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Esipuhe  

Tiellä tehtävät työt on luokiteltu työturvallisuuslainsäädännössä töiksi, joihin liittyy 
erityisiä vaaroja työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Tiellä työtä tekevät 
joutuvat jatkuvasti alttiiksi liikenteen aiheuttamille vaaroille ja aiheuttavat samalla 
vaaraa yleiselle liikenteelle. Liikenteen aiheuttamien vaarojen lisäksi tiellä tehtävään 
työhön liittyy monenlaisia työturvallisuuteen liittyviä riskejä.   
 
Työympäristöön sekä koneisiin ja laitteisiin liittyvien vaarojen tunnistaminen sekä 
niistä aiheutuvien riskien hallinta on avain turvalliseen työskentelyyn tiellä. Riskejä 
voidaan hallita esimerkiksi lainsäädännössä sekä eri viranomaisten, kuten 
Liikenneviraston, ohjeistuksissa esitetyin keinoin.  
 
Tieturva-kurssien suorittaminen antaa valmiudet turvalliseen työskentelyyn tie-
alueella. Tieturva 1 -kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka työskentelevät tiellä. Tieturva 
2 -kurssi on tarkoitettu mm. työnjohtotehtävissä toimiville sekä työnaikaisista 
liikennejärjestelyistä vastaaville henkilöille. Tieturva-kurssien avulla Liikennevirasto 
varmistaa osaltaan, että tiellä työskentelevät henkilöt omaavat riittävän tietämyksen 
tiellä tehtävän työn liikenne- ja työturvallisuusriskeistä sekä menetelmistä niiden 
hallitsemiseksi. Tieturva-kurssit eivät kuitenkaan korvaa työnantajan vastuulla olevaa 
perehdytystä henkilön omiin työtehtäviin.   
 
Tämä julkaisu sisältää oppimateriaalin Tieturva 1 -kurssille. Julkaisussa käsiteltävät 
asiat on hallittava loppukokeessa, joka on edellytyksenä kurssin suorittamiselle. 
Julkaisu toimii myös käsikirjana, joka sisältää keskeiset tiedot tiellä tehtävän työn 
turvallisuuteen liittyen.  
 
Tämän uudistetun painoksen ovat muokanneet Eeva Rantanen sekä Mira Penttinen 
Ramboll Finland Oy:sta, Risto Lappalainen ja Minna Latva-Käyrä Liikennevirastosta 
sekä Tapio Syrjänen Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Lisäksi kirjan tekstiä ovat 
kommentoineet kymmenet asiantuntijat, joihin on kuulunut mm. Tieturva-kouluttajia 
sekä hoitoverkon jäseniä. 
 
Helsingissä toukokuussa 2014 
 
Liikennevirasto 
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Tieturva 1 ‐koulutus vaaditaan:
• kaikilta tiellä tienpidon tehtävissä työskenteleviltä henkilöiltä
• tie‐ ja päällystysmateriaaleja kuljettavilta autonkuljettajilta
• työkoneenkuljettajilta muussa kuin kertaluonteisessa työssä
• muussa työssä tiellä työskenteleviltä
• Tieturva 2 ‐koulutukseen osallistuvalta.

Tieturva 2 ‐koulutus vaaditaan:
• tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ‐ ja 

liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä
• tiellä tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto‐, valvonta‐ ja 

liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä
• ELY‐keskusten aluevastaavilta
• urakka‐asiakirjojen valmistelijoilta ja ko. työtä tekeviltä 

hankintakonsulteilta
• tilaajan edustajana toimivalta tarkastus‐ ja valvontahenkilöltä sekä 

rakennuttajakonsultilta (Liikenne tietyömaalla –
Pätevyysvaatimukset ja työturvallisuuden perusteet).

Kertaluonteisissa tai lyhytaikaisissa työtehtävissä Tieturva 2 -koulutetun henkilön 
välittömässä valvonnassa työskenteleviltä henkilöiltä ei vaadita Tieturva-koulutusta. 
Kertaluonteisena työtehtävänä voidaan pitää esimerkiksi työmaan tavarantoimituksia. 
Lyhytaikaisena työtehtävänä puolestaan voidaan pitää esimerkiksi ohjattua vapaa-
ehtoistyönä tehtävää tienvarren tai levähdysalueen siivoustyötä.

Tieturva-pätevyydet tarkastetaan aina työhönottotilanteessa sekä pistokoeluontoisesti 
auditointien ja tarkastusten yhteydessä. Tietyömaalla tai tiellä työskenneltäessä 
työntekijän tulee esittää voimassaoleva oleva Tieturva-kortti sitä pyydettäessä. 
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1.1.2 Tieturva-kurssin suorittaminen ja rekisteröinti 

Tieturva 1 -kurssi on kokonaiskestoltaan 8 tuntia. Kurssin hyväksytty suorittaminen 
edellyttää koulututukseen osallistumisen lisäksi kurssikokeen läpäisemistä. Hyväksy-
tysti suoritetusta kurssista henkilö saa todistuksen ja henkilökohtaisen Tieturva 
1 -kortin. 
 
Tieturva 1 -kortti on voimassa viisi vuotta. Voimassaoloaika on merkitty korttiin. Päte-
vyys uusitaan käymällä kurssi uudestaan ja suorittamalla siihen liittyvä kurssikoe hy-
väksytysti.   
 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) ylläpitää Tieturva-kurssin suorittaneiden 
ja Tieturva-kortin haltijoiden rekisteriä. SPEKistä voi tilata maksua vastaan uuden 
Tieturva-kortin kadonneen kortin tilalle. Jokaisella Suomessa rekisteröidyllä henkilöl-
lä on oikeus saada kerran vuodessa maksuttomasti henkilöä itseään koskevat rekiste-
riin tallennetut tiedot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3 Työtehtäviin liittyviä muita vaatimuksia 

  

Tieturva‐kortteihin liittyvissä asioissa palvelee:

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK)
Ratamestarinkatu 11

00520 Helsinki
puh. (09) 4761 1301

www.spek.fi

Työtehtäviin liittyviä muita vaatimuksia:
• Katuturva‐koulutus
• Radanpidon pätevyysvaatimukset
• Liikenteenohjaaja
• Erikoiskuljetusten liikenteenohjaaja
• Kuorma‐autonkuljettajan ammattipätevyys
• ADR‐ajolupa
• Panostajan pätevyys
• Rakennustyön sukeltajapätevyys
• Ajoneuvonosturin kuljettaja
• Lupa trukin ja henkilönostimen kuljettamiseen
• Työturvallisuuskortti 
• Tulityökortti
• Katto‐ ja vedeneristysalan tulityökortti
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Katuturva®-koulutus 
Kunnat voivat vaatia tienpitäjän tai rakennuttajan roolissa Tieturva-pätevyyksiä. Joil-
lakin kunnilla on käytössään omia turvallisuusvaatimuksia, kuten Tampereen kaupun-
gin Katuturva-koulutus. Katuturva-koulutuksessa käydään läpi Tieturva-aineiston li-
säksi Tampereen omat työ- ja liikenneturvallisuusvaatimukset sekä lupakäytännöt. Ka-
tuturva-koulutus täyttää Tieturva-koulutusvaatimukset. 
 
Radanpidon pätevyysvaatimukset  
Lähtökohtana on, että rautatiealueella saavat liikkua ja työskennellä vain rautatieym-
päristöön koulutetut, asianomaisen pätevyyden omaavat henkilöt. Rautatiealueella 
työskentelevällä tulee olla työn edellyttämä terveydentila, pätevyydet ja ammattitaito. 
Liikennevirasto on määritellyt ratatyöntekijöille turvallisuuspätevyyksiä. Turvallisuus-
pätevyydet kouluttaa ja myöntää Liikenneviraston hyväksymä koulutuslaitos.  
 
 

 
 
 
Liikenteenohjaaja 
Liikenteenohjaajan työ on tiellä tehtävää työtä, jossa toimiminen edellyttää Tieturva 1  
-pätevyyttä, vähintään 18 vuoden ikää, normaaleja aisteja (näkö, kuulo, reaktiokyky) 
sekä voimassa olevaa ajokorttia (vähintään AM (121)- tai B-kortti). Liikenteenohjaa-
jaksi määrätyn tulee olla tehtävään suostunut ja tehtävään perehdytetty.  
 
Liikennevirasto edellyttää, että liikenteenohjaaja on aina ennen tehtävään määrää-
mistä koulutettava liikenteenohjaustehtävään. Hänet on perehdytettävä aina erikseen 
uuteen työkohteeseen. Nämä tehtävät kuuluvat työnantajan Tieturva 2 -pätevälle työn-
johtajalle. 
 
Erikoiskuljetusten liikenteenohjaaja 
Trafi voi myöntää EKL-oikeuden henkilölle, jolla on Suomessa voimassa oleva vähin-
tään C1-ajo-oikeus ja voimassa oleva Tieturva 1 -kortti. Oikeuden saaminen edellyttää 
osallistumista Trafin hyväksymän kurssisuunnitelman mukaiselle EKL-peruskurssille 
ja siihen liittyvän kokeen läpäisemistä sekä vaadittujen erikoiskuljetusten seurannan 
suorittamista. Liikenteenohjausoikeus osoitetaan EKL-kortilla. 
 

Radanpidon turvallisuuspätevyydet ovat: 
• ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva) 
• laiturityöpätevyys (Laituri) 
• turvamiespätevyys (T-mies). 

 
Liikennevirastolla on oikeus perua turvallisuuspätevyys, jos: 

• pätevyyden myöntämiseen liittyvät tiedot ovat olleet virheellisiä tai puut-
teellisia 

• pätevyys on myönnetty Liikenneviraston ohjeiden vastaisesti 
• pätevyyden myöntäjällä ei ole ollut myöntämisoikeutta 
• pätevyyden saanut henkilö on toiminnallaan aiheuttanut rautatieliiken-

teeseen kohdistuneen onnettomuuden tai vakavan vaaratilanteen 
• henkilö on rikkonut toistuvasti Liikenneviraston turvallisuusohjeita. 
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Kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyys 
Ammattipätevyyden tarkoitus on lisätä autonkuljettajien ammatillisia valmiuksia ja 
näin parantaa liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta sekä kuljettajien edellytyksiä 
tehtävien hoitamiseen (L 273/2007 ja VNa 640/2007). Liikenteen turvallisuusvirasto 
tai opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy ammattipätevyyskoulutusta antavat koulu-
tuskeskukset. 
 
ADR-ajolupa 
Autonkuljettajilta vaaditaan ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallit-
tujen vähimmäismäärien (Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 
401/2011). Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusta ja hyväksytysti suoritettua lop-
pukoetta. Ajolupa myönnetään viideksi vuodeksi, ja se on uudistettava ennen sen 
voimassaoloajan päättymistä. Ajolupa on voimassa sekä kotimaisissa että kansainvä-
lisissä kuljetuksissa. 
 
Rakennustyön sukeltajapätevyys 
Sukeltajalla tulee olla suoritettuna ammattisukeltajan ammattitutkinto tai soveltuva 
kevytsukeltajan tutkinto (VNa 1088/2011). Vaadittava kevytsukeltajan tutkinto mää-
räytyy sukellussyvyyden, työtehtävän, käytettävien sukelluslaitteiden ja työmenetel-
män mukaan.  
 
Nostolaitteiden kuljettaja 
Nostolaitteiden kuljettajilta vaaditaan erityisiä pätevyysvaatimuksia (VNa 403/2008, 
muutos 1101/2010). Ajoneuvonosturin kuljettajalla, jos nosturin nostokyky on yli 5 
tonnia, ja torninosturin kuljettajalla on oltava asianmukainen ammattitutkinto tai tut-
kinnosta suoritettuna soveltuva osa. 
 
Kuormausnosturin kuljettajalla on oltava asianmukainen ammattitutkinto tai suoritet-
tuna sen soveltuva osa, jos kuormausnosturin kuormamomentti on yli 25 tonnimetriä 
ja se on tarkoitettu pääasiassa muuhun käyttöön kuin ajoneuvon kuormaamiseen. 
 
Työsuojeluviranomainen (Aluehallintovirasto, AVI) voi erityisistä syistä myöntää työ-
paikkakohtaisen luvan kuljettajalle käyttää tiettyä nosturia, vaikka kuljettajalla ei ole 
ammattitutkintoa, jos hänellä on siihen muulla tavoin osoitetut kyvyt ja taidot. Lisäksi 
on varmistettava työntekijöiden turvallisuus. 
 
Lupa trukin ja henkilönostimen kuljettamiseen 
Trukin kuljettajalla on oltava työnantajan kirjallinen lupa asianomaisen työvälineen 
kuljettamiseen. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajal-
la on riittävät kyvyt ja taidot trukin turvalliseen käyttämiseen.  
 
Henkilönostimen kuljettajalla on oltava työnantajan kirjallinen lupa asianomaisen 
työvälineen kuljettamiseen. Kuljettajalla tarkoitetaan hallintalaitteita käyttävää työn-
tekijää siinä tapauksessa, että henkilönostimen lavalla on samaan aikaan useampi 
työntekijä.  
 
Em. luvat ovat henkilökohtaisia. Luvassa tulee eritellä ne trukkityypit ja henkilönos-
tintyypit, joiden käyttöä lupa koskee, eikä sitä tarvitse antaa jokaista laitetta varten 
erikseen. 
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Työturvallisuuskorttikoulutus 
Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen koulutus, jonka tavoitteena on pa-
rantaa yhteisten työpaikkojen työturvallisuutta. Työturvallisuuskorttikurssi sisältää 
perustiedot työsuojelusta ja vaarojen tunnistamisesta yhteisellä työpaikalla. Näiden 
perustietojen lisäksi on kuitenkin huolehdittava työpaikka- ja tehtäväkohtaisesta pe-
rehdyttämisestä. Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta. Työturvallisuus-
korttikoulutus ei korvaa Tieturva-koulutusta. 
 
Panostajan pätevyys 
Panostajalain (219/2000) mukaan räjähteitä saa panostajan työssä käsitellä ja käyt-
tää henkilö, joka on saanut siihen asianmukaisen pätevyyskirjan tai muu henkilö hä-
nen välittömässä valvonnassaan. Pätevyyskirja voidaan antaa henkilölle, joka iältään, 
ammattitaidoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan on panostajatyöhön sopiva ja pätevä. 
Panostajan pätevyyskirjan myöntävänä viranomaisena toimii Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.  
 
Tulityö 
Vakuutusyhtiöt edellyttävät vakuutussopimuslain (543/1994) perusteella tilapäisillä 
tulityöpaikoilla tehtävissä tulitöissä kirjallista tulityölupaa. Tulityöluvan myöntäjältä 
ja tulityön tekijältä edellytetään voimassaolevaa tulityökorttia. Tulityötermin määri-
telmän mukaan tulitöissä on kipinöitä, liekkiä tai lämpöä, jotka aiheuttavat palo-
vaaran.  
 
Katto- ja vedeneristysalan tulityö 
Katto- ja vedeneristysalan tulityökurssin tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tuli-
työhön liittyvistä riskeistä, ennaltaehkäistä vahinkoja ja opettaa oikea toiminta mah-
dollisessa onnettomuustilanteessa. 

1.1.4 Vaatimus työterveyshuollolle ja ensiapuvalmiudelle 

Työterveyshuolto 
Työterveyshuolto on työterveyshuoltolakiin (1383/2001) perustuvaa ehkäisevää ter-
veydenhoitoa. Työterveyshuoltolain mukaan jokaisen yrityksen on järjestettävä työn-
tekijöilleen työterveyshuolto työpaikan koosta riippumatta.  
 
Työmaalla tulee olla saatavilla tiedot työterveyshuollon järjestämisestä, kuten hoito-
sopimukset ja tiedot terveystarkastusten järjestämisestä, tiedot työmaan työterveys-
huollon organisoinnista sekä työterveyshuollon tekemät selvitykset työmaalla (mm. 
työpaikkaselvitykset, ergonomiakartoitukset ja työhygieeniset mittaukset). 
 

  Työterveyshuollon tavoitteena on:
• terveellinen ja turvallinen työympäristö
• hyvin toimiva työyhteisö
• työhön liittyvien sairauksien ehkäisy
• työntekijöiden työ‐ ja toimintakyvyn ylläpitäminen 

ja edistäminen.
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Maantiehen kuuluu:
1. Ajorata pientareineen ja muut liikenteen käyttöön tarkoitetut alueet, kuten 

jalkakäytävä ja pyörätie, erikoiskuljetustie, pysäköintipaikka tai ‐alue, 
joukkoliikennettä ja sen käyttöä palveleva alue, levähdys‐, varasto‐ tai 
kuormausalue.

2. Edellä mainittujen alueiden säilymistä ja käyttämistä varten pysyvästi tarvittavat 
ja niihin välittömästi liittyvät rakenteet, rakennelmat ja laitteet sekä muut 
liikenneympäristöön liittyvät alueet, rakenteet, rakennelmat ja laitteet, kuten 
melueste ja riista‐aita.

3. Liikenteenohjauslaitteet ja muut tienkäyttäjien opastukseen tarvittavat 
rakenteet, rakennelmat ja laitteet.

4. Maantiehen kuuluu varalaskupaikka, joka on määrätty tiehen liitettäväksi, sekä 
alue, joka tarvitaan valtakunnan rajan ylittävästä tieliikenteestä aiheutuvia 
toimintoja varten.
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Keskeisiä asioita tienpitäjän teettämän työn liikennejärjestelyihin liittyen:
• liikennejärjestelyt ovat kiinteä osa urakkaa
• urakoitsija laatii suunnitelman
• suunnitelmat toimitetaan tienpitäjän edustajalle ennen töiden aloittamista
• menettelyistä sovitaan sopimuskatselmuksessa.
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Tienpitäjä päättää:
• liikenteenohjauslaitteen asettamisesta
• tiekohtaisista ja paikallisista nopeusrajoituksista
• liikenteenohjauksesta tiellä tehtävän työn aikana
• tien tilapäisestä sulkemisesta.
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1.3.2 Muiden tahojen teettämät työt tiealueella 

Muiden tahojen teettämään työhön tiealueella tarvitaan erillinen lupa. Näitä töitä ovat 
esimerkiksi kaukolämpö- tai maakaasuputkistojen rakentaminen, vesijohtojen ja vie-
märeiden rakennustyöt sekä puhelin- ja sähköjohtojen rakentaminen. Vaatimus kos-
kee myös kertaluonteisia töitä, kuten kaapelien ja kunnallisteknisten laitteiden kun-
nossapitoa. Vaadittu lupa voi sisältyä ELY-keskuksen tekemiin liittymä- ja opastus-
lupiin sekä sopimuksiin kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamisesta tiealueelle. 
Tällöin lupaa ei tarvitse hakea erikseen.  
 
Tarvittava erillinen lupa haetaan lähettämällä hakemus ELY-keskukseen. Lupakäytän-
nöt on esitetty tarkemmin ELY-keskusten verkkosivuilla (www.ely-keskus.fi/web/ely/ 
tyolupa-tiealueella-tyoskentelyyn). Hakemuksen liitteenä tulee olla liikenteenohjaus-
suunnitelma. ELY-keskus tarkistaa työkohteen liikenteenohjaussuunnitelman ja päät-
tää tilapäisen nopeusrajoituksen asettamisesta. Lisäksi ELY-keskus suorittaa maas-
tossa katselmuksen ennen työn aloittamista ja työn valmistumisen jälkeen. Myös 
muiden tahojen teettämästä liikennettä haittaavasta työstä on tehtävä ilmoitus Lii-
kenneviraston tieliikennekeskukseen. Osa lupa-asioiden käsittelystä on keskitetty 
valtakunnallisesti yhteen toimipisteeseen (Pirkanmaan ELY-keskus: sähköjohtojen, 
telekaapeleiden, kaukolämpöjohtojen ja maakaasuputkien sijoittaminen). Muut lupa-
asiat käsitellään siinä ELY-keskuksessa, jonka alueella työmaa on.  

1.3.3 Tien tilapäinen sulkeminen 

Tie tai tien osa voidaan sulkea kokonaan tai osittain muulta liikenteeltä, jos liikenteen 
turvallisuutta ei voida varmistaa suojauksilla. Työn suorittajan on varustettava tällai-
nen tie tai tien osa säännösten ja määräysten mukaisin sulku- ja varoituslaittein sekä 
varoitusvalaisimin. Päätöksen tien tilapäisestä sulkemisesta tekee tienpitäjä. 

