuka hoitaa Hyöty  
1.4 	TYÖVALOT  

Laadun parantaminen: Laitteiden suunnittelussa otettava 
- 	kookkaampia  ja  tehokkaampia työvaloja huomioon, laitevalmistajat  ja  tilaa- 
- 	työvaloiksi  tarkoitettujen valojen käyttö (ei  jat. 

sumuvaloja) 
- 	parempi kulutus-, korroosio-  ja iskunkestä- 

vyys.  

Parempi sijoittelu: Laitteiden suunnittelussa otettava 
- 	valojen häikäisyn vähentäminen ohjaamoon  tai  huomioon, laitevalmistajatja tilaa- 

muille tiellä liikkuj ilie  jat. 
- 	valojen sijoittelu niin, etteivät takana olevat 

valot näy perässä ajaville (eivät häikäise) 
- 	jokaiseen työalueeseen työvalo (myös lisälait- 

teisiin) 
- 	valot mandollisimman ylös. 

Valojen puhdistus: Työnopastusasia, työnopastajat. ** 
- 	ohjeet 
- 	välineet.  

1.5 	SUUNTAVILKUT  

Parempi sijoittelu: Laitteiden suunnittelussa otettava 
- 	varoitusvilkunja suuntavilkun sekoittumismah-  huomioon, laitevaimistajat. Myös 

dollisuuden  estäminen kehityshanke, tiehallitus. 
- 	suuntavilkkujen sijoittelu  min,  että ne näkyvät 

myös sivulta-  ja  takaapäin 
- 	vilkkujen sijoittelu  min,  että ne pysyvät puh- 

taana. 

Parempi laatu: Kehityshanke, tiehailitus. * 
- 	kookkaampien  ja  laajemmassa  kulmassa  näky- 

ylen suuntavilkkujen  suunnittelu. 



Toimenpide-ehdotukset Mitä tehdään, kuka hoitaa Hyöty  

1.6 	VAROITUS VILKTJT 

Parempi sijoittelu: Erillinen tutkimus, jolla selvitetään 
- 	 varoitusvillcunja suuntavilkun sekoittumismah- varoitusvilkkuihin  kohdistuneiden 

dollisuuden estimmen  toimenpide-ehdotusten merkitys  ja 
- 	 suuntavilkkujen sijoittelu  niin, etteivät ne  jää  käyttökelpoisuus, tiehallitus, lii- 

työkoneen  tai lisälaitteiden katveisim kenneministenö, autorekisterikes- 
- 	 vilkkujen sijoittelu heippokäyttöisiinjatkovar- kus  ja katsastusviranomaiset. 

sim  tai teleskooppivarsiin  matalissa työkoneis - 
sa.  

Parempi laatuisten vilkkujen käyttö: 
- 	 pyänvien (ns. kuuppavilkkujen)  tilalle parem- 

min näkyvämpiä salamavilkkuja (kuuppavilk- 
kujen  käytöstä luopuminen) 

- 	 suunnattujen varoitusvilkkujen  käyttäminen 
työkoneissa,  joissa ei tarvitse varoittaa joka 
suuntaan (suolausautot, vesakonraivauslaite  ja 
paikkaustyökalusto). 

Vilkkujen  lukumäärän lisääminen: 
- 	 työkoneessa  pitäisi yleensä olla kaksi vilkkua 
- 	 vilkkupaneelien  käyttäminen pakettiautoissa 

työskenneltiessä vilkkailla tiealueilla  (mm. lii- 
kennemerkkien hoitotyöt  ja paikkaustyöt).  

Epäsäännöllisesti välähtävän vilkun saattaminen 
sarjatuotantoon: 
- 	kestävyys 
- 	normien mukaisuus 
- 	tarkempi vertailu muiden varoitusvilkkujen 

kanssa 
- 	 valaistusvoimakkuuden vaihteluvälin  tarkempi 

tutkiminen  ja ko. automatiikan  testaaminen 
- 	 himmennys.  

Uusien teknisten ratkaisujen testaaminen: 
- 	 kaksivärisen vilkun  rakentaminen (esim. sa- 

massa varressa olisi keltainen  ja  punainen 
varoitusvjllcku) 

- 	parhaan värisen (keltainen, valkoinen) vilkun 
etsiminen 

- 	 suunnattujen varoitusvilkkujen  ominaisuuksien 
testaaminen (yhtäaikaa välähtävät varoitusvil - 
kut  -  eri aikaa välähtävät varoitusvillcut sekä 
halogeeni-  ja salamavilkut). 



Toimenpide-ehdotukset Mitä tehdiän, kuka hoitaa Hyöty  

1.7 	VAROITUS VALOT  

Auran  varoitusvalojen  kehittäminen: Erilliset  kehityshankkeet, tiehalli- * 
- 	tärinää kestävän  varoitusvalon  kehittäminen eri  t'us. 

teknijkoilla (valokuitutekniikka,_led -tekniikka).  __________________________________  

1.8 	HEIJASTIMET  

Parempi  sijoittelu:  Laitteiden suunnittelu,  laitevalmis- 
- 	heijastimien sijoittelu  min,  etteivät ne  jää tajat. 

työkoneen  tai lisälaitteiden katveisiin 
- 	heijastimien sijoittelu  niin, että ne pysyvät 

puhtaana  ja  ehjinä  
- 	heijastimien sijoittelu  niihin koneen  pintoihin,  

joissa olevilla  heijastimilla  on  todellista merki- 
tystä  havaittavuuden  kannalta. 

Parempi  laatuisten heijastimien  rakentaminen:  Heijastiniien  kehittäminen, heijasti- 
- 	kookkaampien heijastimien  käyttö  mien  valmistajat.  
- 	heijastimien  rakentaminen, joilla  on  suun hei - 

jastuskulma (esim. pallomainen heijastin). 

Heijastirnien  merkitysten uudelleenarviointi: Lainsäädännön muuttaminen,  * 
- 	heijastimien  merkitys  havaittavuuden  kannalta  liikenneministenö.  

on  tällä hetkellä huono, olisi pohdittava tarvi- 
taanko nykyisenlaisia heijastimia ollenkaan  

- 	heijastimien  tilalle saksalaisen käytännön mu- 
kaiset  pysäköintitaulut (punavalkoraitainen 
heijastava  taulu)  

- 	heijastiniien  tilalle heijastavat  kalvomateriaalit. 
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1.9  HEUASTAVAT  KALVOT 

Heijastavien  kalvojen käyttö takaapäm  ja sivuhavait- Käyttökokeilujen  jatkaminen, 
tavuuden  parantamisessa: tiehallitusja  eri tiepiint. 
- 	heijastavalla kalvolla merkit.ään työkoneen  

ääriviivat  tai  yhdellä leveällä kalvolla koneen 
pituus (muoto/mitat). 

Kalvojen käyttöohjeet: Tutkimus, tiehallitus. * 
- 	kalvon laatu pitää olla  1-luokan kalvoa  tai  

vastaavaa 
- 	kalvon minimileveys pitää olla  50 mm  
- 	punaista kalvoa taakse  ja  keltaista sivuille. 

Kalvojen teknisten ominaisuuksien testaus: Testaukset, tiehallitus. 
- 	eri kalvovalmistajien tuotteiden vertailu 
- 	kalvojen kulutuskestävyyden testaaminen (kun- 

nipysyminen  ja heijastumisominaisuuksien  
säilyminen) 

- 	kalvojen näkymisen testaaminen myös koneen 
ollessa kurainen.  

1.10  VÄRITYS 

Tielaitoksen  koneiden värityksen suunnittelu: Laitteiden suunnittelussa otettava 
- 	mattamustan  käyttö pinnoissa, joista heijastuu huomioon, laitevalmistajatja tilaa- 

valoa ohjaamoon  jat. 
- 	peilien takapintojen  maalaus fluorisoivilla 

väreillä 
- 	havaittavuuden  parantaminen päivänvalossa. 