1.3.4 Työt rautatiealueen läheisyydessä 

Tie- ja rautatiealueen rajapinnassa tehtävät työt, esimerkiksi rautatien tasoristeyksen 
näkemäalueen raivaus ja muut tehtävät rautatiealueella, edellyttävät Turva-
pätevyyttä, vaikka kyseessä ei ole suoranaisesti radanpitoon liittyvä työ. Rataisän-
nöitsijä tai radan kunnossapidon aluepäällikkö voi myöntää tähän työhön poikkeus-
luvan, jos kyseessä on kertaluontoinen työ. 
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Rautatiealueella tehtävä kunnossapito- ja rakennustyö määritellään ratatyöksi. Läh-
tökohtana on, että ratatyöhön on oltava Liikenneviraston rautatieliikenteen liiken-
teenohjauksen lupa, kun työ: 
 

 estää tai vaarantaa liikennöinnin 
 tehdään koneellisesti siten, että kone tai sen osa saattaa ulottua ratatyön 

suojaulottumaan 
 vaikuttaa radan rakenteeseen 
 kohdistuu käytössä olevaan turvalaitokseen 
 tehdään työkoneella tai ajoneuvolla matkustajalaiturilla tai 
 edellyttää liikennöinnin keskeyttämistä työturvallisuuden takia. 

1.3.5 Muita lupia 

Melua tai tärinää aiheuttava työ 
Mikäli tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava työ on erityisen häiritsevää, on työstä 
tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (Ympäristön-
suojelulaki 86/2000 60 §). Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus 
tehdään siihen ELY-keskukseen, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti 
ilmenee. 
 
Räjäytystyö 
Räjäytystyöstä on tehtävä kirjallinen ilmoitus poliisiviranomaisille viimeistään 7 päi-
vää ennen työn aloittamista. Poliisi voi ilmoituksen perusteella määrätä räjähteiden 
turvallisen käsittelyn kannalta tarpeellisia rajoituksia ja tarvittaessa määrätä käytön 
edellyttämistä varotoimenpiteistä. Poliisi voi kieltää räjähteiden käytön, jos siitä aio-
tussa paikassa ja aiottuna ajankohtana voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, 
ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Räjähteiden tilapäinen varastointi 
Työmaalla saa varastoida päivän tarvetta vastaavan määrän räjähteitä (enintään 
60 kiloa) ilman lupamenettelyä. Panostuspaikalla saa säilyttää vain välittömästi pa-
nostettavan määrän räjähdettä (enintään 25 kiloa). 
 
Työmailla yleisesti käytettävien, suurempina määrinä irrallaan olevien louhintaräjäh-
teiden varastointia ei katsota luvanvaraiseksi räjähteiden varastoinniksi.  Näiden lou-
hintaräjähteiden osalta varsinaista varastointia ei tapahdu, koska kyse on ei-räjähtä-
vien lähtöaineiden teollisuuskemikaalisäädösten mukaisesta varastoinnista. Tällöin 
kuitenkin edellytetään työmaalla räjähdysaineen tilapäistä valmistusta koskevan lu-
van hakemista. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) käsittelee räjähteiden val-
mistusta ja varastointia koskevia lupia sekä valvoo räjähdevarastoja.  

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi:
• räjäytystyömaan sijainti
• työmaan arvioitu kestoaika
• käytettävien räjähteiden lajit
• räjäytystyön johtajan nimi ja yhteystiedot
• räjähteiden säilytys‐ ja varastopaikat.

Rautatiealueella tehtävä kunnossapito‐ ja rakennustyö määritellään ratatyöksi. 
Lähtökohtana on, että ratatyöhön on oltava Liikenneviraston rautatieliikenteen 
liikenteenohjauksen lupa, kun työ:

• estää tai vaarantaa liikennöinnin
• tehdään koneellisesti siten, että kone tai sen osa saattaa ulottua ratatyön 

suojaulottumaan
• vaikuttaa radan rakenteeseen
• kohdistuu käytössä olevaan turvalaitokseen
• tehdään työkoneella tai ajoneuvolla matkustajalaiturilla tai
• edellyttää liikennöinnin keskeyttämistä työturvallisuuden takia.
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Yötyö 
Yötyö on työtä, jota tehdään klo 23.00 ja 6.00 välisenä aikana. Työnantajan on työ-
suojeluviranomaisen pyynnöstä ilmoitettava tälle säännöllisesti teettämästään yö-
työstä (Työaikalaki 605/1996 26 §).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunnan mahdollisesti edellyttämiä muita lupia 
Kun työskennellään katu- ja tiealueella, jonka tienpitäjänä on kunta, voidaan joutua 
hakemaan muitakin lupia riippuen kyseisen kunnan lupakäytännöistä. 
 
 

Yötyötä saa teettää mm. seuraavissa tapauksissa:
• kolmeen tai useampaan vuoroon järjestetyssä työssä
• kahteen vuoroon järjestetyssä työssä, kuitenkin enintään klo 01.00 saakka
• maanteiden, katujen ja lentokenttien kunnossapito‐ ja puhtaanapitotyössä
• sellaisissa huolto‐ ja korjaustöissä, jotka ovat välttämättömiä yrityksissä 

suoritettavan työn säännöllisen kulun ylläpitämiseksi tai töissä, joita ei voida 
suorittaa samanaikaisesti työpaikalla tehtävän säännöllisen työn kanssa tai 
jotka ovat välttämättömiä vahinkojen estämiseksi tai niiden rajoittamiseksi.

Muita lupia voivat olla:
• kadun aitaamislupa
• kaivulupa
• työlupa
• katutyölupa
• sijoituspaikan lupa
• lupa tilapäisille liikennejärjestelyille
• siirtolavan sijoituslupa.
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Yötyö 
Yötyö on työtä, jota tehdään klo 23.00 ja 6.00 välisenä aikana. Työnantajan on työ-
suojeluviranomaisen pyynnöstä ilmoitettava tälle säännöllisesti teettämästään yö-
työstä (Työaikalaki 605/1996 26 §).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunnan mahdollisesti edellyttämiä muita lupia 
Kun työskennellään katu- ja tiealueella, jonka tienpitäjänä on kunta, voidaan joutua 
hakemaan muitakin lupia riippuen kyseisen kunnan lupakäytännöistä. 
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Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijät saavat tiedot turvallisuuteen ja 
terveyteen vaikuttavista asioista työpaikalla ja valvottava, että työntekijät noudatta-
vat velvollisuuksiaan sekä annettuja turvallisuusmääräyksiä. 
 
Työntekijä 
Työntekijän on noudatettava sekä työturvallisuusmääräyksiä että työnantajan määrä-
yksiä ja ohjeita. Työntekijän on työnantajalta saamansa opastuksen ja ohjauksen sekä 
ammattitaitonsa mukaan huolehdittava työssään niin omasta kuin muiden työnteki-
jöiden turvallisuudesta.  
 
Rakennuttaja 
Rakennuttajaa koskee yleinen huolehtimisvelvoite rakennustyön turvallisuudesta. 
Huolehtimisvelvollisuus koskee kaikkia niitä asioita, joita rakennuttaja voi ennakoida 
ja seurata ja joihin rakennuttajalla on mahdollisuus vaikuttaa.  
 
Rakennuttajan tulee nimetä päätoteuttaja. Jos rakennuttaja ei ole nimennyt raken-
nushankkeeseen päätoteuttajaa, hän vastaa itse päätoteuttajan turvallisuustehtävis-
tä. Infrahankkeissa rakennuttajasta käytetään tyypillisesti termiä tilaaja. 
 
Turvallisuuskoordinaattori 
Rakennuttajan nimeämä turvallisuuskoordinaattori vastaa rakennuttajalle määrätty-
jen turvallisuustehtävien suorittamisesta.  
 
Päätoteuttaja 
Päätoteuttajana toimii yleensä pääurakoitsija, jonka rakennuttaja on nimennyt. Pää-
toteuttaja nimeää työmaata varten pätevän vastuuhenkilön ja tarvittaessa vastuuhen-
kilölle sijaisen. 
 
Päätoteuttajan keskeinen tehtävä on suunnitella töiden ja työvaiheiden toteuttaminen 
ja ajoittaminen niin, että työt voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa 
työntekijöille tai muille osapuolille, kuten esimerkiksi tienkäyttäjille. 
 
Ali- ja sivu-urakoitsijat ja itsenäiset työnsuorittajat 
Aliurakoitsijalla tarkoitetaan henkilöä tai yritystä, joka on sitoutunut toteuttamaan 
urakkasopimuksen mukaisen työn. Aliurakoitsija ei ole tehnyt sopimusta suoraan ti-
laajan kanssa, vaan sopimus on tehty yhden tai useamman välikäden kautta. Sivu-
urakoitsijalla tarkoitetaan rakennuttajaan sopimussuhteessa olevaa, pääurakkaan 
kuulumatonta työtä suorittavaa urakoitsijaa. 
 
Ali- ja sivu-urakoitsijan sekä itsenäisen työnsuorittajan on yhteisellä työpaikalla nou-
datettava työturvallisuuslaissa määritettyjä turvallisuustehtäviä niin työnantajan kuin 
työntekijän osalta. Heidän on lisäksi noudatettava yhteisen työpaikan pääasiallista 
määräysvaltaa käyttävältä työnantajalta (rakennustyömaalla yleensä päätoteuttajal-
ta) saamiaan työpaikkaa koskevia turvallisuusohjeita. 
 
Osapuolten turvallisuustehtävät on kuvattu tarkemmin kuvassa 4. 
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Turvallisuuskoordinaattori
• Tekee yhteistyötä päätoteuttajan kanssa rakentamisen 

turvallisuutta koskevassa suunnittelussa ja rakennustyön 
toteuttamisessa

• Antaa suunnittelutoimeksiannossa tarvittavat 
turvallisuustiedot 

• Laatii turvallisuusasiakirjan ja ylläpitää sen tietoja hankkeen 
ajan

• Laatii kirjalliset turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet, 
joiden mukaista toimintaa työturvallisuutta ja ‐terveyttä 
koskevissa asioissa rakennuttaja edellyttää 
rakennushankkeen eri osapuolilta

• Ohjaa ja koordinoi suunnittelua rakentamisen 
työturvallisuuden varmistamiseksi

• Välittää ja käsittelee turvallisuustietoja toteutuksen aikana 
ja tekee tarvittavat muutokset rakennuttajan asiakirjoihin 
rakennustyön aikana

• Tarkistaa, että päätoteuttaja on laatinut rakennustöiden 
turvallisuutta koskevat suunnitelmat 
(turvallisuussuunnitelmat) sekä työmaa‐alueen käytön 
suunnitelmat (työmaasuunnitelmat)

• Huolehtii, että käyttö‐ ja huolto‐ohjeet laaditaan ennen 
rakennuskohteen valmistumista

• Huolehtii kuvallisen henkilötunnisteen käytön valvonnasta 
sekä harmaan talouden torjunnasta

• Sovittaa yhteistoiminnassa eri rakennuttamistehtäviä 
toteuttavien tehtävät.

Rakennuttaja
• Nimeää jokaiseen hankkeeseen pätevän turvallisuuskoordinaattorin
• Varmistaa osaltaan, että turvallisuuskoordinaattori on hoitanut hänelle osoitetut turvallisuustehtävät
• Nimeää päätoteuttajan 
• Varmistaa osaltaan, ettei rakennustyöstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville

henkilöille.

Päätoteuttaja ‐ turvallisuustehtävät
• Tekee ennakkoilmoituksen työmaasta AVIin
• Nimeää pätevän vastuuhenkilön hoitamaan 

päätoteuttajan turvallisuustehtäviä
• Huolehtii työmaan yleisjohdosta sekä osapuolten 

välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun 
järjestämisestä sekä työmaa‐alueen yleisestä 
siisteydestä ja järjestyksestä 

• Vastaa toteuttamisen turvallisuussuunnittelusta ja 
huolehtii, että työmaan urakoitsijat laativat omien 
töidensä turvallisuussuunnitelmat

• Pitää yllä työmaan ajantasaista henkilöluetteloa
• Vastaa turvallisuusseurannasta (turvallisuuteen 

liittyvät tarkastukset ja poikkeamiin sekä 
vaaratilanteisiin puuttuminen)

• Huolehtii työmaahan perehdyttämisestä, 
työnopastuksesta ja  turvallisuuskoulutuksesta 

• Ilmoittaa rakennuttajalle, mikäli työtä ei 
muutoksista johtuen voida suorittaa suunnitelmien 
mukaan

• Huolehtii, että elementtien asennussuunnitelma on 
kirjallisena työmaalla

• Varmistaa, että työtelineitä koskevat suunnitelmat 
laatii pätevä henkilö.

• Kirjaa sopimuksiin velvoitteen henkilötunnisteen 
käytöstä.

Työnantaja ‐ turvallisuustehtävät
• Yleinen huolehtimis‐ ja tarkkailuvelvoite työntekijöiden 

turvallisuudesta ja terveydestä 
• Nimeää teettämänsä työn johtoa ja valvontaa varten siihen 

pätevän ja vastuunalaisen henkilön sekä nimeää ensiapu‐ ja 
pelastushenkilöt

• Noudattaa päätoteuttajan antamia turvallisuusohjeita ja 
tiedottaa toiminnasta päätoteuttajalle

• Arvioi työmaan turvallisuusriskit ja kuormittavat tekijät sekä 
tikkaiden käytön vaarat ja vaarojen merkityksen sekä päättää 
riskienhallintatoimenpiteistä

• Valitsee asianmukaiset henkilönsuojaimet (mm. suojalasit), 
hankkii ja antaa ne työntekijöille, valvoo turvallisten ja 
ergonomisesti tarkoituksenmukaisten työmenetelmien ja 
henkilönsuojainten käyttöä sekä henkilönsuojainten ja 
työvälineiden kuntoa

• Huolehtii työntekijöiden työnopastuksesta ja ohjauksesta 
osaltaan turvallisuuteen vaikuttavien tietojen antamisesta ja 
varmistaa tiedon kulun

• Valvoo koneiden ja laitteiden (mm. henkilönostin) kuntoa, 
soveltuvuutta ko. käyttötarkoitukseen ja käyttöä

• Suorittaa tarvittaessa pölyn ja kemiallisten tekijöiden 
säännölliset mittaukset

• Valvoo vuokratyöntekijöitä, ilmoittaa ammattitaitovaatimukset 
ja työn erityispiirteet

• Kirjaa sopimuksiin velvoitteen henkilötunnisteen käytöstä.

Työntekijä
• Noudattaa työturvallisuuslakia ja työnantajan sen nojalla 

antamia määräyksiä 
• Noudattaa saamansa opastuksen ja ohjeiden mukaisesti 

turvallisuus‐ ja suojeluohjeita, jottei työstä aiheudu vaaraa 
itselle eikä muille työntekijöille

• Noudattaa järjestystä ja siisteyttä
• Poistaa mahdollisuuksiensa mukaan havaitsemansa viat sekä 

puutteellisuudet ja ilmoittaa niistä 

• Käyttää asianmukaisesti henkilösuojaimia ja turvalaitteita
• Käyttää sellaista asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu 

tapaturman vaaraa 
• Käyttää koneita ja työvälineitä asianmukaisesti 
• Ei poista tai turmele vaaran välttämiseksi tarkoitettua 

laitetta tai ohje‐ tai varoitusmerkintää
• Esittää työmaalla henkilökortin, tieturva –kortin ja muut 

pätevyyttä osoittavat todistukset niitä pyydettäessä.

Kuva 4.         Eri osapuolten turvallisuustehtävät.
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Turvallisuustoiminta yhteisellä rakennustyömaalla

Päätoteuttaja
‐ vastaa toteutuksen 
turvallisuussuunnittelusta
‐laatii kirjallisen 
työmaasuunnitelman
‐ vastaa liikennejärjestelyiden 
toteutuksen suunnittelusta 

Tilaaja, Rakennuttaja
‐ ilmoittaa 
turvallisuussäännöissä ja 
menettelyohjeissa sekä 
turvallisuusasiakirjassa 
riittävät lähtötiedot  
päätoteuttajan 
turvallisuussuunnittelua  
varten. 

Laitteiden omistaja
‐ antaa tietoja ja ohjeita varottavien laitteiden sekä rakenteiden 
suojaamisesta ja työskentelystä niiden läheisyydessä.

Työnantaja
‐ selvittää teettämänsä työn turvallisuuteen ja terveyteen 
liittyvät vaarat 
‐ päättää vaarojen ehkäisemiseen ja niiltä suojautumiseen 
tarkoitetut turvatoimet 
‐ laatii kirjalliset suunnitelmat ja turvallisuussuunnitelmat 
vaarallisiksi luokitelluista töistä ja työvaiheista, joita ovat 
mm.:
‐ työt tie‐ tai katualueella
‐ kaivutyöt, 
‐ purkutyöt
‐ raskaiden rakenteiden ja elementtien asennustyöt,            
‐ nostotyöt  
‐ räjäytystyöt
‐ sukellustyöt

Turvallisuussuunnittelu
Turvallisuussuunnitelmat voivat olla osa tehtäväsuunnittelua eli työn turvallisen toteutuksen 
suunnittelua. Näin turvallisuussuunnitelmat toimivat apuvälineinä työntekijöiden perehdyttämisessä 
ja itse työnteossa. 

Työnantaja
‐ vastuunalainen henkilö vastaa omien 
työntekijöidensä  työturvallisuuden  
seurannasta
‐ valvoo teettämänsä työn turvallisuutta

Työntekijä
‐ työntekijöiden edustaja osallistuu 
viikkotarkastuksiin. 
‐ koneen käyttäjä osallistuu konettaan 
koskevaan tarkastukseen

Perehdyttäminen ja työnopastus

Turvallisuusseuranta ja tarkastukset

Päätoteuttaja
‐vastaa yleisestä 
turvallisuusseurannasta
‐ vastuuhenkilö tai hänen 
valtuutamansa henkilö suorittaa 
viikkontarkastuksen (MVR‐ tai 
Asfalttimittari työn luonteen 

Päätoteuttaja
‐ huolehtii yhteisellä rakennustyömaalla 
yleisperehdytyksestä: 

‐ kaikilla tulee olla riittävät tiedot turvallisesta     
työskentelystä
‐ kaikki tuntevat työmaan vaara‐ ja haittatekijät ja 
niiden hallintatoimenpiteet

Työnantaja
‐ perehdyttää työntekijät oikeisiin työmenetelmiin ja antaa 
opastusta ja ohjausta työvälineiden käyttöön, sekä 
ennakoitavissa oleviin poikkeuksellisiin tilanteisiin 
huomioiden työntekijöiden ammatillisen osaaminen ja 
kokemuksen
‐ käy läpi työntekijöiden kanssa työn vaatimat 
turvallisuustoimet 
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Päätoteuttajan velvoitteisiin kuuluu kaikkien työntekijöiden perehdyttäminen työ-
maahan. Jokainen työnantaja ja esimies on kuitenkin velvollinen antamaan työopas-
tusta omille työntekijöilleen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 Työsuojeluorganisaation tehtävät 

Työpaikalla huolehditaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työsuojelun 
yhteistoiminnassa. Velvoite koskee kaikkia rakennustyömaita, jotka pääsääntöisesti 
ovat myös yhteisiä rakennustyömaita. Työsuojelun yhteistoiminnan periaatteena on, 
että työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat asiat käsitellään työntekijän 
ja työnantajan kesken. Tarvittaessa työsuojeluvaltuutettu osallistuu keskusteluun. 
Työsuojeluorganisaation tehtävät on esitetty kuvassa 6.  
 

Perehdyttäminen
Perehdyttäminen tarkoittaa sekä uusien työntekijöiden perehdyttämistä että 
vanhojen työntekijöiden perehdyttämistä uusiin työtehtäviin. Perehdyttäminen 
on luonteeltaan yleisempää kuin työnopastus ja esittelee yleisiä toimintamalleja. 
Perehdyttämisen avulla varmistetaan, että työntekijä osaa toimia oikein ja 
turvallisesti.

Perehdyttäminen työmaahan
Perehdyttämisen avulla varmistetaan, että työntekijä osaa toimia oikein ja 
turvallisesti työmaalla. Perehdyttämisessä käydään läpi mm. työmaan vaarat ja 
niiden torjuntaperiaatteet.

Työnopastus
Työnopastuksessa opetetaan mm. työn oikea ja turvallinen tekeminen ja 
koneiden oikeat ja turvalliset käyttötavat. Samalla opetetaan turvalliset 
toimintatavat, henkilönsuojainten ja suojalaitteiden käyttö.
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Työsuojeluorganisaation tehtävät

Työsuojeluorganisaation tehtävät 
Työsuojelu on yhteistyötä ja koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä.

Työsuojeluvaltuutettu
‐ työntekijät valitsevat keskuudestaan yhteisen työmaakohtaisen työsuojeluvaltuutetun ja hänelle kaksi varavaltuutettua
‐ työsuojeluvaltuutettu on valittava viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun työmaan kokonaisvahvuus ylittää kymmenen 
henkilöä.
‐ edustaa kaikkia työmaan työntekijöitä ja hoitaa työsuojelulainsäädännön edellyttämiä työsuojeluvaltuutetulle kuuluvia tehtäviä, mm. 
tutustuu työsuojelusäännöksiin ja perehtyy sekä kiinnittää huomiota työympäristöön ja työyhteisön tilaan
‐ on työsuojelutoimikunnan jäsen ja osallistuu tarvittaessa työntekijän ja työnantajan väliseen keskusteluun työntekijän 
turvallisuuteen sekä terveyteen vaikuttavista asioista
‐ Työsuojeluvaltuutetulla  on oikeus keskeyttää työ, josta aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa.

Työsuojelutoimikunta
‐ tulee perustaa työpaikalle, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää
‐ laajakantoiset ja työpaikkaa yleisesti koskevat asiat käsitellään työsuojelutoimikunnassa.
‐muut työsuojeluasiat käsitellään työsuojelutoimikunnassa tai sitä vastaavassa yhteistoimintaelimessä, jossa on edustus kaikista 
henkilöstöryhmistä.

Työsuojelupäällikkö
‐ perehtyy työpaikan olosuhteisiin ja työsuojelusäännöksiin
‐ avustaa työnantajaa ja esimiehiä 
työsuojeluasiantuntemuksen hankinnassa sekä yhteistyön 
järjestämisessä työntekijöiden, työterveyshuollon, 
työsuojeluviranomaisten ja muiden työsuojelutahojen kanssa
‐ osallistuu työsuojelutoimikunnan toimintaan
‐ huolehtii työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistyön 
järjestämisestä, ylläpidosta ja kehittämisestä.

Työnantaja
‐määrittelee työsuojelun toimintalinjan, joka ilmaisee selkeästi 
työsuojelun tavoitteet ja menettelytavat sekä vastuut ja valtuudet
‐ kantaa toiminnallisen ja taloudellisen vastuun ja päätösvallan 
työsuojeluasioissa
‐ järjestää työntekijöilleen työterveyshuollon
‐ huolehtii, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetuilla on 
mahdollisuus saada koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä 
ja ohjeista
‐ nimeää työsuojelupäällikön.
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Varoitusvaateluokitus SFS‐EN 471 ja vaatimukset tiellä tehtävissä töissä:

1. luokka Ei hyväksytä ollenkaan tiellä työskentelyssä
2. luokka Perusvaatimus tiellä työskentelyssä
3. luokka Perusvaatimus liikenteenohjaustehtävissä
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Rakennustyömaalla on käytettävä varoitusvaatetuksen lisäksi:
• AINA suojakypärää ja turvajalkineita.

Rakennustyössä on lisäksi käytettävä silmäsuojaimia.
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Töitä, joihin liittyy erityisiä vaaroja työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle ja 
jotka ainakin tulisi ottaa huomioon suunnittelussa ja vaarojen arvioinnissa (VNa
205/2009) ovat seuraavat: 
1. työt, joissa työntekijöihin kohdistuu maansortuman alle hautautumisen, 

maahan vajoamisen tai korkealta putoamisen vaara, joka on erityisen suuri 
työn luonteen tai käytettyjen työmenetelmien taikka työskentelypaikan tai 
työmaan olosuhteiden vuoksi

2. työt, joissa työntekijät altistuvat kemiallisille tai biologisille aineille, jotka 
muodostavat erityisen vaaran työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle tai 
joihin liittyy määräaikainen terveyden seuranta

3. työt, joissa käytetään sellaista ionisoivaa säteilyä, joka edellyttää määrättyjen 
tai valvottujen alueiden merkitsemistä erikseen määrätyllä tavalla

4. suurjännitejohtojen ja –linjojen ( ≥ 20 kV) läheisyydessä tehtävät työt
5. työt, joihin liittyy työntekijöiden hukkumisvaara
6. työt kuiluissa, maanalaisissa rakennuskohteissa ja tunneleissa
7. työt, joissa käytetään sukellusvälineitä
8. painekammiossa tehtävät työt
9. työt, joissa käytetään räjähdysaineita
10. työt, joihin liittyy raskaiden esivalmisteisten osien kokoamista tai purkamista
11. rakenteiden, rakenneosien tai materiaalien purkutyö
12. työt tie‐ ja katualueella sekä rautatiealueilla.
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2.4.2 Nostotyöt 

Nostotöiden turvallinen suorittaminen edellyttää aina nostotyön suunnittelua. Nosto-
työhön valitun nostolaitteen on oltava suoritusarvoiltaan riittävä, ja nostopaikan tur-
vallisuus on varmistettava niin maapohjan kantavuuden kuin myös nostopaikan riittä-
vän tilan suhteen. Asianmukaisten nostoapuvälineiden kiinnittäminen taakkaan on 
varmistettava jo nostotyön suunnittelussa, jotta turvallisuus ei vaarannu missään 
noston vaiheessa. Lisäksi nostotyöhön osallistuvien henkilöiden on tunnettava nos-
toon liittyvät vaarat ja nostotyön oikeanlainen suorittaminen. 
 
Vaikeista nostotöistä on laadittava erillinen kirjallinen nostotyösuunnitelma, johon on 
arvioitava nostoon liittyvät riskit. Vaikealla nostotyöllä tarkoitetaan esim. erityisen 
painavien tai suurikokoisten taakkojen nostoja hankalissa olosuhteissa, muita erityis-
tä suunnittelua vaativia nostoja ja samanaikaisesti useammalla kuin yhdellä nosturil-
la suoritettavaa nostamista. 
 
Henkilönostinta koskevat turvallisuusmääräykset ovat voimassa myös tiellä tehtävis-
sä töissä. Henkilönostimen työalue tiealueella on eristettävä muusta liikenteestä. Va-
laistuksen huoltotyössä kaikista henkilönostoista tulee tehdä kirjallinen nostosuunni-
telma ja henkilönostotöille tulee nimetä vastuuhenkilö.  

2.4.3 Räjäytys- ja louhintatyöt 

Räjähteiden käsittelystä, räjäytystyönjohtajasta, panostajasta ja räjäytyssuunnitel-
masta on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuu-
desta (644/2011). Työnantajan on räjäytys- ja louhintatyötä varten tehtävä työturval-
lisuuslaissa tarkoitetun työn ja työympäristön vaarojen selvittämisen ja arvioinnin 
perusteella työpaikka- ja työvaihekohtaisesti tarkentuva kirjallinen turvallisuussuun-
nitelma. 
 
Räjäytystyö toteutetaan räjäytyssuunnitelman mukaan. Räjäytystyön johtaja vastaa 
turvallisuustoimenpiteistä räjäytystyön aikana. Hän määrittelee ja osoittaa suoja-
paikat ja räjäytyskohteen vaarallisen alueen. Räjäytystyön johtajan on selvitettävä ja 
selvästi ilmoitettava, milloin vaaralliselle alueelle voi räjäytyksen jälkeen mennä. Ta-
vanomaisissa räjäytyksissä panostaja voi kuitenkin huolehtia selvittämisestä ja il-
moittamisesta. Työn aikana havaituista turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä on teh-
tävä muutokset räjäytyssuunnitelmaan ja ilmoitettava niistä välittömästi asianomai-
sille työntekijöille.  
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2.4.3  Räjäytys- ja louhintatyöt 

Räjähteiden käsittelystä, räjäytystyönjohtajasta, panostajasta ja räjäytyssuunnitel-
masta on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuu-
desta (644/2011). Työnantajan on räjäytys- ja louhintatyötä varten tehtävä työturval-
lisuuslaissa tarkoitetun työn ja työympäristön vaarojen selvittämisen ja arvioinnin 
perusteella työpaikka- ja työvaihekohtaisesti tarkentuva kirjallinen turvallisuussuun-
nitelma. 
 
Räjäytystyö toteutetaan räjäytyssuunnitelman mukaan. Räjäytystyön johtaja vastaa 
turvallisuustoimenpiteistä räjäytystyön aikana. Hän määrittelee ja osoittaa suoja-
paikat ja räjäytyskohteen vaarallisen alueen. Räjäytystyön johtajan on selvitettävä ja 
selvästi ilmoitettava, milloin vaaralliselle alueelle voi räjäytyksen jälkeen mennä. Ta-
vanomaisissa räjäytyksissä panostaja voi kuitenkin huolehtia selvittämisestä ja il-
moittamisesta. Työn aikana havaituista turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä on teh-
tävä muutokset räjäytyssuunnitelmaan ja ilmoitettava niistä välittömästi asianomai-
sille työntekijöille.  
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Vaara on työssä esiintyvä tekijä, joka voi aiheuttaa tapaturman, onnettomuuden, 
ammattitaudin, ruumiillista tai henkistä kuormittumista; esimerkiksi kuljettajan 
käyttämä ylinopeus työkohteessa.

Riski kuvaa vaaran suuruutta. Se on vaaratilanteiden aiheuttamien vahinkojen 
vakavuuden ja todennäköisyyden yhdistelmä.

Turvallisuus on olotila, jossa siihen liittyvät riskit ovat hyväksyttäviä. Esimerkkinä 
on tietyömaalla liikenteeltä suljettu ja suojattu alue.
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Tie- ja kunnossapitotyöntekijät joutuvat päivittäin työskentelemään tienkäyttäjien 
nähtävillä sekä alttiina yleisön palautteelle ja arvostelulle. Tienkäyttäjät voivat suh-
tautua kielteisesti, jopa vihamielisesti, tietöitä tekeviin työntekijöihin. Liikenteen on 
todettu aiheuttavan työntekijöissä pelkoa ja stressiä. Liikenteen lisäksi tienkäyttäjien 
kielteinen ja jopa vihamielinen suhtautuminen vaikuttavat haitallisesti työntekijöiden 
työmotivaatioon ja voivat aiheuttaa osaltaan pelkoa.  

3.1.3 Hyvä ammattitaito 

Oikea asenne, vaarojen tunnistaminen ja niihin ennalta varautuminen ovat keskeinen 
osa jokaisen työntekijän hyvää ammattitaitoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiimityöskentelyssä työntekijöiden on otettava turvallisuusasioihin vastuullisempi 
ote. Tällöin on huolehdittava sekä omasta että muiden turvallisuudesta kokemuksen 
ja ammattitaidon sekä työnantajan ohjeiden mukaisesti. 
 
Ammattitaitoisille henkilöille osoitetaan usein työtehtäviä, joissa työskennellään yk-
sin. Tällöin työnantajan on huolehdittava siitä, että yksintyöskentelyyn liittyvä haitta 
tai vaara vältetään tai vaara on mahdollisimman vähäinen. Työnantajan on työn luon-
ne huomioon ottaen järjestettävä mahdollisuus tarpeelliseen yhteydenpitoon työnte-
kijän ja työnantajan, työnantajan osoittaman edustajan tai muiden työntekijöiden vä-
lillä. Työnantajan on myös varmistettava mahdollisuus avun hälyttämiseen. (Työtur-
vallisuuslaki 738/2002 29 §.) 

3.1.4 Tottuminen ja työpaikkasokeus 

Tiellä työskenneltäessä totutaan helposti liikenteen muodostamiin vaaroihin, kun lii-
kenne kulkee jatkuvasti läheltä ohi. Liikenteen muodostama vaara unohdetaan, ja 
työssä otetaan suurempia riskejä. Työkone saatetaan epähuomiossa pysäköidä vaa-
ralliseen kohtaan tai tiealueella liikutaan varomattomasti.  
 
 
 
 
 
 
 
Työpaikalla totutaan helposti vallitseviin olosuhteisiin. Työpaikkasokeus saattaa il-
metä esimerkiksi niin, ettei enää kiinnitetä huomiota työmaan vaaranpaikkoihin, huo-
noon järjestykseen tai puutteellisiin liikennejärjestelyihin.  

Hyvään ammattitaitoon kuuluu:
• liikenteen ja olosuhteiden jatkuva seuraaminen
• jatkuva arviointi siitä, miten oma työ ja toiminta vaikuttavat 

liikenteeseen sekä muihin työkohteen toimintoihin
• omasta turvallisuudesta huolehtiminen sekä omien töiden 

suunnitteleminen niin, että osataan tehdä tarvittavat turvajärjestelyt 
ja varata oikeat suojaimet työn vaarojen mukaan

• omaehtoinen perehtyminen työhön ja sen turvallisuusperiaatteisiin
• oman tietämyksen arviointi sekä tarvittaessa ohjeiden ja opastuksen 

pyytäminen. 

Vaikka työ tiealueella saattaa kestää vain muutamia minuutteja, 
onnettomuus voi sattua muutamassa sekunnissa.
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Liikenteen on todettu aiheuttavan vaaratilanteita erityisesti 
seuraavissa töissä:
• työskenneltäessä moottoriteillä
• töissä, joissa toinen ajokaista joudutaan sulkemaan
• töissä, joissa työskennellään ohituskaistaosuudella
• tiemerkintöjen tekemisessä ja poistamisessa
• päällystystyössä
• auraus‐ ja suolaustyössä
• vesakonraivaus‐ ja niittotyössä
• työskenneltäessä jalkaisin tiealueella
• liikennemerkkien ja liikenteenohjauslaitteiden 

asentamisessa sekä poistamisessa.

Tienkäyttäjät:
• ajoneuvot
• raskaat ajoneuvot
• mopot, kevyet moottoripyörät, moottoripyörät
• polkupyöräilijät
• jalankulkijat
• rullaluistelijat.
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Haittoja ja vaaroja eri tienkäyttäjäryhmille:
• Näkövammaiset – kompastuminen, kaivantoon putoaminen
• Liikuntaesteiset – kulun estyminen
• Raskas liikenne – kiertotien kantavuuden pettäminen 
• Joukkoliikenne – epäselvyydet pysäkkijärjestelyissä.
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Kuljettajalle on tyypillistä:
• Liian suuren tilannenopeuden käyttö tietyökohteessa. Tällöin 

kuljettajan havaintojen tekeminen näkökentän laidalla 
heikkenee, koska hän joutuu keskittymään enemmän 
ajoneuvon ohjaamiseen.

• Turvallisuusvälin pitäminen liian lyhyenä. Käytettyyn 
nopeuteen nähden kuljettaja ajaa liian lähellä edellä ajavaa. 
Peräänajon riski lisääntyy ja kuljettaja joutuu keskittymään 
ajotapahtumaan tarkemmin. Työkohteen vaatimat havainnot 
saattavat jäädä tekemättä. Lähellä edessä liikkuva ajoneuvo 
rajoittaa näkökenttää, jolloin työkohteen aiheuttamaa estettä 
ei nähdä ajoissa.

• Tietämättömyys nopeuden vaikutuksesta 
pysähtymismatkaan. Jarrutusmatka nelinkertaistuu, kun 
nopeus kaksinkertaistuu. Tämä toimii myös toisinpäin: 
nopeuden alentaminen neljänneksellä lyhentää 
jarrutusmatkan puoleen.
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Töitä, joissa työskennellään jalkaisin liikenteen alaisella tiellä:
• liikenteen ohjaus pysäytysmerkillä
• puhtaanapitotyöt
• apumerkintä‐ ja mittaustyöt
• työkohteen liikennejärjestelyjen toteuttaminen, niiden ylläpito 

ja purkaminen
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Liikenneonnettomuudet lisääntyvät tietyön johdosta. Vuosittain tietyökohteissa sat-
tuu kymmeniä onnettomuuksia, joissa syntyy henkilövahinkoja. Vuonna 2012 Suo-
messa sattui tietyöalueen sisällä (tietyömerkkien rajaama alue) 316 poliisin tietoon 
tullutta tietyöonnettomuutta, joissa loukkaantui yhteensä 72 ihmistä.  

3.4.2  TOT-tutkinta 

Kuolemaan johtaneiden työpaikkaonnettomuuksien tutkinta, niin sanottu TOT-tutkin-
ta, ja siihen liittyvä tutkimus- ja analyysitoiminta on ollut yksi Tapaturmavakuutus-
laitosten liiton (TVL) keskeinen tehtävä.   
 
TOT-menettelyssä on kyse vakuutusalan ja keskeisten työmarkkinajärjestöjen keski-
näisen sopimuksen mukaisesta onnettomuustutkinnasta, jossa tutkitaan työpaikoilla 
sattuneet kuolemaan johtaneet työtapaturmat. Tutkinnan tarkoituksena on tehostaa 
työtapaturmien torjuntaa selvittämällä onnettomuuteen johtaneet tapahtumat (mitä 
tapahtui) ja tapaturmatekijät (miksi tapahtui) sekä pohtia vastaavien tapaturmien 
torjuntatoimenpiteitä. 

3.4.3  Esimerkkejä kuolemaan johtaneista onnettomuuksista  

Päällystystyömaan liikenteenohjaus vuonna 2012 (ei TOT-tutkintaa) 
 
Kuorma-autonkuljettaja lähti peruuttamaan autoa perävaunulle, joka sijaitsi noin 
200 metrin päässä työmaan kohdalla olleen liittymän kääntymiskaistalla. Työ tapah-
tui yöaikaan. 
 
Kuorma-autonkuljettaja ei havainnut auton peileistä takana seissyttä liikenteenohjaa-
jaa, vaikka hänellä oli asianmukainen varoitusvaatetus. Liikenteenohjaaja seisoi ajo-
kaistalla selin peruuttavaan kuorma-autoon nähden. Liikenteenohjaaja oli sijoittunut 
tehtäväänsä nähden ohjeiden vastaisesti liikenteellä olevalle ajokaistalle eikä tien 
reunaan. Kuorma-auto osui liikenteenohjaajaan, joka kuoli välittömästi. 
 
Liikenteenohjaaja oli perehdytetty tehtäväänsä, ja hänellä oli tapahtumahetkellä 
standardinmukainen varoitusvaatetus ja muut tarvittavat henkilönsuojaimet. Hän oli 
toiminut liikenteenohjaajana kaksi kuukautta. Päällystystyömaan jyrien peruutus-
hälyttimien ääni häiritsi liikenteenohjaajaa niin, ettei hän tunnistanut peruuttavan 
kuorma-auton peruutushälyttimen ääntä.  
 
Työtapaturman sattuessa kuorma-autossa oli käytössä varoitusvalaisin (kattovilkku) 
sekä peruutushälytin, -valot ja -kamera. Yöllä vallitsevat valaistusolosuhteet sekä 
liikkuvien työkoneiden ja ajoneuvojen valojen häikäisy peileistä häiritsivät ja vaikeut-
tivat kuorma-autonkuljettajan havainnointia pitkässä peruutustilanteessa. 
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Tapaturmaan johtaneita tekijöitä:
• Kuorma‐autonkuljettaja ei havainnut ajolinjalla seissyttä liikenteen‐

ohjaajaa.
• Liikenteenohjaaja ei havainnut takaansa lähestyvää kuorma‐autoa.
• Kuorma‐autonkuljettaja ja liikenteenohjaaja eivät saaneet varoitusta 

lähestyvästä vaaratilanteesta.

Vastaavien tapaturmien torjunta:
• Työmaan sisäisen liikenteen suunnittelulla ja järjestelyillä on pyrittävä 

siihen, että massa‐autot liikkuvat yleisen liikenteen suuntaisesti ja 
peruuttaminen rajoittuu pääasiassa Remix‐koneelle peruuttamiseen.

• Kasettiperävaunun käyttö sekä niiden jättöpaikat on järjestettävä niin, 
että pitkiltä peruuttamisilta vältytään.

• Turvallisuussuunnitelmaan tulee liittää massa‐autojen toimintaa 
työmaalla koskevat työ‐ ja turvallisuusohjeet.

• Alan toimijoiden yhteishankkeena olisi syytä selvittää, onko massa‐autoja 
mahdollista varustaa peruutustutkalla, sekä arvioida ratkaisun 
tarkoituksenmukaisuus.

• Jalan liikkuvien työntekijöiden työtapojen turvallisuutta on syytä 
tarkkailla jatkuvasti.
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Tapaturmaan johtaneita tekijöitä:
• Nostimen käyttöpaikka oli noston aikana taakan alla, eikä sitä 

ollut suojattu taakan hallitsemattoman liikkeen tai putoamisen 
varalta.

• Nostokoura ei ollut auton mukana, vaan oli jäänyt talliin. 
Nostoliinojen käyttö pylväiden kuormauksessa olisi ollut 
hitaampaa kuin nostosaksien.