Tielaitoksen  kaluston värityksen kehittäminen  idea-  Kilpailun järjestäminen, tiehallitus. 
kilpailun avulla: 
- 	avoinitielaitoksen  henkilökunnalle tarkoitettu 

kilpailu värityksen suunnittelussa 
- 	parhaiden ehdotusten kokeileminen. 

Yhtenäisen värityksen merkityksen arviointi: Selvitys yhtenäisen värityksen 
- 	selvitetään yhtenäisen värityksen merkitys merkityksestä, tiehallitus. 
- 	urakoitsijoiden kaluston (kunnossapidossa) 

värityksen  saaminen yhdenmukaiseksi tielaitok - 
sen  kaluston kanssa 

- 	tien kunnossapidossa käytettävä työkone  tai  
ajoneuvo ei saa olla harmaa  tai  sininen  tai  
sellainen, joka ei erotu taustastaan. 
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Toimenpide-ehdotukset Mitä tehdään, kuka hoitaa Hyöty  

1.11  TUR VAMAALAUKSET  JA  -TEIPIT 

Turvamaalausten  parempi suunnittelu: Käyttökokeilut, tiehallitusja tiepii- 
- 	turvamaalauksia  vain  pintoihin,  joissa ne pysy- nt.  

vat  
- 	turvamaalauksille  parempi kontrasti 
- 	turvamaalauksille  normit (raidoituksen muoto,  

koko,  värit) 
- 	nykyisten ohjeiden hyvyyden arviointi. 

Turvamaalausten  tekniset parannusehdotukset: Käyttökokeilut, tiehallitus  ja tiepii- * 
- 	heijastavien  materiaalien käyttö nt. 
- 	päivällä hyvin näkyvien materiaalien käyttö 

(esim. päivänäkyvät  kalvot). 

Sivuhavaittavuuden  parantaminen turvamaalauksin: Käyttökokeilut, tiehallitus  ja tiepii- * 
- 	saksalaisen raidoituksen käyttöönotto (pienin nt. 

muutoksin) 
- 	kunnossapitokalustolle  varataan tietty raidoi- 

tuksen  malli.  

1.12  LIIKENNEMERK1T 

Valonuolten  käyttö: Käyttökokeilut, tiepiirit. * 
- 	tavallisten nuolimerkkien tilalle valonuolia 

yöllã  tehtävissä töissä. 

Liikennettä ohjaavien taulujen käyttökokeilut: Käyttökokeilut, tiehallitus. * 
- 	eri tekniikoihin perustuvien valotaulujen käyt- 

tökokeilut työkoneissa  (jos  hinnat putoavat) 
- 	muiden taulujen kokeilut. 

Tauluissa  ja liikennemerkeissä  olevien tekstien kehit- Laitekehittely, laitevalmistajat.  
tammen: 
- 	tekstien suunnittelu niin, että ne ohjaavat 

liikennettä (mitä pitäisi tehdä) 
- 	tekstien  koko  min  suureksi, että ne näkyvät 

riittävän etäultä 
- 	tekstien tilalle erilaisia symboleja 
- 	nykyisten liikennemerkkien käyttö tauluissa. 
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Toimenpide-ehdotukset Mitä tehditän, kuka hoitaa Hyöty  

1.13 	SUOJA-  JA VAROITUSAIDAT  

Suoja-  ja varoitusaitojen yhtenãistäminen:  Selvitys, tiehallitus. * 
- 	aidoille  yhtenäinen muoto  ja  malli. 

Verhorullien käyttökokeilut: Käyttökokeilut, tiehallitusja tiepii- * 
- 	työkoneisim  hankitaan verhorullia, joissa  on nt.  

erilaisia liikennemerkkejä  ja  opasteita. 