• Nostosakset olivat vanhat (ei merkintää suurimmasta sallitusta 
kuormasta) ja kuluneet väljiksi. Nostosakset olivat mitoiltaan liian 
pienet nostettavalle pylväälle.

• Nostosaksien rakenteessa ei ole lukitustoimintoa, joka estäisi 
nostosaksien aukeamisen tahattomasti noston aikana.

• Kuljettaja sai pylväästä iskun päähän.
• Kuljettaja ei käyttänyt suojakypärää. Suojakypärä oli auton 

ohjaamossa.

Vastaavien tapaturmien torjunta:
• Toistuvat nostot on suunniteltava, arvioitava ja ohjeistettava. Työt 

on tehtävä annettujen työohjeiden mukaisesti.
• Nostojen aikana ei pidä mennä noston vaara‐alueelle.
• Nostimen käyttöpaikka on suojattava taakan aiheuttamilta 

vaaroilta tai käytettävä kauko‐ohjausta. 
• Nostolaitteiden ja apuvälineiden on oltava turvallisia ja 

vaatimustenmukaisia. Viallisia tai tarkastamattomia 
nostovälineitä ei saa käyttää.

• Nostosaksia ei tule käyttää pylväiden nostamiseen, ellei erikseen 
ole varmistuttu noston turvallisuudesta. Pylväät tulee 
ensisijaisesti nostaa pylvään ympäri tarttuvalla nostokouralla tai 
muulla tavalla, joka estää pylvään putoamisen noston aikana.

• Suojakypärää on käytettävä kuormaus‐ ja kuormanpurkutöissä.
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Tapaturmaan johtaneita tekijöitä:
• liikenteenohjaajaan törmänneen ajoneuvon ylinopeus ja kuljettajan 

tarkkaavaisuuden herpaantuminen
• epäsuotuisat sääolosuhteet ja matalalta paistava aurinko
• liikenteenohjaajan seisominen keskellä tietä pysäyttäessään 

ensimmäistä autoa
• puutteet työmaan liikennejärjestelyissä ja liikenteenohjaajien 

havaittavuudessa.

Vastaavien tapaturmien torjunta:
• liikenteenohjaajan havaittavuuden parantaminen 

• näkyvät varoitusvaatteet
• pysäytysmerkki päiväloistekalvolla
• hinattavat varoitusaidat

• työkohteen liikennejärjestelyjen parantaminen
• pysäytyspaikan valinta
• liikennemerkkien havaittavuuden parantaminen
• myös lyhytkestoisten töiden liikenteenjärjestelyjen 

suunnitteleminen 
• liikenteenohjaajien perehdyttäminen
• liikenteenohjaajan työtä turvaavien ratkaisujen käyttäminen

• liikennevalot
• varoitusvalaisimet ja varoituslaitteet.
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Liikennejärjestelyjen tavoitteet:
1. Huolehtia työkohteessa liikenteen ja työntekijöiden 
turvallisuudesta.
2. Varoittaa liikennettä.
3. Luoda riittävät edellytykset liikenneväylällä työskentelylle.
4. Huolehtia liikenteen sujuvuudesta. 
5. Liikenteelle ei saa kuitenkaan aiheuttaa tarpeetonta haittaa.
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(paikallisverkko‐ tai matkapuhelinmaksun hinnalla 24 h/vrk)

Työkohteen liikennejärjestelyissä noudatettavat yleiset periaatteet ovat:
1. Työkohde ei saa koskaan yllättää ajoneuvon kuljettajaa. Liikennejärjestelyjen 

tehtävänä on kertoa ennakkoon työstä niin, että ajoneuvon kuljettaja voi 
järjestelyjen laadusta päätellä työn luonteen ja siitä aiheutuvat haitat 
liikenteelle.

2. Liikennejärjestelyissä noudatetaan liikennesääntöihin ja ohjeisiin perustuvaa 
yhtenäistä käytäntöä kaikissa työkohteissa. Tavoitteena on vahvistaa kuljettajan 
kokemuksiin perustuvaa ns. "sisäistä mallia" hänen kohdatessaan työkohde. 
Sisäinen malli ‐käsite tarkoittaa kuljettajan havaintoihin perustuvaa totuttua 
tapaa toimia. Kun kuljettaja havaitsee tietyt merkit, hän voi olettaa, että jatkossa 
seuraavat aina samanlaiset järjestelyt. 

3. Liikennejärjestelyjen tehokkuuden tulisi samalla viestiä työkohteen 
vaarallisuutta ja ajamisen vaikeutta. Tällöin kuljettajan on helppo lähes 
vanhasta muistista sovittaa nopeutensa ja ajotapansa työkohteen vaatimusten 
mukaisesti. Kuljettajan epävarmuus ja virhekäyttäytyminen vähenevät, jolloin 
turvallisuus ja liikenteen sujuvuus paranevat. 

4. Sisäisen mallin vahvistaminen tarkoittaa myös liikennejärjestelyissä 
liikennemerkkien oikeaa ja yhtenäistä käyttöä. Merkkien virheellinen käyttö 
heikentää sisäisen mallin toimivuutta ja vähentää merkkien uskottavuutta.

5. Liikennejärjestelyjen puutteista tai työkohteen huonosta havaittavuudesta 
kertovat viestit on osattava tulkita ja harkita parannuksia niiden perusteella. 
Näitä viestejä ovat onnettomuudet työkohteessa, läheltä piti ‐tapaukset, yleisön 
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tapaa toimia. Kun kuljettaja havaitsee tietyt merkit, hän voi olettaa, että jatkossa 
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3. Liikennejärjestelyjen tehokkuuden tulisi samalla viestiä työkohteen 
vaarallisuutta ja ajamisen vaikeutta. Tällöin kuljettajan on helppo lähes 
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liikennemerkkien oikeaa ja yhtenäistä käyttöä. Merkkien virheellinen käyttö 
heikentää sisäisen mallin toimivuutta ja vähentää merkkien uskottavuutta.

5. Liikennejärjestelyjen puutteista tai työkohteen huonosta havaittavuudesta 
kertovat viestit on osattava tulkita ja harkita parannuksia niiden perusteella. 
Näitä viestejä ovat onnettomuudet työkohteessa, läheltä piti ‐tapaukset, yleisön 
palaute, jarrutusjäljet ja rikkoutuneet liikenteenohjauslaitteet.

6. Liikennejärjestelyjen suunnittelussa on otettava huomioon kaikki 
liikennemuodot. Erityisesti on muistettava kevyt liikenne.
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Liikennejärjestelyt suunnitellaan kirjallisesti, tai työhön sovelletaan suoraan ohjeiden 
esimerkkiratkaisua tai -ratkaisuja ottaen huomioon paikalliset olosuhteet. Urakoitsija 
toimittaa perusratkaisusta poikkeavat liikenteenjärjestelysuunnitelmat tarkastetta-
vaksi urakan valvojalle. Suunnitelmat on toimitettava hyvissä ajoin ennakkoon sopi-
muskatselmuksessa sovitulla tavalla. 
 
Urakoitsijan laatimassa työmaasuunnitelmassa on kuvattava liikennejärjestelyjen to-
teuttaminen huomioiden merkkien pystytys- ja purkamisjärjestys sekä työturvallisuu-
den varmistaminen. Tämä on tärkeää työskenneltäessä erityisesti moottori- ja moot-
toriliikennetiellä, jolloin tarvitaan paljon liikenteenohjauslaitteita. Päällystys- tai tie-
merkintätyössä tarvittavia koneita ei saa tuoda tielle ennen kuin liikennejärjestelyt 
ovat kunnossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työnsuorittaja sitoutuu sopimuksensa tai lupaehtojen mukaan noudattamaan laadit-
tua suunnitelmaa. Mahdollisista muutoksista sovitaan aina erikseen. Urakkasopimuk-
sen sopimuskatselmuksessa sovitaan liikenteenohjaussuunnitelmien esittämisestä ja 
dokumentoinnista sekä liikenteenjärjestelyyn liittyvistä velvoitteista ja mm. tilapäis-
ten nopeusrajoitusten käytöstä sopimuksen voimassaoloaikana.  

4.1.3 Liikenteenohjauksen toteuttaminen 

Tiellä tehtävä työ aloitetaan aina liikennejärjestelyillä, jotka perustuvat ennalta teh-
tyyn suunnitelmaan. Työ- ja liikenneturvallisuusriskien vuoksi yksinkertaiseltakaan 
vaikuttavaa työtä ei voida tehdä vilkasliikenteisellä tiellä ilman kaistan sulkemista. 
Liikennejärjestelyt ovat aina olennainen osa tiellä tehtävää työtä, ja näin ollen myös 
huomioon otettava kustannustekijä. 
 
Työmaan viikoittaisen kunnossapitotarkastuksen yhteydessä tulee tarkastaa liiken-
teenohjauksen suunnitelmanmukaisuus sekä ohjauslaitteiden kunto ja puhtaus. Myös 
lyhytkestoisten töiden osalta edellytetään liikenteenohjaussuunnitelmaa sekä ohjaus-
laitteiden puhtauden ja kunnon varmistamista. Kun viikkotarkastus tehdään MVR tai 
Asfaltti-mittarilla, tulee liikennejärjestelyjen tarkastus tehdä erikseen tähän tarkoi-
tukseen kehitetyllä tarkastuslomakkeella (Liikenneviraston työnaikaisten liikennejär-
jestelyjen tasomittari). 
 
Työnaikaisen liikenteenohjauksen toimivuus on tarkastettava myös pimeän aikana. 
Vaativilla työmailla liikennejärjestelyjen toimivuus ja kunto on varmistettava myös 
normaalin työajan ulkopuolella järjestämällä päivystys. Päivystäjän yhteystiedot on 
ilmoitettava tieliikennekeskukselle. 
 

Liikennejärjestelyjen suunnittelu on osa työmaa‐alueen käytön 
suunnittelua eli työmaasuunnitelmaa.

Suunniteltavia yksityiskohtia ovat esimerkiksi: 
• pystytyksen ajankohta
• merkkien ja laitteiden pystytysjärjestys
• liikenteen pysäytyspaikat
• merkkien siirtoajankohta
• järjestelyjen purkuajankohta
• purkujärjestys.
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Merkki poistetaan tai peitetään, kun työ keskeytetään ruokailutaukoa 
pidemmäksi ajaksi, kuten yön ja viikonlopun ajaksi, eikä työstä tai sen 
keskeneräisyydestä aiheudu vaaraa liikenteelle. Olosuhteiden mukaan 
liikennettä varoitetaan muilla varoitusmerkeillä.
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Tietöissä käytetään vaatimusten mukaisia liikennemerkkejä, 
jotka ovat:
• ehjiä
• puhtaita
• vaatimusten värisiä 
• oikean kokoisia.
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Korkeammissa toimintaympäristöluokissa S3 ja S2 liikenteen ohjaustilanteiden liiken-
nemerkkien kalvotyyppinä käytetään päiväloistekalvoa (heijastusluokka R3 tai R2, 
jossa suurempi numero tarkoittaa kalvomateriaalin paluuheijastuvuuden suurempaa 
arvoa). Toimintaympäristöluokassa S1 voidaan käyttää päiväloistekalvoa tai tavallista 
R1-luokan kalvoa. 
 
Tilapäisissä liikennemerkeissä (vakiomerkit ja opastusmerkit) käytettävän keltaisen 
päiväloistekalvon tulee vastata värisävyiltään tavallisia liikennemerkkikalvoja. Sulku- 
ja varoituslaitteissa käytetään vihertävän sävyistä (keltavihreää, ns. limenväristä) päi-
väloistekalvoa (LO 39/2013, Liikenne tietyömaalla –  Sulku- ja varoituslaitteet: laitteen 
levyssä saa käyttää appelsiinin väristä kalvoa S3 ja S2 -ympäristöissä 31.5.2015 asti, 
sen jälkeen vain S1-ympäristössä).  
 
Kun uutta työmaata käynnistetään tai työmaalle tuodaan uusia liikennemerkkejä, täy-
tyy kaikkien liikennemerkkien kunto tarkastaa silmämääräisesti.  
 
Tuuli tai ajoneuvojen ilmavirta ei saa kaataa tai siirtää laitteita. Ilkivallalle alttiit koh-
teet vaativat erityistoimia ja valvontaa, jotta laitteet pysyisivät paikoillaan. Tilapäiset 
pystytysrakenteet eivät saa aiheuttaa vaaraa niihin törmättäessä. Rakenteiden turval-
lisuuteen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota työkohteen liikenteenohjauslait-
teita hankittaessa. 
 
Tietyömaan liikennemerkit pystytetään tien poikkileikkaukseen säännösten sallimissa 
rajoissa käyttäen minimietäisyyttä ja -korkeutta. Minimikorkeus on 1,5 metriä ajoradan 
pinnasta ja vähimmäisetäisyys on 0,5 metriä ajoradan reunasta. Jalkakäytävällä ja pyö-
rätiellä alimman merkin tulee olla vähintään 2,2 metrin korkeudella näiden pinnasta. 
Talviaikana otetaan aurauslumen vaikutukset huomioon.  
 

 
Kuva 11.  Liikennemerkin sijoittaminen tielle, jolla ei ole jalkakäytävää.  
 
Varoitusmerkit pystytetään 150–250 metriä ennen varoitettavaa tienkohtaa. Moottori- 
ja moottoriliikennetiellä etäisyys on enintään 500 metriä. Taajamassa ja enintään 
60 km/h nopeusrajoituksen alueella varoitusmerkki voidaan sijoittaa lähemmäksi työ-
kohdetta. Oleellista on, että ajoneuvon kuljettajalle jää aina riittävästi aikaa havaita ja 
toimia merkin edellyttämällä tavalla. 
 
 
 Kaikilla kaksiajorataisilla teillä ja muilla vilkkaasti liikennöidyillä teillä merkit
pystytetään molemmin puolin tietä.



54 Liikenneviraston oppaita 3/2014
Tieturva 1

54 
 

Beton
pausk
väksy
teisil
 
 
 
 
 
 
 
Merki
käytt
Jos m
tähän
tapau
tapau
taava
 
 
 
 
 
 
Liiken
le tah
tulee 
 

4.3

 
 
 
 
 

4.3.1 

Urakk
jonka
siitä, 
teille 
(S3, S
 
 
 
 
 
 
 
 
 

niporsaiden 
kohtaisesti h
yä. Yksittäise
lä rengasjalu

in poistamis
täjälle voi tä
merkkiä ei o
n tarkoituks
uksissa peitt
uskohtaisest
aa ei hyväksy

nnejärjestely
hoille. Ohiku
 olla selkeitä

Sulku3 

Toimintay

kasopimuksi
a mukaisia su

minkälaisell
 asetettavien
S2 ja S1). Luo

käyttämistä
harkittava. A
et betonipor
ustoilla. Täm

seksi ei hyvä
llöin jäädä e

ole tarkoituk
een valmist
tämismenett
ti. Helposti re
ytä peittämis

yistä ja niide
ulkevalle liik
ä, ja niiden ti

u- ja va

ympäristölu

issa määrite
ulku- ja varo
la tiellä työk
n laatuvaatim
okka S3 edus

ä erilaisten 
Ajoradalla ta
rsaat korvata

mä jalusta vaa

äksytä merki
epäselväksi, 
senmukaista

tettuja värilt
elystä on so
epeytyvää ja
seen.  

en muutoksis
kenteelle suu
edot tulee pi

roitusla

okat 

ellään työko
ituslaitteita 
ohde sijaitse
musten peru
staa korkeint

liikenteenoh
ai pientaree
aan turvallise
atii aina lisäp

n kääntämis
onko merki

a poistaa, m
tään harmai
ovittava tienp
a merkin pää

sta tulee tied
unnattujen t
itää ajan tas

aitteet

ohteessa vaa
käytetään. T

ee. Sulku- ja 
usteella kolm
ta ja S1 alint

Liikennevira

hjauslaitteide
ella niiden k
emmilla ratk
painoja. 

stä tien suun
n tarkoitus o

merkkien peit
ita peitteitä 
pitäjän tai ra
ltä irtoavaa 

dottaa kaikill
työmaasta t

salla. 

 

adittu toimi
Toimintaymp

varoituslaitt
meen toimint
ta laatutasoa

aston oppaita
Ti

en jalustana
käyttöä ei vo
aisuilla, kute

ntaiseksi, kos
olla voimass
ttämiseen kä

tai suojia. 
akennuttajan
muovisäkkiä

e työmaalla t
iedottavien 

ntaympärist
päristöluokka
teet luokitell
taympäristöl
a. 

a 3/2014 
ieturva 1 

 

a on ta-
oida hy-
en perin-

ska tien-
sa vai ei. 
äytetään 
Erikois-

n kanssa 
ä tai vas-

toimivil-
taulujen 

töluokka, 
a riippuu 
laan lait-
luokkaan 

Nopeusrajoitusmerkkien pystytystyö aloitetaan aina suurimmasta
rajoituksesta porrastaen pienempään. Liikennejärjestelyn purkaminen
tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

Tarpeettomaksi jäävät merkit joko poistetaan tai peitetään käyttäen tähän
tarkoitukseen valmistettuja väriltään harmaita peitteitä tai suojia, kuten
esimerkiksi harmaata peitelevyä.

Sulku‐ ja varoituslaitteet kuuluvat tärkeimpiin tietöiden liikenteen
järjestelyissä käytettäviin laitteisiin. Niiden avulla osoitetaan muulle
liikenteelle työnaikaiset ajoreitit.

Toimintaympäristöluokka asettaa vaatimuksia sulku‐ ja varoituslaitteille 
seuraavissa asioissa:
• laitteiden kunto (kuntoluokka 5…kuntoluokka 2)
• heijastavien laitteiden pintamateriaali (R3…R1)
• muut ominaisuudet, esimerkiksi vähimmäiskorkeus ja laitteiden 

yhteydessä käytettävien liikennemerkkien koko.

Sulku‐ ja varoituslaitteet kuuluvat tärkeimpiin tietöiden liikenteen
järjestelyissä käytettäviin laitteisiin. Niiden avulla osoitetaan muulle
liikenteelle työnaikaiset ajoreitit.
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Sulkulaitteita ovat:
• sulkuaita
• sulkupuomi
• sulkupylväs
• sulkukartio
• muut työkohteen sulkemiseen käytetyt laitteet 

(sulkuköysi, sulkunauha, valaiseva köysi).
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Varoituslaitteen takaosassa on vuorottain punaiset ja keltaiset juovat. S3 ja S2 toi-
mintaympäristöissä käytetään hinattavissa varoituslaitteissa aina päiväloistekalvoa. 
Varoituslaitteen yläosassa on suuritehoiset suunnatut varoitusvalaisimet. Varoituslai-
tetta käytettäessä vilkkuvat keltaiset valot on pidettävä aina toiminnassa.  
 
Hinattavan varoituslaitteen korkeusvaatimukset ja siihen kiinnitettävän liikenteenja-
kajamerkin mittavaatimukset riippuvat toimintaympäristöluokasta. 
 

 
Kuva 12.  Hinattava varoituslaite.  
 
Ajoneuvoon kiinnitettävä varoituslaite 

Hinattava varoituslaite voidaan korvata ajoneuvoon, esimerkiksi kuorma-auton perä-
lautaan tai lavarakenteisiin kiinnitettävällä vastaavalla sulkuaidalla. Erityisellä nosto-
koneistolla varustettu varoituslaite voidaan kiinnittää myös työstä varoittavan varoi-
tusauton, huoltoauton tai itse työkoneen katolle. 
 
Tielle asetettava varoituslaite 

Erityistä matalaa tielle asetettavaa varoituslaitetta voidaan käyttää, kun liikennettä 
varoitetaan tiellä tehtävän lyhytaikaisen työn vuoksi ja varoitusmerkin pystyttäminen 
veisi kohtuuttoman pitkän ajan työn tekemiseen nähden (LMp 2013/1982). 
 
Tielle asetettavan varoituslaitteen käyttö on suositeltavaa myös niissä tilanteissa, 
kun työkohteesta varoitetaan ainoastaan kiertävää tai vilkkuvaa keltaista valoa anta-
valla varoitusvalaisimella ja työkohde on paikassa, joka ei ole selvästi havaittavissa 
riittävän etäältä. 
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4.4.2  Suojaus törmäykseltä 

Törmäyshidaste 

Törmäyshidasteella voidaan hidastaa suistuneen auton nopeutta niin, että auto ei ai-
heuta suurta vaaraa suojattavassa kohteessa oleville henkilöille. Törmäyshidasteena 
käytetään tavallisesti autonrenkaista koottua nippua, jonka toiminta on varmistettu 
törmäyskokeella. Törmäyshidaste alentaa suistuvan ajoneuvon nopeutta liukuessaan 
ajoneuvon edessä. Törmäyksessä törmäyshidaste liikkuu auton edellä, törmäysno-
peudella 70 km/h noin 35 m ja nopeudella 50 km/h noin 25 m. Vastaava tila on jätet-
tävä törmäyshidasteen ja suojattavan kohteen väliin.  
 
Törmäyseste 

Törmäysesteenä käytetään tavallisesti 2 metrin sora- tai murskekasaa, jolla estetään 
ajoneuvon pääsy esimerkiksi sillan tukea päin tai kaivantoon. Muilla sivuilla kasaa 
voidaan kaventaa esimerkiksi betonielementein. Tällaisen sorakasan eteen tehdään 
riittävän kauas rivi törmäyshidasteita, jolla hidastetaan sorakasaan törmäävien henki-
löautojen nopeutta. 
 
Varoitus- ja suoja-ajoneuvo 

Liikkuvassa tai jaksottain etenevässä työssä tulee käyttää suojaamismenetelmänä 
varoitus- tai suoja-ajoneuvoa. Suoja-ajoneuvona on vähintään 3,5 tonnia painava ajo-
neuvo tai perävaunu, joka on varustettu perään kiinnitettävällä tehokkaalla varoitus-
laitteella ja taaksepäin suunnatuilla varoitusvalaisimilla.  
 
Työkohteen havaittavuuden parantamiseksi ja työkoneeseen törmäämisen estämi-
seksi työkoneen takana käytetään hinattavaa varoituslaitetta tai varoitusajoneuvoa 
riittävän turvallisen etäisyyden päässä. Varoituslaitteessa voidaan käyttää joko suuri-
kokoista tai ylisuurta liikenteenjakajamerkkiä, jonka suunnan tulee olla helposti vaih-
dettavissa. Varoitusautoa kuljetetaan 15–20 metrin päässä työntekijästä. Katveisilla 
alueilla varoitus- ja suoja-auton on oltava muun liikenteen havaittavissa vähintään 
pysähtymismatkan päästä.  
 

Suoja-ajoneuvoon asennettava törmäysvaimennnin  

Suoja-ajoneuvoon asennettavaa törmäysvaimenninta (Truck Mounted Attenuator, 
TMA) käytetään liikkuvien tai jaksottain etenevien työkohteiden suojaamiseen. Moot-
tori- ja moottoriliikenneteillä sekä muilla nopeusrajoituksen ≥ 60 km/h kaksiajoratai-
silla teillä käytetään hyväksyttyä mallia olevaa törmäysvaimenninta työkohteen suo-
jaamiseen. Tällaisia töitä ovat mm. niitto- ja vesakonraivaustyöt, kaiteiden korjaus-
työt ja moottoriteillä tehtävät muut korjaustyöt sekä valaistustyöt.  
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4.4.3  Suojaus suistumiselta 

Suojausluokitus 

Työkohteissa käytetään suojausluokiteltuja kaiderakenteita. Suojausluokka kuvaa 
sitä, millä tavalla rajoitetaan suistuvan auton joutumista vaaralliseen paikkaan tai 
tiellä työskentelevien päälle. Suojausluokat ovat K0, K1, K2 ja K3, joista K0 on alhai-
sin ja K3 korkein suojausluokka. Suojausluokan valinta riippuu tien liikennemäärästä, 
nopeusrajoituksesta, vaaran laadusta ja kestosta. Vaaran luokittelu tehdään kohde-
kohtaisesti. Riskienarvioinnin tuloksena saadaan tietyömaan kaiteiden suojausluokan 
arvo. 
 
Kaiderakenteet ovat joko betonielementeistä koottavia tai teräsprofiilien käyttöön 
perustuvia. Markkinoilla on myös vedellä täytettäviä UV-suojatusta polyeteenistä 
valmistettuja työmaakaiteita sekä teräsrunkoisia betonikaiteita. 
 
Tilapäinen korkea reunatuki 

Tilapäisenä korkeana reunatukena käytetään poikkileikkaukseltaan 300 x 300 mm 
betonipaalua, joka ankkuroidaan tienpintaan. Korkea reunatuki ei riitä suojaksi silloil-
la, jyrkissä kaarteissa eikä muissa paikoissa, joissa jyrkähkö törmäys on mahdollinen. 
Näissä kohdissa tulee aina käyttää kaidetta. 
 
Betonielementtijono 

Betonielementtijono on korkeata reunatukea raskaampien ja poikkileikkaukseltaan 
suurempien elementtien muodostama jono. Betonielementit kytketään toisiinsa ele-
mentin päässä olevilla kiinnikkeillä. Betonielementtijonoa ei sanota kaiteeksi, koska 
sitä ei ole testattu kaiteita koskevan standardin SFS-EN 1317-2 mukaisesti. 
 
Ahtaissa paikoissa suistumisesteenä käytetään maahan ankkuroituja betonikaide-
elementtejä, joiden tarkoitus on ohjata törmännyt ajoneuvo turvalliseen suuntaan. 
Tien reunassa suojaaminen voidaan tehdä betonikaiteella. Tien keskellä vastaavat 
ankkuroidut elementit asetetaan yhteen tai kahteen jonoon tuen eteen ja henkilö-
autojen suojaksi asetetaan törmäysvaimennin.  
 
Esimerkkejä markkinoilla olevista tietyömaille tarkoitetuista kaiteista ja työmaakai-
teisiin soveltuvista törmäysvaimentimista on esitelty tarkemmin Liikenneviraston op-
paassa "Markkinoilla olevia työmaakaiteita". 

4.4.4  Työntekijöiden suojaaminen 

Työkohteissa jalkaisin liikkuvat ja työskentelevät työntekijät erotetaan työkohteen 
suojausratkaisuilla yleisestä liikenteestä. Samanaikaisesti ohitse ajavan liikenteen 
nopeuksia alennetaan. Työkohteen liikenteenohjausratkaisut tehdään sellaisiksi, että 
ne tukevat nopeuden alentamista, eli käytetään kavennuksia, portteja, töyssyjä tai 
sikaaneja. Sikaani tarkoittaa ajoradalle rakennettua ns. vaikeaa osaa, tavallisesti jyrk-
kää mutkaa, joka pakottaa hiljentämään ajonopeutta. 
 
Sekä työnantajan että työntekijän on omassa toiminnassaan kiinnitettävä huomiota 
työntekijöiden havaittavuuteen. Työkohteessa on aina käytettävä näkyvää varoitus-
vaatetusta. 
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Myös työkohteeseen siirtymiseen ja sieltä poistumiseen on kiinnitettävä huomiota 
erityisesti työntekijöiden suojaamisen näkökulmasta. Työmaan ja yleisen liikenteen 
liittymiskohdat suunnitellaan osana työnaikaisia liikennejärjestelyjä ja työmaasuun-
nitelmaa. Suunnittelussa otetaan huomioon myös jalankulkureittien sijoittelu ja tur-
vallisuus. 
 
Jalkaisin tehtävät työt liikenteen seassa ovat myös työturvallisuusmääräyksissä mai-
nittuja vaarallisia töitä, joista urakoitsijan tulee tehdä vaarojen arviointi ja laatia kir-
jallinen turvallisuussuunnitelma. Näitä töitä ovat esimerkiksi liikennejärjestelyjen 
pystyttäminen, purkaminen ja ylläpitotehtävät, liikenteenohjauslaitteiden hoitotyöt ja 
tiellä tehtävät mittaustyöt. Vaaralliset työt edellyttävät normaalia perusteellisempaa 
perehdyttämistä työkohteeseen, samoin työn johtamiseen ja valvontaan on kiinnitet-
tävä huomiota. 
 

 Liikenteenohjaaja  

 Nimeäminen ja perehdytys 

Liikenteenohjaajaksi nimettävän henkilön on oltava täysi-ikäinen, ja hänellä on oltava 
normaalit aistit. Lisäksi hänellä pitää olla voimassaoleva vähintään AM (121)- tai B-
luokan ajokortti. Liikenteenohjaajaksi määrätyn tulee olla tehtävään suostunut ja pe-
rehdytetty. Suostumus tulee pyytää kirjallisena. Liikenteenohjaustehtävässä toimivan 
henkilön on suhtauduttava erityisen vakavasti tehtävään liittyviin vaaroihin.  
 
Pelkkä Tieturva 1 -kurssi ei riitä liikenteenohjaajan pätevyysvaatimukseksi. Liiken-
teenohjaaja on aina perehdytettävä tehtäväänsä Tieturva 2 -pätevyyden omaavan 
henkilön toimesta. Liikenteenohjaajan tehtävään perehdyttämistä varten on laadittu 
ohjeet.  
 
Samalla kun työn aloittamisesta ilmoitetaan tienpitäjän edustajalle, ilmoitetaan lii-
kenteenohjaajina toimivat henkilöt tehtävään hyväksymistä varten. Perehdyttäminen 
on todistettavasti osoitettava myös tilaajalle. 

 Liikenteenohjaajana toimiminen 

Liikenteenohjaajalla on liikenteenohjauksessa samat valtuudet kuin poliisilla, lukuun 
ottamatta rangaistusmääräyksen antamista. Liikenteenohjaajan antamia ohjeita on 
ensisijaisesti noudatettava, vaikka ne edellyttäisivät poikkeamista liikenteenohjaus-
laitteen tai liikennesäännön ohjeesta. Myös hälytysajoneuvon kuljettajan on nouda-
tettava käsimerkillä annettua pysähtymismerkkiä. (Tieliikennelaki 4 §.) 
 
 

  
 
 
Tieliikennelain 49 §, jossa on säännöksiä liikenteenohjaajista, on esitetty liitteessä 2.  

Ohjeiden noudattamisjärjestys: 
1. Poliisin tai muun liikenteenohjaajan antama merkki tai ohje 
2. Liikennevalot  
3. Liikennemerkit, tiemerkinnät ja muut liikenteenohjauslaitteet 
4. Liikennesäännöt. 
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Liikenteenohjaajan varusteita:
• 3. lk varoitusvaatetus
• suojakypärä
• pysäytysmerkki, merkki 311 (ajoneuvolla ajo kielletty)

• päivällä d=400 mm, päiväloistekalvo
• pimeän tai hämärän aikaan d=200 mm, sisältä valaistu

• radiopuhelin
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Urakoitsijan ilmoitukset Liikennevirastolle 
Urakkasopimuksissa mainitaan urakoitsijaa koskevat velvoitteet työkohteen työvaihe-
tietojen ilmoittamisesta. Ilmoituslomakkeen voi tulostaa Liikenneviraston internetsi-
vuilta. Urakoitsija toimittaa lomakkeen siihen tieliikennekeskuksen toimipisteeseen, 
jonka vastuualueella työ sijaitsee.  
 
Ilmoituksessa kerrotaan, mitä työtä ollaan tekemässä, kohteen tiedot, työn tyyppi ja 
työaika sekä työn vaikutukset liikenteelle. Lomakkeessa mainitaan myös työmaan 
vastuuhenkilö. Urakoitsijan tulee lähettää ensimmäinen ilmoitus yleensä viikkoa en-
nen työn aloittamista.  
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Työntekijää kuljettavan työvälineen kaatumisesta aiheutuva vaara on estettävä esim. 
turvaohjaamolla tai suojarakenteella, joilla estetään työvälineen kaatuminen pidem-
mälle kuin kyljelleen tai varmistetaan riittävän tilan jääminen työntekijän ympärille 
työvälineen kaatuessa tai kierähtäessä ympäri. Lisäksi esim. trukissa on oltava turva-
vyö, joka pitää kuljettajan istuimella trukin kaatuessa. 
 
Liikkuvassa työvälineessä, joka liikkuessaan voi aiheuttaa vaaraa työntekijälle, on ol-
tava käynnistymisenestolaitteet sekä jarrutus- ja pysäytyslaitteet. Laite on varustet-
tava automaattisella pysäytyslaitteella, siltä varalta varsinainen pysäytyslaite menee 
epäkuntoon eikä laitteen turvallisuutta voida muuten varmistaa. 
 
Liikkuvassa työvälineessä on oltava näkyvyyttä parantavat lisälaitteet, jos näkyvyys 
kuljettajan paikalta ei ole riittävä työn turvallisuuden varmistamiseksi. Pimeässä teh-
täviä töitä varten työväline on varustettava työhön sopivilla valaistuslaitteilla. Jos 
liikkuvan työvälineen käyttöön tai kuormaan liittyy tulipalon vaara, se on varustettava 
palontorjuntavälineillä, jollei niitä ole käyttöpaikalla riittävän lähellä.  
 
Työnjohto huolehtii siitä, että kuljettaja on asianmukaisesti perehdytetty työkoneen 
ja sen lisälaitteiden käyttöön. Työntekijällä on oikeus pidättäytyä työstä, mikäli työ-
koneen käytöstä aiheutuisi hänelle vakavaa vaaraa.  
 
ELY-keskusten alueurakoiden urakkaohjelmissa määritellään, että tilaaja edellyttää 
alueurakan tiealueella tehtävissä töissä käytettäviltä ajoneuvoilta alkolukkovaruste-
lua sellaisten ajoneuvojen osalta, joiden käyttö edellyttää kuljettajan ammattipäte-
vyyttä. Alkolukolle on myös määritelty toiminnallisia vaatimuksia ja menettelytavat 
rikkoutumistilanteissa. 

5.1.2  Koneisiin sekä nosto- ja muihin laitteisiin liittyvät tarkastukset 

Vastaanottotarkastus 
Työnantajan on todettava rakennustyömaalla rakennustyössä käytettävien koneiden, 
nostureiden ja muiden nostolaitteiden, nostoapuvälineiden, telineiden, siirrettävien 
muottien, väliaikaisten tukien, henkilönsuojainten ja muiden laitteiden rakenne sekä 
kunto käyttötarkoitukseen sopiviksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi. Vas-
taanottotarkastuksessa katsotaan myös työssä tarvittavien varoituslaitteiden tarkoi-
tuksenmukaisuus ja toimivuus.  
 
Käyttöönottotarkastus 
Nostokalustolle ja telineille on tehtävä käyttöönottotarkastus aina niiden paikoilleen 
asentamisen tai pystyttämisen jälkeen. Lisäksi tarkastus on tehtävä, jos teline tai vä-
line on ollut erityisessä rasituksessa tai se otetaan uudelleen käyttöön sen oltua pit-
kään käyttämättömänä. Tarkastusvelvollisuus koskee kaikkia työ- ja suojatelineitä 
telineen koosta, raaka-aineesta tai käyttöajasta riippumatta. Käyttöönottotarkastuk-
sessa varmistetaan, että työväline on asennettu ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon 
työvälineen käyttötarkoitus, sen kulkuteiden ja hoitotasojen asianmukaisuus sekä 
hallinta- ja turvalaitteiden oikea toiminta. 
 
Nostoapuvälineiden käyttöönottotarkastuksissa tulee lisäksi huomioida niiden sopi-
vuus työmaan nostolaitteisiin ja työmaalla nostettaviin tarvikkeisiin. Tarkastuksessa 
on myös todettava mm. tunnuslevyn paikoillaan olo, suurimman sallitun kuorman il-
moittaminen ja koukkujen lukitukset. Nostoliinojen ja -raksien kunto on tarkistettava 
säännöllisesti ja aina ennen käyttöönottoa. Niiden tulee olla silmämääräisesti ehjiä 
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eikä niiden maksimikuormitusta saa ylittää. Nosturin tarkastuksessa pitää olla muka-
na sen käyttäjä.  
 
Kunnossapitotarkastukset 
Rakennustyömaalla on työn aikana ainakin kerran viikossa suoritettavissa kunnossa-
pitotarkastuksissa tarkastettava muun muassa työmaan ja työkohteiden yleisjärjes-
tys, putoamissuojaus, valaistus, rakennustyön aikainen sähköistys, nosturit, henki-
lönostimet ja muut nostolaitteet, nostoapuvälineet, rakennussahat, telineet, kulkutiet 
sekä maan ja kaivantojen sortumavaaran estäminen. Lisäksi on tarkastettava muutkin 
turvallisuuden kannalta merkittävät asiat. Esimerkiksi työtelineiden osalta on varmis-
tettava, että telineen suurin sallittu kuorma on ilmoitettu kuormakilvellä tai telinekor-
tilla näkyvästi ja ymmärrettävästi. Jotta työnjohdolla ja työntekijöillä olisi tieto siitä, 
onko telineellä työskentely sallittua, tulee telinekorttiin tai työtelineeseen merkitä 
viimeisin tarkastuspäivä. Puutteellisen tai tarkastamattoman telineen käyttö on kiel-
letty. Keskeneräisen ja käyttöön soveltumattoman telineen käyttöalue on rajattava 
esim. kulkuesteellä. 
 
Työmaalla käytettäville nostoapuvälineille on varattava asianmukainen säilytyspaik-
ka, jotta niiden käyttöä ja kunnossapitoa voidaan helposti seurata, eivätkä ne pääse 
vahingoittumaan tai rikkoutumaan. Nostoapuvälinettä ei saa käyttää, jos välineestä 
puuttuu suurinta sallittua kuormaa osoittava merkintä tai jos väline on vaurioitunut.  
 
Työkoneiden kunnon seuranta 
Työvuoron alussa työkoneen käyttäjä varmistaa, että kone on käyttökunnossa ja ettei 
siinä ole turvallisuutta vaarantavia vikoja. Koneen turvallisuuden varmistamiseksi 
työkoneelle ja sen lisälaitteille on tehtävä päivittäinen toimintakokeilu, jossa varmis-
tetaan suojauksien kunto sekä koneen moitteeton toiminta. Toimintakokeilu on erityi-
sesti tärkeää silloin, jos konetta ei muuten tarkasteta säännöllisesti esim. työmaan 
viikoittaisten kunnossapitotarkastusten yhteydessä. Joillekin koneille ja laitteille on 
lainsäädännön tai valmistajan ohjeen perusteella tehtävä päivittäinen toimintakokei-
lu. Näitä ovat mm. nostolaitteet ja henkilönostimet. 
 
Turvallisuuteen liittyvät tarkastukset, kuten määräaikaistarkastukset, ovat osa kalus-
ton normaalia huoltotoimintaa ja kunnon valvontaa. Työnantaja laatii ohjeet ja peli-
säännöt kaluston kunnon valvontaan ja tarkastukseen. Työntekijän velvollisuutena on 
noudattaa annettuja ohjeita. 
 

Työkoneen varoituslaitteiden kunto 

Kuljettajan on työn aikana seurattava jatkuvasti varoituslaitteiden kuntoa ja puhtaut-
ta. Turvallisuutta vaarantavat viat ja puutteellisuudet pitää korjata välittömästi. Ko-
neen kuljettaja vastaa koneen ja sen lisälaitteiden havaittavuudesta työn aikana mm. 
päivittäisten toimintakokeilujen avulla. Rikkoontuneet laitteet on korjattava ennen 
työn aloittamista. Samalla puhdistetaan likaantuneet varoituslaitteet ja valaisimet. 

5.1.3  Työkoneen varoituslaitteet 

Varoitusvalaisin 

Tienpitoon käytettävässä autossa sekä tiellä tai sen vieressä tehtävään työhön käytet-
tävässä traktorissa tai moottorityökoneessa tulee olla vilkkuvaa ruskeankeltaista va-
loa näyttävä varoitusvalaisin. 
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Tienpitoajoneuvoja ovat esimerkiksi:
• kunnossapidon eri tehtävissä käytettävät tiekoneet
• maarakentamisen eri tehtävissä käytettävät moottorityökoneet
• päällystys‐ ja tiemerkintätöissä käytettävät moottorityökoneet
• suunnittelu‐, valvonta‐, työnjohto‐ ja huoltotehtävissä käytettävät  

henkilö‐, paketti‐, huolto‐ ja kuorma‐autot. 
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rikäyttöi-

astuussa 
lpoisuus 
tetut va-

Varoitusvalaisimen näkyvyyden varmistaminen:
• Käytetään niin montaa varoitusvalaisinta, että joka suuntaan näkyy ainakin 

yksi varoitusvalaisin.
• Varoitusvalaisimet laitetaan mahdollisimman korkealle.
• Varoitusvalaisimet sijoitetaan paikkaan, jossa ne pysyvät mahdollisimman 

puhtaina ja ehjinä.