Törmäyssuojien käyttökokeilut: Käyttökokeilut, tiehallitus. * 
- 	törmäyssuojien käyttökokeilut 
- 	tutkitaan törmäyssuojien käyttöä. 

Ajoneuvoyhdistelmäkilpien käyttökokeilut: Käyttökokeilut, tiehallitusja tiepii- * 
- 	otetaan kokeiluun  E 70  säännöksen mukaiset  nit. 

ajoneuvokilvet.  

1.14  VAROITUS-  JA  HÄLYTYSMERKIN AN- 
TAJAT 

Varoituslaitteiden käyttökokeilut: Käyttökokeilutja testaukset, tiehal- * 
- 	selvitetään erilaisten varoitus-  ja hälytyslaittei- litus  ja tiepiirit.  

den  vaikutusta liikenne-  ja työturvallisuuteen.  

1.15  HITAAN AJONEUVON KOLMIO 

Teknisesti parempien hitaan ajoneuvon kolmioiden Tuotekehittely, laitevalmistajat. *  
kehittely: 
- 	kolmioiden  pitäisi kestää päivänvaloa  ja  kemi- 

kaaleilla tapahtuvaa pesua. 

Hitaan ajoneuvon kolmioiden säännönmukainen Kaluston tarkastustoiminnan kehit- *  
vaihtaminen: tãmjnen,  tiemestaripiirit. 
- 	virttyneetja rakkuloilla  olevat kolmiot vaih- 

detaan ennakkohuolto-ohjelman mukaisissa 
tarkastuksissa.  

1.16 LISÄLAI1TEIDEN HAVAITFAVUUDEN  
PARANTAMINEN 

Lisälaitteiden havaittavuuden  lisääminen: Lisälaitteiden  suunnittelussa otetta- 
- 	lisälaitteiden havaitt.avuus  pitää olla yhtä hyvä  va  huomioon, laitevalmistajat. 

kuin itse työkoneen 
- 	lisälaitteen varoituslaitteet  pitää olla yhtä hy- 

vät,  jos lisälaite  peittää työkoneen varoitus- 
laitteita. 
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2 	KALUSTON TARKASTUSTOIMINTA  JA  

HUOLTO  

2.1 	TARKASTUS-  JA KORJAUSTOIMINTA  

Kaluston tarkastustoimintaa  on  tehostettava havaitta- Laaditaan tarkastusohjeet, tiehalli- 
vuuden  kannalta. Työkoneiden tarkastusten yh-  tus.  Liitetään osaksi muuta tarkas- 
teydessä  on tarkasteLtava havaittavuutta  parantavat tustoimintaa,  tiemestaripiirit. 
varusteet. Tarkastuksessa käytetään hyödyksi tässä 
tutkimuksessa laadittua tarkastuslomaketta (tarkastus 
tehdään kuukausittain). Joutoaika voidaan käyttää 
työkoneiden havaittavuutta parantavaan  työhön. 

Kuijettajille  olisi annettava toirnintaohjeita kaluston Liitettivä työnopastukseen, esimie- 
havaittavuuden  varmistamiseksi. Kuijettajille pitäisi  het.  
laatia päivittäiset tarkastusohjeet. Kaluston käyttöoh- 
jeissa  pitää olla tähän liittyviä tietoja. ____________________________________  

2.2 	HUOLTO  JA  PUHDISTUS 

Valojen päivittäiseen puhtaanapitoon  on  kiinnitettävä Työopastusasia, työnopastajat.  
huomiota, valojen kuntoa  on tarkkailtava  ajon aika- 
na. Ajon aikana  ja sen  jälkeen  on kuraantuneet  valot  
ja vilkut puhdistettava,  tätä varten tarvitaan työohjei - 
ta kuljettaj ilie.  Kone luovutetaan puhtaana.  