Työkoneen värityksen parantaminen:
• Käytetään heijastavia kalvonauhoja parantamaan työkoneiden havaittavuutta 

pimeässä, jolloin heijastavilla kalvonauhoilla muotoillaan koneen ääriviivat.
• Käytetään päiväloistekalvoja parantamaan työkoneen havaittavuutta päivän‐

valossa ja hämärässä.
• Huolehditaan koneen maalipinnan kunnosta ja koneen yleisestä 

puhtaudesta.

Varoituslaitteiden kunnon ja puhtauden varmistaminen:
• Huolehditaan varoituslaitteiden kunnosta ja puhtaudesta osana kaluston 

tarkastustoimintaa.
• Varmistetaan, että varoituslaitteet ovat kunnossa, kun työkone siirretään 

toiseen työpaikkaan, työmaalle tai toiselle kuljettajalle.

Varmistetaan työkoneen havaittavuus lisälaitteen kytkemisen jälkeen:
• Varmistetaan, että kytkettävän lisälaitteen havaittavuus on riittävä, vähintään 

sama kuin peruskoneen

• Käytetään niin montaa varoitusvalaisinta, että joka suuntaan näkyy ainakin 
yksi varoitusvalaisin.

• Varoitusvalaisimet laitetaan mahdollisimman korkealle.
• Varoitusvalaisimet sijoitetaan paikkaan, jossa ne pysyvät mahdollisimman 

puhtaina ja ehjinä.

Työkoneen värityksen parantaminen:
• Käytetään heijastavia kalvonauhoja parantamaan työkoneiden havaittavuutta 

pimeässä, jolloin heijastavilla kalvonauhoilla muotoillaan koneen ääriviivat.
• Käytetään päiväloistekalvoja parantamaan työkoneen havaittavuutta päivän‐

valossa ja hämärässä.
• Huolehditaan koneen maalipinnan kunnosta ja koneen yleisestä 

puhtaudesta.

Varoituslaitteiden kunnon ja puhtauden varmistaminen:
• Huolehditaan varoituslaitteiden kunnosta ja puhtaudesta osana kaluston 

tarkastustoimintaa.
• Varmistetaan, että varoituslaitteet ovat kunnossa, kun työkone siirretään 

toiseen työpaikkaan, työmaalle tai toiselle kuljettajalle.

Varmistetaan työkoneen havaittavuus lisälaitteen kytkemisen jälkeen:
• Varmistetaan, että kytkettävän lisälaitteen havaittavuus on riittävä, vähintään 

sama kuin peruskoneen
• Varmistetaan, että lisälaite ei peitä peruskoneen varoituslaitteita tai valoja.
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Työnantajan tehtävät 
Jos ajoneuvoa kuljettaa omistajan tai haltijan työntekijä, työnantajan on huolehditta-
va siitä, että ajoneuvo on liikennekelpoinen, kun se luovutetaan työntekijän kuljetet-
tavaksi. Samoin työnantaja vastaa, että ajoneuvo tarkastetaan ja huolletaan riittävän 
usein sen pitämiseksi liikennekelpoisessa kunnossa. 
 
Työnantajan on varustettava tietyössä käytettävä ajoneuvo tehtävän tai työn tilaajan 
edellyttämillä varoituslaitteilla, jotka tarvitaan varoittamaan muuta liikennettä tai 
työmaalla työskenteleviä henkilöitä. 
 
Kuljettajana toimivan työntekijän tehtävät 
Kuljettajan tulee viipymättä ilmoittaa työnantajalle ajoneuvon kunnossa havaitsemis-
taan puutteista, joita hän itse ei voi korjata. Viallisella työ- tai liikenneturvallisuutta 
vaarantavalla ajoneuvolla ei saa työskennellä. 
 
Kuljettajan on aina ajoon lähtiessään tarkastettava, että tehtävässä käytettävät varoi-
tuslaitteet ja varusteet ovat kunnossa ja toimivia. 

5.2.1  Muita tienpitoajoneuvoja koskevia vaatimuksia 

Tienpitolaitteiden ylileveys ja merkitseminen 

Tienpitoon tai maatalouteen käytettäviin työkoneisiin, työvälineisiin ja hinattaviin 
laitteisiin ei sovelleta asetuksen ajoneuvoille asettamia enimmäismittoja (Asetus ajo-
neuvojen käytöstä tiellä 1257/1992). Tienpitolaitteita saa kuljettaa yli 4,00 metriä le-
veänä vain jos tielaitteet eivät rajoita liikkumista. Työkone tai laite ei myöskään saa 
ilmeisesti vaarantaa muuta liikennettä, ja kaikki kohtuudella vaadittavat toimenpiteet 
ylileveyden poistamiseksi on suoritettava. 
 
Ylileveät työkoneet, työvälineet ja laitteet on merkittävä. Ajoneuvo merkitään pituu-
deltaan ja sijoitukseltaan ajoneuvon ja työvälineen suurinta leveyttä vastaavalla vuo-
rottaisin punaisin ja keltaisin poikkijuovin maalatulla kilvellä, jonka päissä on edessä 
valkoiset ja takana punaiset heijastimet.  
 
Heijastavat merkinnät 

EU vaatii uusiin 10.7.2011 tai sen jälkeen ensi kertaa käyttöön otettaviin raskaisiin 
kuorma-autoihin (ajoneuvon kokonaismassa on yli 3,5 tonnia) ja niiden yhdistelmiin 
(perävaunun kokonaismassa on yli 3,5 tonnia) heijastavia ääriviivamerkintöjä. Yhte-
näinen heijastava ääriviivamerkintä ajoneuvon takana on pakollinen ajoneuvoille, joi-
den leveys on yli 2,1 metriä. Osittainen merkintä ajoneuvon sivuilla on pakollinen ajo-
neuvoilla, joiden pituus on yli 6 metriä. Heijastavan nauhamaisen merkinnän tai ääri-
viivamerkinnän tulee olla 50–60 mm leveä.  
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Auraustyössä ja liukkauden torjunnassa käytettävä ajoneuvo on varustettava normaa-
lien varoitusvalaisimien lisäksi taaksepäin vilkkuvaa keltaista valoa näyttävin varoi-
tusvalaisimin. Valaisimet sijoitetaan ajoneuvoon pareittain ja ne kytketään vilkku-
maan tasatahtiin. Valaisimien on oltava Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) hyväk-
symiä. Aura on merkittävä koko pituudeltaan sekä eteen- että taaksepäin näkyvin 
vuorottain punaisin ja keltaisin juovin. Auran ulkonevat osat on lisäksi varustettava 
eteenpäin suunnatuin valkoisin ja taaksepäin suunnatuin punaisin heijastimin ja vas-
taavin valaisimin. Aura on varustettava eteenpäin keltaista valoa ja taaksepäin pu-
naista valoa näyttävin valaisimin, jotka osoittavat auran suurimman ulottuman. 
 
Sivuaura on varustettava eteenpäin keltaista valoa ja taaksepäin punaista valoa näyt-
tävin valaisimin, jotka osoittavat auran suurimman ulottuman. Myös ne vinoetuaurat, 
joita käytetään pääteiden aurauksessa, on varustettava molemmista ulkonevista kär-
jistään edellä mainituin valaisimin. Ulkonemien havaittavuutta tehostetaan lisäksi 
ulkonemiin sijoitetuilla vilkkuvaa keltaista valoa lähettävillä varoitusvalaisimilla. 
Normaalin sivuauran äärivalaisimia voidaan tehostaa keltaisella vilkkuvalla va-
laisimella.  
 
Sirottelulaite on varustettava taka-, jarru- ja suuntavalaisimin sekä heijastimin, jos 
laite peittää työkoneen vastaavat valaisimet ja heijastimet. 
 
Sivuauraa voidaan käyttää yksinään yksittäisten ohituskaistaosuuksien aurauksessa 
ja monikaistaisen ajoradan useamman aurausyksikön kaikissa yksiköissä, jos sivu-
aura on varustettu havaittavuuden parantamista lisäävillä laitteilla. Sivuauran havait-
tavuutta on parannettava seuraavalla varustelulla: 
 

 

 

Kuva 15.  Sivuauran havaittavuutta parantavat laitteet. 

 sivuauran oikeassa alareunassa jatkuvasti palava punainen valaisin 
 sivuauran päällä kaksi varren päässä olevaa keltaista valaisinmajakkaa 
 valaisinmajakoiden välissä vasemmalta oikealle järjestyksessä välähtäviä keltai-

sia varoitusvilkkuja 
 sivuauran oikeassa reunassa yksi tai useampi keltainen vilkkuva varoitusvalaisin, 

joka osoittaa suurimman ulottuman, ja punainen äärivalo 
 sivuauran yläreunassa koko sivuauran pituinen punakeltainen päiväloistekalvo 
 etuauran vasemmassa reunassa varren päässä keltainen vilkkuva varoitusvalaisin 

ja punainen äärivalo 
 suolauslaitteistossa suunnatut samanaikaisesti välähtelevät keltaiset varoitus-

valaisimet ja niiden välissä vilkkuva varoitusvalaisin. 
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Aura-auton ja liuossuolalaitteistolla varustetun ajoneuvon varoituslaitteet 

Auraustyössä ja liukkauden torjunnassa käytettävä ajoneuvo, jonka lavalla on liuos-
suolalaitteisto, on varustettava normaalien varoitusvalaisimien lisäksi kahdella taak-
sepäin vilkkuvaa keltaista valoa näyttävällä varoitusvalaisimella. Valaisimet sijoite-
taan niiden puhtaana pysymisen takia ajoneuvon takaosan molemmille reunoille si-
ten, että ilmavirta pääsee liikkumaan vapaasti valaisimien takaa.  
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6.1.3 Kuljettajan velvollisuudet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tienpitotehtävästä ja ajoneuvosta riippuen voi muulle liikenteelle aiheutua työstä eri-
laista haittaa, mutta tarpeettoman haitan aiheuttamista on kuitenkin vältettävä. 
 
Kuljettajan on omalta osaltaan pyrittävä kehittämään ammattitaitoaan ja esitettävä 
työnjohdolle tarpeensa lisäkoulutuksesta. Hänen on tuotava myös esille työssään ha-
vaitsemiaan parannustarpeita.  
 
Tiellä työskenteleviä tienpitoajoneuvojen kuljettajia varten on olemassa tieliikenne-
lainsäädäntöä selventävä Liikenneviraston julkaisu Liikenne tietyömaalla - Tienpito-
ajoneuvot (Liikenneviraston julkaisuja 40/2013). Tiellä työskentelevien koneiden kul-
jettajia varten on olemassa lisäksi Liikenneviraston ohje Liikenne tietyömaalla - Kun-
nossapitotyöt (3/2011) sekä julkaisu Aurauskaluston näkyvyys (35/2011). 

Kuljettajan velvollisuuksiin kuuluu:
• vastata siitä, että hänellä on kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava 

ajokortti, sekä ilmoittaa välittömästi työnjohdolle ajokorttinsa voimassaolossa 
tapahtuneista muutoksista

• ylläpitää liikenneturvallisuutta
• ylläpitää työturvallisuutta
• huolehtia annetun tehtävän suorittamisesta sekä ajoneuvon oikeasta 

kuormituksesta ja kuormaamisesta
• vastata ajoneuvon kunnon tarkkailusta ja havaittujen vikojen ilmoittamisesta 

työnantajalle hänen toimiessaan työnantajansa ajoneuvon kuljettajana
• noudattaa ensisijaisesti liikennesääntöjä ja turvautua poikkeussääntöjen 

noudattamiseen ainoastaan poikkeustilanteissa
• noudattaa ajo‐ ja lepoaikoja.

Työkoneen kuljettajan toiminta liikenteessä:
• noudatettava ensisijaisesti yleisiä liikennesääntöjä
• noudatettava aina olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta 

vaaran ja vahingon välttämiseksi
• kuljetettava ajoneuvoa niin, ettei liikennettä tarpeettomasti estetä tai häiritä eikä 

aiheuteta ilmeistä vaaraa
• kuljetettava ajoneuvoa tienpitotehtävässä poikkeussääntöjen ja olosuhteiden 

edellyttämällä tavalla tarpeellista varovaisuutta noudattaen
• pysäytettäessä tai pysäköitäessä poikkeussääntöjen nojalla ajoneuvon 

poikkeuksellisesta sijainnista ei saa aiheutua ilmeistä vaaraa tai muun liikenteen 
estymistä.

Tienpitoajoneuvon kuljettajan on tienkäyttäjänä noudatettava 
liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta 
ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Kuljettaja ei saa 
tarpeettomasti estää tai häiritä muuta liikennettä.
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6.1.3  Kuljettajan ajo- ja lepoaika  

Kuljettajan vireystila vaikuttaa olennaisesti työ- ja liikenneturvallisuuteen. Ajo- ja le-
poaikasäännökset koskevat eräin poikkeuksin kuorma- ja linja-auton kuljettajia ja 
ovat yhdenmukaisia koko Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella (ETA).  Ajo- 
ja lepoajoista säädetään ajo- ja lepoaika-asetuksessa (EY N:o 561/2006).  
 
Kuljettajien lepo- ja ajoaikoja voidaan valvoa ajopiirturilla. Kuljettajan on käytettävä 
ajopiirturia niissä ajoneuvoissa, joissa se ajo- ja lepoaika-asetuksen, ajopiirturi-
asetuksen ja AETR-sopimuksen mukaan on pakollista. Kuljettajan on käytettävä ajo-
piirturia myös liikennetraktorissa, kun sitä käytetään luvanvaraisessa liikenteessä.  

6.1.4  Huolellisuus- ja varovaisuusvelvoitteet 

Huolellisuus ja varovaisuus ovat tieliikennelainsäädännössä esiintyviä ajoneuvo-
jen kuljettamiseen liittyviä ehdottomia velvoitteita. Oikeuskäytännössä niiden lai-
minlyönti johtaa rangaistukseen.  
 
Huolellisuus esiintyy yhdessä varovaisuusvelvoitteen kanssa. Tienkäyttäjän on nouda-
tettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon 
välttämiseksi (TLL 3 §). 
 
Työkoneen kuljettamisessa olosuhteiden edellyttämä huolellisuus tarkoittaa mui-
den tienkäyttäjien huomioonottamista ja omien liikkeiden ilmaisemista niin, että muu 
liikenne voi ne ennakoida. Huolellisuuden laiminlyönti katsotaan oikeuskäytännössä 
helposti piittaamattomuudeksi, jos kuljettaja on suhtautunut välinpitämättömästi 
vaaran mahdollisuuteen. Piittaamattomuus täyttää oikeuskäytännössä tuottamuksen 
tunnusmerkit.  
 
Erityistietämys ja erityisosaaminen, kuten tieto ajoneuvon teknisestä kunnosta ja olo-
suhteista sekä paikallistuntemus saattavat vaikuttaa huolellisuuden arviointiin. Am-
mattikuljettajalta edellytetään esimerkiksi liukkaalla kelillä keskimääräistä asiantun-
tevampaa ajotapaa. 
 
Olosuhteiden edellyttämä varovaisuus tarkoittaa, että työkone ei saa aiheuttaa liik-
keillään tai pysähtymisellään vaaraa muulle liikenteelle poikkeavissakaan olosuhteis-
sa. Tällaisia olosuhteisiin liittyviä tekijöitä ovat mm. säähän, keliin, tiehen, liikenne-
määrään, ympäristöön, omaan työkoneeseen, työvälineeseen, kuormaukseen ja näky-
vyyteen liittyvät monet tekijät. 
 
Tarpeellinen varovaisuus liittyy erityisesti työkoneen kuljettamiseen poikkeussään-
töjen nojalla. Vastaavasti muun liikenteen tulee noudattaa tarpeellista varovaisuutta 
ohittaessaan tai kohdatessaan tiellä työskentelevän koneen. 
 
Erityistä varovaisuutta kuljettajan täytyy noudattaa lainsäädännön mukaan lähesty-
essään esimerkiksi tasa-arvoista risteystä, pysäytettyä koululaiskuljetusautoa, linja-
autoa tai raitiovaunua. Erityistä varovaisuutta kuljettajan täytyy noudattaa myös lä-
hestyttäessä lapsia, vanhuksia, vammaisia tai muita, joilla on ilmeisiä vaikeuksia sel-
viytyä turvallisesti liikenteessä. 
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Poikkeussääntöjen mukaan liikkuvan ajoneuvon kuljettaja on ensisijaisessa 
vastuussa vahingon sattuessa, ellei vastapuolen laiminlyöntiä 
varovaisuuden noudattamisessa pystytä osoittamaan.

48 § Poikkeussäännökset
Tienpidossa tai vastaavassa tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä 
käytettävää ajoneuvoa saa 8–12, 33, 33 a ja 33 b §:n säännösten 
estämättä kuljettaa olosuhteiden edellyttämällä tavalla tarpeellista 
varovaisuutta noudattaen (Laki tieliikennelain muuttamisesta 624/2010). 

TLL 48 § 3 mom. Poikkeussäännöt koskevat seuraavia:

TLL 8 § Tien eri osien käyttö
TLL 9 § Ajoneuvon paikka ajoradalla
TLL 10 § Ajoneuvojen välinen etäisyys
TLL 11 § Ryhmittyminen
TLL 12 § Kääntyminen
TLL 33 § Pihakadulla ajaminen, TLL 33a § Kävelykadulla ajaminen, 33b §
Liikennemerkillä osoitetussa tunnelissa ajaminen
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Työkonetta saa kuljettaa liikennesäännöistä poiketen vain, kun seuraavat 
ehdot ovat voimassa:

1. Laissa on poikkeussäännöllä annettu siihen mahdollisuus.
2. Olosuhteet tienpitotehtävän suorittamiseksi edellyttävät poikkeamista 

yleisistä liikennesäännöistä.
3. Noudatetaan tarpeellista varovaisuutta.

Varoitusvilkkua tulee käyttää, kun työkoneella liikutaan tiealueella 
poikkeussäännön mukaan.

Ei mahdollista poiketa liikennesäännöistä:
• Väistämisvelvollisuudesta annetuista säännöksistä ei tienpitoajoneuvoilla 

ole poikkeusta.
• Nopeusrajoituksen noudattamisen säännöksestä ei ole poikkeusta.
• Ajosuunnassa punaista valoa näyttävää liikennevalo‐opastinta ei saa

koskaan ohittaa.

väistämisvelvollisuus kohdattaessa (222) 

väistämisvelvollisuus risteyksessä (231)

pakollinen pysäyttäminen (232)

nopeusrajoitus (361)

nopeusrajoitusalue (363)

taajama 50 km/h (571) 

pihakatu 20 km/h (573) / pihakatu päättyy, väistämisvelvollisuus (574) 

kävelykatu 20 km/h (575) / kävelykatu päättyy, väistämisvelvollisuus (576)
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Tie katsotaan ylityksen aikana suljetuksi alueeksi, kun liikenteenohjaajat tai liikenne-
valot pysäyttävät liikenteen molemmista suunnista tietyön vaatimasta syystä. Tällöin 
tien ylitse menevissä kuljetuksissa voidaan menetellä samalla tavalla kuin kuljetuk-
sissa suljetulla alueella. Yksityistä tietä voidaan käyttää suljetun alueen tapaan 
maansiirtokuljetuksiin omistajan luvalla. Käytön edellytyksenä on, että suljetun 
alueen ehdot täytetään, mikä edellyttää esimerkiksi suljettavan puomin käyttöä. 
 

TLL 5 § 1 mom. Liikenne suljetulla tai tien ulkopuolisella alueella 

Moottorikäyttöistä ajoneuvoa tien ulkopuolella kuljetettaessa on noudatettava olosuh-
teiden edellyttämää varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.  
 
Suljetulla tai tien ulkopuolisella alueella ajoneuvoa kuljetettaessa tulee noudattaa 
liikennesääntöjä olosuhteiden edellyttämällä tavalla. 
 
Suljetulla tai tien ulkopuolisella alueella ajoneuvojen varusteita koskevat määräykset 
on esitetty muussa lainsäädännössä, pääasiassa työturvallisuuslainsäädännössä. Rä-
jäytys- ja louhintatyömaalla liikenne pitää järjestää ottaen huomioon näitä töitä kos-
kevat määräykset. 
 