2.3 	PESUMAHDOLLISUUDET  

Tukikohtiin olisi kehitettävä työkoneiden pesumah- Työpaikkajäijestelyt,  esimiehet. ** 
dollisuuksia.  Pitäisi olla sellainen pesumandollisuus, 
että työkoneen varoituslaitteet voidaan pestä nopeasti 
ajosta tultaessa (vähintään sanko  ja  harja). 

Pesupaikka  on  varattava pesua varten. 

Olisi kehitettävä pesu-  ja puhdistusmandollisuuksia,  
joiden avulla voidaan myös tien päällä suorittaa 
varoituslaitteiden puhdistusta. 

Takavalojen  ja suuntavilkkujen  automaattisia pesu- Laitekehittely, laitevalmistajat. * 
reita  olisi kehitelt.ävä työkoneisiin. 
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2.4 	KALUSTON VARASTOINTI 

Kaluston säilytysolosuhteet sekä varastointialueiden Työpaikkajäi-jestelyt,  koulutus  ja 
jäljestys  vaikuttavat osaltaan kaluston kuntoon  ja  ha-  työnopastus,  esimiehet. 
vaittavuuteen.  

Tukikohtien tarkastuksissa olisi kiinnitettävä huo- 
miota lisälaitteiden säilytysalueiden järjestykseen 
(koihiintuminen,  rikkoutuminen). 
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3 	TIEDOTUS  

3.1 	TYÖKONEEN  AVULLA  

Työkoneisiin  olisi saatava  varoitustauluja,  jotka  Käyttäkokeilut, tiehallitus. *  
ohjaavat liikennettä.  Varoitustauluihin  olisi saatava 
yleisiä symboleja  ja  sellaisia tekstejä, jotka ohjaavat 
muita tiellä liikkujia.  _________________________________  

3.2 	YLEINEN TIEDOTUS 

Tiedotusvälineisiin olisi saatava ohjeita siitä, miten Tiedotuksessa otettava huomioon, 
tiellä  liikkujien  pitää toimia  työkoneen läheisyydes-  koko  tielaitos.  
sä.  Tiedotust.a  pitäisi antaa myös  työkoneiden tuk - 
keistä. 

Tiedotusta pitää tehdä  tiemestaripiirikohtaisesti 
paikallis-  ja  alueradioon  sekä  paikallislehtiin.  

Keltaisen  varoitusvilkun  merkityksestä pitäisi antaa 
tiedotusta muille tiellä  liikkujille. 

Autokouluissa  on  opetettava oikeaa suhtautumista  ja  Opetusohjelmat,  opetusviranomai - 
toimimista  kp-kalustoon nähden  (asennekasvatus).  set.  
Autokouluopetus  osaksi peruskoulua  (esim.  liikenne- 
kasvatus).  
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4 	MUUTA  

4.1 	NÄKYVÄN  SUOJAVAATETUKSEN  MER- 
KITYS  

Työkoneiden kuijettajat  ja  työkoneiden  lähellä  työs- Työnopastusasia, työnopastajat. 
kentelevät  tarvitsevat  näkyvai suojavaatetusta. _____________________________  

4.2 	AUROJEN  TEKNINEN KEHITTÄMINEN  

Auroja  pitää kehittää sellaiseksi, etteivät ne  atheuta Laitekehittely, laitevalmistajat. *  
lumen  pälyämistä. ________________________________ _________________  

4.3 	HALLINTALAITTEIDEN SUUNNiTTELU 

Hallintalaitteiden  suunnitteluun tarvitaan omat peri-  Laitekehittely, laitevalmistajat.  
aatteet. Tärkeätä olisi  hallintalaitteiden automatisoin - 
ti  ja  hallittavuus (esim. sijoittelu  oikein kuljettajan  
näkökenttãän). 

Hallintalaitteiden  pitää olla sellaisia, että aikaa  jää  Laitoskohtaisen  standardin  laatimi - 
muun liikenteen seuraamiseen (automaattisesti toimi-  nen, tiehallitus.  
via  hallintalaitteita). 
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