TLA 49 § 1 mom. Sulkemisesta päättäminen 

Tien tilapäisestä sulkemisesta ja liikenteenohjauksesta tien kunnon vuoksi taikka tiellä 
tai sen läheisyydessä tehtävän työn vuoksi päättää se, jolla on oikeus asettaa tielle lii-
kennemerkki. 
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Työpaikat jaetaan tapaturmariskin mukaan seuraavasti:
• Tapaturman vaara on vähäinen, esim. toimistot, virastot
• Tapaturman vaara on ilmeinen, esim. erilaiset tehdastyöt, rakennustyöt
• Tapaturman vaara on erityinen, esim. ärsyttävien, syövyttävien ja 

myrkyllisten aineiden vaara, palo‐, räjähdys‐ tai sähkötapaturmavaara 
sekä metsätöissä myrskytuhoalueilla esiintyvä vaara.
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Kun soitat hätänumeroon, kerro:
• oma nimi
• mitä on tapahtunut
• tarkka osoite ja kunta
• vastaa kysymyksiin
• toimi annettujen ohjeiden mukaan
• älä katkaise puhelua ennen kuin saat siihen luvan.

Toiminta työpaikkaonnettomuudessa:
1. Selvitä, mitä on tapahtunut
2. Onko lisäonnettomuusvaaraa
3. Pelasta, muista kuitenkin oma turvallisuutesi
4. Hälytä ammattiapua mahdollisimman pian
5. Anna ensiapu
6. Pidä loukkaantunut lämpimänä ja rauhoita häntä 

ammattiavun tuloon saakka.
(Lähde: Työsuojeluhallinto 2013, Ensiapuvalmius työpaikoilla) 
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Työpaikkaonnettomuuksien tutkinta: 
• Tapaturmien tutkinnassa ei etsitä syyllisiä vaan syitä, miksi 

tapaturma sattui. 
• Samalla on tärkeää miettiä torjuntatoimenpiteitä vastaavien 

tapaturmien torjumiseksi. 
• Sovituista torjuntatoimenpiteistä pitää tiedottaa ainakin työmaalla 

sekä mahdollisesti myös yrityksen sisällä.
• Tapaturman tutkinnasta tehdään muistio tai pöytäkirja, 

minimissään täytetään vakuutusyhtiön 
tapaturmailmoituslomakkeen ao. kohta.

• Sattuneet tapaturmat käsitellään urakoitsija‐ tai 
viikkopalavereissa.

• Vakavista tapaturmista pitää tehdä välittömästi ilmoitukset 
poliisille ja työsuojeluviranomaiselle, sähkötapaturmasta myös 
Turvallisuus‐ ja kemikaalivirastolle (oma lomake).
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7.3.4 Liikenneonnettomuustilanteissa toimiminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suomen Punainen Risti on tuottanut Ensiapu liikenneonnettomuudessa -kortin jaet-
tavaksi tienkäyttäjille. Kortissa on ensiapu- ja toimintaohjeet liikenneonnettomuuksi-
en varalle. Tämän kortin voi säilyttää esimerkiksi auton hansikaslokerossa.  

Kun saavut onnettomuuspaikalle, toimi näin:

1. Tee tilannearvio ja pyri selvittämään mitä on tapahtunut.

2. Selvitä onko loukkaantuneita, arvioi avun tarve.

3. Muista oma turvallisuutesi:

 käytä heijastinta / heijastinliiviä
 käytä taskulamppua

4. Tee hätäilmoitus, soita 112.

5. Estä lisäonnettomuudet, pelasta hengenvaarassa olevat.

 Varoita muuta liikennettä: muista hätävilkut ja vie 
varoituskolmio riittävän etäälle. 

 Estä mahdollinen tulipalon syttyminen: katkaise 
ajoneuvon virta. 

 Tarvittaessa siirrä loukkaantuneet turvaan.

6. Aloita hätäensiaputoimet: Turvaa hengitys ja verenkierto.

7. Anna muu ensiapu omien taitojesi mukaan. 
Loukkaantuneella voi olla useita vammoja. 

(Lähde: Punainen Risti)

Välitä tapahtumatiedot ammattiauttajille. Kerro tapahtumatiedot ja
havaintosi. Loukkaantuneen jatkohoidon kannalta on tärkeää tietää,
näkikö joku tapahtuman vai löydettiinkö henkilö. Tapahtumatietojen
perusteella voidaan päätellä todennäköiset vammat.

Tielle ei saa jättää onnettomuuden jälkeen mitään, mistä voi olla
vaaraa tai haittaa liikenteelle. Jos joku on kuollut tai loukkaantunut
vaikeasti onnettomuudessa, onnettomuuspaikalla ei saa ilman
poliisin lupaa siirtää ajoneuvoa tai muuten muuttaa olosuhteita,
joilla voi olla merkitystä onnettomuuden selvittämisessä.

7.3.4      Liikenneonnettomuustilanteissa toimiminen
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7.3.4 Hätäensiapu 

  Hätäensiapuohjeet:
• Tajuttomalle annettava ensiapu:

1. Herättele henkilöä puhuttelemalla ja ravistelemalla.
2. Jos henkilö ei herää soita hätänumeroon 112. Voit myös huutaa 

apua ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen 
numeroon 112. Noudata hätäkeskuksen antamia ohjeita.

3. Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän 
normaalisti. Avaa hengitystie: ojenna autettavan pää leuan 
kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. 
Samalla katso, kuuntele ja tunnustele hengitystä. Liikkuuko 
rintakehä? Kuuluuko hengityksen ääni? Tuntuuko ilman virtaus 
poskellasi? Arvioi onko hengitys normaalia, epänormaalia tai 
puuttuuko se. Mikäli epäröit, toimi kuin hengitys ei olisi 
normaalia.

4. Jos hengitys on normaalia, käännä henkilö kylkiasentoon. 
Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö hengittää 
normaalisti. Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon 
asti.

• Peruselvytys:
• Seuraa edellä mainittuja kohtia 1-3
4. Jos hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu, aloita 

paineluelvytys. Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan 
rintalastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan käden päälle. 

• Peruselvytys:
• Seuraa edellä mainittuja kohtia 1-3
4. Jos hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu, aloita 

paineluelvytys. Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan 
rintalastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan käden päälle. 
Sormet ovat limittäin. Paina suorin käsivarsin kohtisuoraan 
alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta painuu 5 - 6 cm. Anna 
rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen 
painelutiheys on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa 
minuutissa. Laske painelut ääneen.

5. Puhalla 2 kertaa. Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti 
autettavan suun päälle ja sulje sormillasi hänen sieraimensa. 
Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen 
aikana katso, että autettavan rintakehä nousee (liikkuu). Toista 
puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.

6. Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2, kunnes autettava herää, 
liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, 
ammattihenkilöt antavat luvan lopettaa tai voimasi loppuvat.

• Vieras esine hengitysteissä:
• Käännä autettavan ylävartaloa alaspäin ja lyö viisi kertaa 

lapaluiden väliin.

• Vieras esine hengitysteissä:
• Käännä autettavan ylävartaloa alaspäin ja lyö viisi kertaa 

lapaluiden väliin.
• Mikäli tämä ei auta, soita 112.
• Nykäise kahden nyrkin otteella taakse ja ylöspäin. Toista 

nykäisyt tarvittaessa viisi kertaa.
• Jatka tarvittaessa vuorottelemalla viittä lyöntiä lapaluihin ja 

viittä nykäisyä pallean alle.
• Jos autettava menee elottomaksi, aloita painelu-

puhalluselvytys rytmillä 30 painallusta ja 2 puhallusta.

• Verenvuodon tyrehdyttäminen:
• Tyrehdytä verenvuoto painamalla sormin tai kämmenellä 

suoraan vuotokohtaan.
• Sido vuotokohtaan paineside joko käyttäen sidetarvikkeita tai 

muita saatavilla olevia tilapäisvälineitä. Yläraajan voi tukea 
vartaloa vasten.

• Soita hätänumeroon 112 jos arvioit tilanteen sitä vaativan.
• Runsas verenvuoto voi johtaa verenkierron vakavaan 

häiriötilaan eli sokkiin. Huolehdi loukkaantuneen sokin 
oireenmukaisesta ensiavusta.
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Tunnista sokin oireet:
• Iho on kalpea ja kylmän hikinen.
• Henkilö on levoton, myöhemmin sekava.
• Hengitys on tihentynyt.
• Suu on kuiva, potilaalla on janontunne.
• Syke on nopea ja vaikeasti tunnettavissa.

Shokkipotilaan ensiapu:
• Tyrehdytä verenvuodot.
• Soita hätänumeroon 112.
• Aseta loukkaantunut makuulle alaraajat koholla.
• Suojaa kylmältä esimerkiksi huovalla tai takilla ja eristä kylmästä 

alustasta.
• Rauhoita.
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Käsitteitä ja määritelmiä 

Ennakkoilmoitus 
Päätoteuttajan tulee tehdä asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus 
työmaasta, joka on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin kuukauden ja jolla itsenäi-
set työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä vähintään kymmenen työn-
tekijää sekä työmaasta, jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää (VNa 
205/2009 4 §). 
 
Havaittavuus 
Havaittavuudella tarkoitetaan jonkin kohteen tai laitteen näkymistä tai erottumista 
muusta ympäristöstä. Esimerkiksi liikenteenohjauslaitteen tai tiellä työskentelevän 
henkilön tulee olla hyvä havaittavuudeltaan eli erotuttava hyvin esimerkiksi taustasta. 
  
Havaitseminen 
Havaitsemisella tarkoitetaan jonkin kohteen tai laitteen näkemistä ja huomaamista. 
 
Itsenäinen työnsuorittaja 
Urakkaa, aliurakkaa, hankintaa tai muuta sellaista työsuoritusta tarkoittavan muun 
sopimuksen kuin työsopimuksen perusteella työtä tekevä henkilö, jolla ei ole kysees-
sä olevalla työmaalla palveluksessaan työntekijöitä. Itsenäisen työnsuorittajan on 
noudatettava työsuojelulainsäädännön vaatimuksia mm. työntekijän pätevyydestä, 
vähimmäisiästä, työssä käytettävistä koneista, laitteista ja välineistä, työmenetelmis-
tä sekä vaarallisten aineiden käsittelystä ja säilyttämisestä (VNa 205/2009 2 §, Työ-
turvallisuuslaki 738/2002). Itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava työsuojelu-
lainsäädännön vaatimuksia yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevän henkilön 
tunnisteesta. Itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava myös päätoteuttajan anta-
mia työmaan järjestyssääntöjä. 
 
Koneturvallisuus 
Kun kone on suunniteltu ja rakennettu olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimus-
ten mukaisesti ja siitä on laadittu tekninen rakennetiedosto sekä tehty vaatimusten-
mukaisuusvakuutus ja siihen on kiinnitetty CE-merkintä, voidaan kone saattaa mark-
kinoille (VNa 400/2008). 
 
Kunnossapitotarkastus 
Katso työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus. 
 
Käyttöturvallisuustiedote 
Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, jolla välitetään tietoa aineen tai seoksen omi-
naisuuksista, riskeistä sekä turvallisesta käytöstä teollisuus- tai ammattikäyttöön. 
Käyttöturvallisuustiedotteesta säädetään REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 tie-
tojen toimittamista koskevan osaston IV 31 artiklassa sekä asetuksen liitteessä II.  

 
Käyttöönottotarkastus (rakennustyömaalla) 
Rakennustyömaalla työ- ja suojatelineille sekä niille johtaville kulkusilloille on tehtä-
vä aina niiden paikoilleen asentamisen tai pystyttämisen jälkeen käyttöönottotarkas-
tus, jossa katsotaan, että asentaminen tai pystytys on tehty ohjeiden mukaisesti sekä 
pystytyspaikka ja -ympäristö ovat turvallisia.  Nostolaitteet ja -apuvälineet tarkastet-
tava työpaikalla ennen niiden käyttöönottoa. (VNa 205/2009 15 §.) 
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Käyttöönottotarkastus (ensimmäinen tarkastus) 
Käyttöönottotarkastus on tehtävä ennen työvälineen ensimmäistä tai turvallisuuden 
kannalta merkittävän muutoksen tai uuteen paikkaan asentamisen jälkeistä käyt-
töönottoa tai jos laite otetaan uudelleen käyttöön sen oltua pitkään käyttämättömä-
nä. Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että työväline on asennettu ohjeiden 
mukaisesti oikein ottaen huomioon työvälineen käyttötarkoitus, sen kulkuteiden ja 
hoitotasojen asianmukaisuus sekä hallinta- ja turvalaitteiden oikea toiminta. (VNa 
403/2008 33§.) 

 
Liikennemerkki 
Liikennemerkki on tie- ja katuliikenteen ohjaamiseksi asetettu merkki. Liikenne-
merkillä on se merkitys, joka sille tieliikenneasetuksessa annetaan nimellä, kuvalla ja 
mahdollisella selityksellä. 
 
Liikennesääntö 
Liikenteessä noudatettava sääntö, määräys tai ohje. 
 
Liikenteen järjestelyt, liikennejärjestelyt 
Liikenteen järjestelyillä tarkoitetaan liikennealueella toteutettavia toimenpiteitä, joil-
la varmistetaan liikenteen sujuvuus ja turvallisuus. Työkohteessa liikenteen järjeste-
lyillä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan sekä työkohteen työ- että liiken-
neturvallisuus ja liikenteen sujuvuus. 
 
Liikennejärjestelysuunnitelma 
Liikennejärjestelysuunnitelma on ennakkoon tehty suunnitelma liikennealueella teh-
tävistä toimenpiteistä, joilla liikenteen sujuvuus ja turvallisuus varmistetaan. Työ-
kohteen liikennejärjestelysuunnitelmassa otetaan huomioon työn ja työvaiheiden 
kaikkiin liikennemuotoihin ja niiden turvalliseen kulkuun vaikuttavat näkökohdat. 
Suunnitelma sisältää työkohteessa tarvittavat liikennemerkit, sulku- ja varoituslait-
teet, opastusmerkit ym. liikenteenohjauksen vaatimat laitteet. Suunnitelmaan kuuluu 
myös syvien kaivantojen tai putoamisvaarallisten kohteiden varmistaminen tahatto-
malta niihin suistumiselta. 
 
Liikenteenohjaaja 
Liikenteenohjaajina toimivat poliisimies sekä tieliikenneasetuksella säädettävissä 
tapauksissa sotilaspoliisi ja asianomaisen viranomaisen tehtävään määräämät henki-
löt. Liikenteenohjaajalla on oltava selvästi erottuva vaatetus tai tunnusmerkki. (TLL 
49 §, muutossäädös voimaan 26.6.2009/523.) 
 
Liikenteenohjaus 
Tienkäyttäjän on ensisijaisesti noudatettava poliisimiehen ja muun liikenteenohjaa-
jan antamaa merkkiä tai ohjetta. Liikenteenohjauslaitteella annettua ohjetta on nou-
datettava, vaikka se edellyttäisi poikkeamista liikennesäännöstä. Jos liikennettä ohja-
taan liikennevaloin, valo-opastetta on noudatettava muulla ohjauslaitteella annetusta 
ohjeesta huolimatta. (TLL 4 §.) 
 
Liikenteenohjauslaite 
Liikenteenohjauslaitteita ovat liikennemerkit, liikennevalot ja muut liikenteen ohjaa-
miseksi tarkoitetut laitteet ja tiemerkinnät. 
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Liikenteenohjaussuunnitelma 
Liikenteenohjaussuunnitelmalla tarkoitetaan suunnitelmaa liikenteenohjaamisessa 
tarvittavien laitteiden sijoittamiseksi liikenneväylälle. Liikenteenohjaussuunnitelma 
on hakemukseen liitettävä selostus ja kaavio liikennejärjestelyistä hakemuksen koh-
teena olevasta paikasta. Suunnitelmassa esitetään kaikki liikennemerkit ja sulku- ja 
varoituslaitteet sijaintitietoineen sekä mahdolliset työturvallisuuden vaatimat kaide-
ratkaisut. 
 
Lupa tie- ja katualueella tehtävään työhön 
Kaikki tie- tai katualuetta koskevat tai näiltä tehtävät ulkopuolisten tarvitsemat työt 
ovat luvanvaraisia (Maantielaki 42 §). Tiealueeseen kohdistuva työ sekä rakennelmi-
en, johtojen ja muiden laitteiden sijoittaminen tiealueelle vaatii tienpitoviranomaisen 
luvan. 
 
Menettelyohjeet 
Rakennuttajan on laadittava työmaata koskevat kirjalliset menettelyohjeet, jotka si-
sältävät töiden ajoituksen, erityisiä työmenetelmiä koskevat vaatimukset, aliurakoin-
nin järjestämisen menettelyt ja työhygieenisiä mittauksia työnantajien osalta koske-
vat menettelyt (VNa 205/2009 8 §). 

 
MVR-mittari 
MVR-mittari on maa- ja vesirakennustyömaiden turvallisuustason arviointiin ja kehit-
tämiseen laadittu menetelmä, joka perustuu havainnointiin, työmaan viikkotarkastus-
ten tekemiseen ja turvallisuustason mittaamiseen. Mittauskierroksen tuloksena on 
prosenttiluku. Esimerkiksi MVR-taso 90 % merkitsee, että 90 prosenttia mitattavista 
asioista on kunnossa. Havainnot kohdistuvat seuraaviin asioihin: työskentely ja ko-
neenkäyttö, kalusto, suojaukset ja varoalueet, ajo- ja kulkuväylät sekä järjestys ja va-
rastointi. 
 
Määräaikaistarkastus 
Määräaikaistarkastus on tehtävä vuoden välein ensimmäisen käyttöönottotarkastuk-
sen jälkeen tai, jollei työvälineelle ole tehtävä käyttöönottotarkastusta, vuoden välein 
siitä ajankohdasta, kun työnantaja otti työvälineen käyttöön. Tarkastusväliä voidaan 
pidentää, jos työvälineen käyttö on vähäistä ja olosuhteet erityisen vähän työvälinettä 
rasittavat. Tarkastusväliä on vastaavasti lyhennettävä, jos työvälineen käyttö tai käyt-
töolosuhteet ovat työvälineen toimintakuntoa erityisesti rasittavat tai jos turvallisen 
toimintakunnon varmistamiselle on muu erityisen tärkeä syy. (VNa 403/2008 34 §.) 
 
Nopeusrajoituspäätös 
Tien työnaikaisesta nopeuden rajoittamisesta päättää se, jolle liikenteenohjauslait-
teen asettaminen tieliikennelain 51 §:n säännösten mukaan kuuluu. Nopeusrajoitus-
päätöksen antaa maantiellä ELY-keskuksen virkamies, kadulla kunnallinen viran-
omainen. 
 
Perehdyttäminen  
Perehdyttäminen tarkoittaa sekä uusien työntekijöiden perehdyttämistä että vanho-
jen työntekijöiden perehdyttämistä uusiin työtehtäviin. Perehdyttäminen on luonteel-
taan yleisempää kuin työnopastus ja esittelee yleisiä toimintamalleja. Perehdyttämi-
sen avulla varmistetaan, että työntekijä osaa toimia oikein ja turvallisesti. 
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Perehdyttäminen työmaahan 
Perehdyttämisen avulla varmistetaan, että työntekijä osaa toimia oikein ja turvallises-
ti työmaalla. Perehdyttämisessä käydään läpi mm. työmaan vaarat ja niiden torjunta-
periaatteet. Päätoteuttajan toimesta jokainen urakoitsija ja itsenäinen työnsuorittaja 
perehdytetään työmaan turvallisuussääntöihin ja ohjeisiin. Urakoitsijat varmistavat 
työntekijöidensä tietämyksen paikallisista olosuhteista.  
 
Päätoteuttaja 
Päätoteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai pääasiallis-
ta määräysvaltaa käyttävää työnantajaa, taikka sellaisen puuttuessa rakennuttajaa 
itseään. Päätoteuttaja vastaa rakennustyömaan yleisestä turvallisuudesta. Päätoteut-
tajalla on päävastuu työmaan turvallisuusjohtamisesta, -suunnittelusta ja -seuran-
nasta. (VNa 205/2009 2 §, 6-17 §.) 
 
Rakennuttaja (työturvallisuusmielessä) 
Rakennuttajalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennus-
hankkeeseen taikka muuta joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta tai näiden puuttu-
essa tilaajaa. Rakennuttaja vastaa rakennushankkeen suunnittelu- ja valmistelu-
vaiheessa siitä, että näissä vaiheissa otetaan huomioon rakennustyön toteuttaminen 
siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työn-
tekijöiden terveydelle. Rakennuttajan on sovitettava näiden suunnitelmien täytän-
töönpano. Rakennuttaja laatii turvallisuusasiakirjan, menettelyohjeen ja turvallisuus-
säännöt. Rakennuttajan on huolehdittava näiden asiakirjojen täytäntöönpanon seu-
rannasta, ajan tasalla pidosta, tietojen antamisesta sekä toimenpiteiden täytäntöön-
panon seurannasta. (VNa 205/2009 2§ ja 8 §.) 
 
Riski 
Riskillä tarkoitetaan haitallisen tapahtuman todennäköisyyttä ja vakavuutta. 
 
Riskienarviointi, riskikartoitus, riskianalyysi 
Riskienarvioinnilla tarkoitetaan selvitystä, jonka tavoitteena on löytää teknisistä lait-
teista, ihmisen toiminnasta sekä ympäristöolosuhteista onnettomuuden tai tapatur-
man synnyn mahdollistavat tekijät, arvioida näistä aiheutuvat seuraukset sekä etsiä 
edullisimmat parannusvaihtoehdot  
 
Riskinarviointi (riskien arviointi)  
Riskinarviointi on menettelytapa, jossa arvioidaan työntekijöiden terveydelle ja tur-
vallisuudelle työpaikalla ilmenevästä vaarasta aiheutuva riski. 
 
Riskien hallinta  
Riskien hallinta tarkoittaa järjestelmällistä toimintaa, joka sisältää riskien arvioinnin 
sekä tarvittavien toimenpiteiden suunnittelun, toteutuksen, seurannan ja korjaavat 
toimenpiteet. 
 
Sulkulaite 
Sulkulaite on liikenteenohjauslaite, jota käytetään tien sulkemiseen osittain tai koko-
naan tiellä tehtävän työn tai muun syyn vuoksi. Sulkulaitteissa on vuorottain punaiset 
ja keltaiset heijastavat tai heijastimin varustetut juovat. 
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Tapaturman aiheuttaja 
Tapaturman aiheuttajalla tarkoitetaan teknisen työympäristön tekijää, jonka voidaan 
katsoa vaikuttaneen eniten tapaturman syntyyn. Tapaturman aiheuttajan avulla pyri-
tään löytämään vaarat, jotka johtavat tapaturmiin. Tapaturman aiheuttaja osoittaa 
tapaturman aiheuttaneen kohteen, jonka rakenteessa tai toiminnassa ei välttämättä 
ole ollut poikkeamia. 
 
Tapaturmataajuus 
Tapaturmien lukumäärä miljoonaa tehtyä työtuntia kohti. 
 
Tapaturmatekijä 
Tapaturmatekijöiden avulla selvitetään, miksi tapaturma sattui. Tapaturmatekijöitä 
etsitään tapahtumien kulun ja siihen liittyvien välittömien syiden taustalta sekä koh-
taamistilanteesta että pelastustoimista. Tapaturmatekijöitä ovat kaikki ne muutokset, 
häiriöt, ominaisuudet ja olosuhteet, jotka ovat voineet vaikuttaa tapaturmaan johta-
neiden tapahtumien kulkuun. 
 
Tapaturmatyyppi 
Tapaturmatyyppi kuvaa sitä tapaa, jolla vahingoittunut joutui kosketuksiin vamman 
aiheuttajan kanssa. Tapaturmatyyppejä ovat esimerkiksi esineisiin satuttaminen, vä-
liin jääminen tai putoaminen. 
 
Tie 
Tiellä tarkoitetaan yleisnimityksenä yleistä [maantietä] ja yksityistä tietä, katua, 
moottorikelkkailureittiä, toria sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai ylei-
seen liikenteeseen käytettyä aluetta (TLL 2 §). Tiehen kuuluvat ajorata pientareineen 
ja muut liikenteen käyttöön tarkoitetut alueet, kuten jalkakäytävä ja pyörätie, erikois-
kuljetustie, pysäköintipaikka tai -alue, joukkoliikennettä ja sen käyttöä palveleva alue 
taikka levähdys-, varasto- tai kuormausalue. Tiehen kuuluvat myös edellä mainittujen 
alueiden säilymistä ja käyttämistä varten pysyvästi tarvittavat ja niihin välittömästi 
liittyvät rakenteet, rakennelmat ja laitteet, liikenteenohjauslaitteet ja muut tienkäyt-
täjien opastukseen tarvittavat rakenteet, rakennelmat ja laitteet sekä muut tienpitoa 
taikka liikennettä tai sen haittojen ehkäisemistä varten tarpeelliset alueet, rakenteet, 
rakennelmat ja laitteet kuten melueste ja riista-aita. Tiehen kuuluu varalaskupaikka, 
joka on määrätty tiehen liitettäväksi, sekä alue, joka tarvitaan valtakunnan rajan ylit-
tävästä tieliikenteestä aiheutuvia toimintoja varten. (Maantielaki 503/2005.) 
 
Tienkäyttäjän linja 
Liikenneviraston tieliikennekeskuksen puhelin, johon tienkäyttäjä voi ilmoittaa tiellä 
tai liikenteessä havaitsemistaan puutteista. Numero on 0200 2100. Numero on koko 
maassa sama ja puhelun hinta paikallisverkkomaksun suuruinen. 
 
Tienpito  
Tienpito käsittää tien tekemisen ja kunnossapidon sekä niihin liittyvät suunnittelun, 
valvonnan ja työnjohdon edellyttämät tehtävät. 
 
Tienpitäjä 
Tienpitäjä maantiellä on Liikennevirasto, kaavoitetulla alueella yleensä kunta. Yksi-
tyistien tienpitäjänä on joko tiekunta tai kiinteistön omistaja. 
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TOT 
Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä. TOT-tutkinta tehdään kuolemaan 
johtaneista työtapaturmista. 
 
TOT-raportti 23/09 
Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmän (TOT) tuottama tutkintaraportti 
numero 23 vuonna 2009 sattuneesta työpaikkakuolemantapauksesta. 
 
Turvallisuus 
Turvallisuus on olotila, jossa siihen liittyvät riskit ovat hyväksyttyjä. 
 
Turvallisuusasiakirja 
Rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja, joka sisältää ra-
kennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteut-
tamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot ottaen huomioon työmaahan liittyvä 
teollinen tai muu siihen rinnastettava toiminta sekä menettelytapaohjeet, joiden mu-
kaista toimintaa työturvallisuutta ja työterveyttä koskevissa asioissa rakennuttaja 
edellyttää rakennushankkeen muilta osapuolilta. Turvallisuusasiakirjan laatimisesta 
vastaa rakennuttaja. Turvallisuusasiakirjan laadinnan yhteydessä on selvitettävä ja 
esitettävä rakennushankkeeseen liittyvät vaara- ja haittatekijät. (VNa 205/2009 8 §.) 
 
Turvallisuusjohtaminen 
Turvallisuutta tulee johtaa kuten muitakin toimintoja. Johdon tulee ohjata turvalli-
suutta asettamalla tavoitteita, suunnittelemalla ja ohjaamalla toimintaa sekä valvo-
malla toteutusta.  
 
Turvallisuusjohtaminen (työmaalla) 
Turvallisuuden liittäminen työmaan johtamisen normaaleihin keinoihin on turvalli-
suusjohtamista. Turvallisuusjohtamista tapahtuu töiden ja työvaiheiden yhteensovit-
tamisessa, turvallisuusohjeiden laadinnassa, tiedonkulun ja perehdyttämisen järjes-
tämisessä sekä valvonnan yhteydessä. Työmaan turvallisuusjohtamisesta vastaa 
työmaan päätoteuttaja (VNa 205/2009 12 §). 
 
Turvallisuuskoordinaattori 
Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta 
vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattorin on huolehdit-
tava 5-9 §:ssä tarkoitetuista turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista toimenpiteistä. 
Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä 
pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia kyseessä ole-
vasta rakennushankkeesta. Rakennuttajan on varmistettava, että turvallisuuskoor-
dinaattori huolehtii tälle kuuluvista tehtävistä. Turvallisuuskoordinaattorin on tehtävä 
yhteistyötä päätoteuttajan kanssa rakentamisen turvallisuutta koskevassa suunnitte-
lussa ja rakennustyön toteuttamisessa. 
 
Turvallisuusmääräys 
Turvallisuusmääräyksiä ovat työlainsäädäntö ja ne muut säädökset, joissa säädetään 
työoloja tai työsuojelutoimintaa. 
 
Turvallisuusohje 
Turvallisuusohjeella annetaan käytännön ratkaisumalleja tai neuvoja velvoittavien 
turvallisuusmääräysten esittämien vaatimusten toteuttamiseksi. Turvallisuusohjeita 
voidaan laatia yhteiselle rakennustyömaalle koskien koko työmaata niistä asioista, 
joihin voi liittyä merkittäviä vaaroja työskenneltäessä ja liikuttaessa työkohteissa. 
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Yksittäisiä työvaiheita tai työkohteita varten voidaan myös laatia tarkempia turvalli-
suusohjeita, joita noudattaen voidaan työskennellä turvallisesti. 
 
Turvallisuusseuranta 
Turvallisuusseurantaan kuuluvat työmaalla tehtävät turvallisuuteen liittyvät tarkas-
tukset, kuten työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset, koneiden, laitteiden ja 
työvälineiden vastaanottotarkastukset sekä telineiden ja nostokaluston käyttöönotto-
tarkastukset. Päätoteuttajan vastuuhenkilö vastaa tarkastustoiminnan organisoinnis-
ta työmaalla. (VNa 205/2009 17 §.) Turvallisuusseurantaan liittyy myös työmaan ylei-
nen turvallisuusvalvonta. 
 
Turvallisuussuunnittelu 
Päätoteuttajan on tehtävä ja esitettävä rakennuttajalle ennen rakennustöiden aloit-
tamista kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan työt, työ-
vaiheet ja niiden ajoitus järjestetään mahdollisimman turvallisiksi ja ettei niistä ai-
heudu vaaraa työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville. Täl-
löin päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työ-
maan yleisistä työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat rakennus-
työn vaara- ja haittatekijät. Vaara- ja haittatekijät on poistettava asianmukaisesti se-
kä milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työmaalla työskentelevien 
ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle. (VNa 205/2009 
10§.) Myös muiden urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on tehtävä turvalli-
suussuunnittelua omissa töissään. 
 
Turvallisuussäännöt 
Rakennuttajan on laadittava rakennustyön toteutusta varten kirjalliset turvallisuus-
säännöt. Turvallisuussäännöissä on esitettävä turvallisuushallinnan tavoitteet ja toi-
menpiteet sekä ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin, yhteistoimintaan ja 
työmaakokouksiin, henkilöntunnisteen käyttöön ja kulkulupaan sekä osapuolten hy-
väksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn. (VNa 205/2009 8 §.) 
 
Turvallisuusvalvonta 
Yhteisellä rakennustyömaalla tarvitaan turvallisuusvalvontaa, jotta turvallisuustoi-
mintaa voidaan ohjata ja tehdä ajoissa tarvittavat korjaukset. Turvallisuusvalvonnan 
tehtävänä on varmistaa, että työmaalla toimitaan tehtyjen turvallisuussuunnitelmien 
ja -ohjeiden mukaan. Työmaatarkastukset ovat osa turvallisuusvalvontaa. 
 
Työmaa-alueen käytön suunnittelu 
Päätoteuttajan on tehtävä kirjallinen työmaa-alueen käytön suunnitelma ja esitettävä 
suunnitelmat myös rakennuttajalle. Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa 
on kiinnitettävä erityistä huomiota tapaturmavaaran ja terveyden haitan poistami-
seen ja vähentämiseen. (VNa 205/2009 11 §.) 
 
Työmaan vastuuhenkilö 
Päätoteuttajan nimeämä vastuuhenkilö, joka huolehtii päätoteuttajan turvallisuus-
tehtävistä. Vastuuhenkilö pitää kaikissa tapauksissa nimetä. (VNa 205/2009 6 §.) 
 
Työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus 
Työmaan viikoittaisessa kunnossapitotarkastuksessa katsotaan työmaan ja työympä-
ristön yleinen turvallisuus sekä seurataan muiden tarkastusten toteuttamista (VNa 
205/2009 16 §). 
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Työnantaja 
Henkilö tai yhteisö, joka käyttää korvausta vastaan palveluksessaan vierasta työ-
voimaa. 
 
Työnopastus 
Työnopastuksessa opetetaan mm. työn oikea ja turvallinen tekeminen ja koneiden 
oikeat ja turvalliset käyttötavat. Samalla opetetaan turvalliset toimintatavat, henki-
lönsuojainten ja suojalaitteiden käyttö. 
 
Työohjeet 
Työohjeet ovat työpaikalla olevat selkeät ohjeet, joiden mukaan tehtävä toistuvasti 
tehdään. 
 
Työsuojelun toimintaohjelma 
Työnantajan toimesta laadittu yritys- tai työpaikkakohtainen ohjelma turvallisuuden 
ja terveydellisyyden edistämistä varten. Toimintaohjelmasta johdettavat turvallisuus- 
ja terveellisyystavoitteet otetaan huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja 
suunnittelussa, ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.  
(Työturvallisuuslaki 738/2002 9 §.) 
 
Työsuojelupäällikkö 
Työsuojelupäällikön päätehtävä on käynnistää ja ylläpitää työmaan työsuojeluyhteis-
työtä yhteistyössä työntekijöiden kanssa (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan 
työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006 28 §). 
 
Työsuojelutoimikunta 
Työpaikalla, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään 20 työntekijää, on perustet-
tava kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan työsuojelutoimikunta. Työsuojelutoimi-
kunnassa ovat edustettuina työnantaja sekä työpaikan työntekijät. Työnantajan on 
ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin tässä pykälässä tarkoitetun yhteistoiminnan 
järjestämiseksi. (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoimin-
nasta 44/2006 38 §.) 
 
Työsuojeluvaltuutettu 
Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden ja/tai toimihenkilöiden valitsema henkilö, 
joka edustaa työpaikan työntekijöitä työnantajan kanssa tapahtuvassa yhteistoimin-
nassa työsuojelua koskevissa asioissa sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin (Laki 
työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006 29 §). 
 
Työsuojeluvastuut 
Työsuojeluvastuut tulevat linjaorganisaation tehtävien ja toimivaltuuksien mukaan. 
Töiden käytännön organisointi, työntekijöiden opastus, ohjaus ja valvonta ovat tyypil-
lisesti työnjohdon työsuojelutehtäviä (Työturvallisuuslaki 738/2001 14 §). Jokainen 
työnantaja on ensisijaisesti vastuussa omien työntekijöidensä turvallisuudesta. 
Työnantajan on järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, 
muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. (Työtur-
vallisuuslaki 738/2002 10 §.) Yhteisellä rakennustyömaalla päävastuu työmaan ylei-
sistä turvallisuusasioista on päätoteuttajalla. 
 
Työturvallisuus 
Työturvallisuuteen kuuluvat terveyden säilyttäminen, tapaturmattomuus, terveelli-
syys ja viihtyvyys. 
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Työvälineiden turvallinen käyttö 
Rakennustyössä käytettävien koneiden ja muiden teknisten laitteiden on oltava ra-
kennustyömaalla käyttötarkoitukseen sopivia, riittävän lujarakenteisia rakennustyön 
olosuhteisiin ja siten suojattuja, etteivät ne aiheuta vaaraa käyttäjilleen eivätkä muille 
työmaalla oleville. Työvälinettä käytettäessä on otettava huomioon sitä käyttävän 
työntekijän työskentelypaikka ja työasento sekä ergonomiset periaatteet. Työväline 
on sijoitettava siten, että sitä voidaan käyttää turvallisesti. Erityisesti on otettava 
huomioon, että työvälineen käyttämiseen on riittävästi tilaa ja että työvälineen käyt-
tämä tai tuottama energia tai aine voidaan siirtää turvallisesti. Vaaraa aiheuttava kaa-
tuminen, putoaminen ja liikahtaminen on estettävä kiinnityksellä tai muilla keinoin. 
(VNa 205/2009 19 §, VNa 403/2008 2§.) 
 
Vaara 
Tekijä tai olosuhde, joka voi saada aikaan haitallisen tapahtuman. 
 
Varoitus- ja suoja-ajoneuvo 
Hitaasti liikkuvan tai jaksoittain etenevän työn varoittamiseen käytetty varoitus-
laittein ja/tai törmäysvaimentimella varustettu auto. Jalkaisin ajoradalla tehtävä mit-
taus- tai muu työ, jota ei ole tarkoituksenmukaista järjestellä erillisin liikenteen-
ohjaustoimenpitein, suojataan vähintään 3,5 tonnia painavalla suoja-ajoneuvolla, jota 
kuljetetaan 15–20 metrin päässä työntekijästä. 
 
Varoituslaite 
Liikenneministeriön päätöksessä liikenteenohjauslaitteista erikseen kuvattu liiken-
teen varoittamiseen käytetty laite, joita ovat hinattava tai ajoneuvon perään asetetta-
va varoituslaite (LMp 203/1982 41 §, muutossäädös voimaan 5.5.1994/384) ja tielle 
asetettava varoituslaite (42 §). 
 
Varoitusvaatetus 
Rakennustyömaalla on käytettävä heijastavaa varoitusvaatetusta, jotta työntekijä nä-
kyy hyvin. Työskenneltäessä tie- ja katualueella tai muilla liikenteeseen käytetyillä 
paikoilla on käytettävä varoitusvaatetusta, josta säädetään erikseen. (VNa 205/2009 
71 § 8 mom.) Kun tiellä tai tien osalla tehdään työtä, joka saattaa vaarantaa liikennet-
tä, on tällainen tie tai tien osa varustettava asianmukaisin liikennemerkein. Työnteki-
jän on tällöin käytettävä varusteita, jossa on selvästi erottuvia värejä, ja milloin työtä 
tehdään pimeässä tai hämärässä, heijastavaa materiaalia. (TLA 50 §.)  
 
Vastaanottotarkastus 
Rakennustyössä käytettävien koneiden, nostureiden ja muiden nostolaitteiden, nos-
toapuvälineiden, telineiden, siirrettävien muottien, väliaikaisten tukien, henkilön-
suojainten ja muiden laitteiden rakenne ja kunto on rakennustyömaalla todettava 
käyttötarkoitukseen sopiviksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi (VNa 
205/2009 14 §). 
 
Vastuunalaiset henkilöt 
Rakennustyömaalla pitää jokaisen urakoitsijan nimetä pätevä vastuunalainen henkilö 
teettämänsä työn johtoon ja valvontaan (VNa 205/2009 12 § 2 mom.). Tämä vaatimus 
koskee kaikkia tilanteita, joissa urakoitsijalla on työmaalla yksikin työntekijä. Mää-
räys ei edellytä vastuunalaisen henkilön jatkuvaa läsnäoloa työmaalla, mutta hänen 
pitää olla tavoitettavissa työaikana. 
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Vastuu omasta turvallisuudesta 
Työntekijän on kokemuksensa, työnantajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä 
ammattitaitonsa mukaisesti työssään huolehdittava käytettävissään olevin keinoin 
niin omasta kuin muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä (TTL 
738/2002 18 §). 
 
Yhteensovittamisen säännöt 
Turvallisuuden kannalta kriittisistä ja yhteensovittamista vaativista asioista sovitaan 
päätoteuttajan johdolla ajoissa (TTL 738/2002 51 §).  
 
Yhteinen rakennustyömaa  
Yhteinen rakennustyömaa tarkoittaa rakennustyömaata, jolla samanaikaisesti tai pe-
räkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itse-
näinen työnsuorittaja (VNa 205/2009 2 §). Rakennushankkeessa on rakennuttajan, 
suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan 
huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muil-
lekaan työn vaikutuspiirissä oleville (VNa 205/2009 3 §).  
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Tienpitotöihin liittyvää lainsäädäntöä 
 
Liikenteenohjaajana toimiminen tieliikennelain mukaan 
 
TLL 49 §:  
 
Liikenteen ohjaajana toimii poliisimies. Tiellä suoritettavien puolustusvoimien harjoi-
tusten aikana liikennettä ohjaa sotilaspoliisi tai tähän tehtävään määrätty sotilashenki-
lö.  
 
Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi liikenteen ohjaajina toimivat 
myös henkilöt, jotka: 
 
1) Liikennevirasto määrää ohjaamaan liikennettä tien ja rautatien tasoristeyksessä; 
(22.12.2009/1291)  
 
2) kunnallinen viranomainen määrää ohjaamaan liikennettä paikassa, jossa raitiovau-
nuliikenteestä voi aiheutua vaaraa tai haittaa muulle tieliikenteelle; 
 
3) liikenteen ohjauksesta vastaava viranomainen määrää ohjaamaan liikennettä tiellä 
tai sen läheisyydessä tehtävän työn tai tutkimuksen vuoksi; 
 
4) Liikenteen turvallisuusvirasto tai poliisi määrää ohjaamaan liikennettä erikoiskulje-
tuksessa; (24.6.2010/624)  
 
5) poliisi määrää ohjaamaan liikennettä laajan ja pitkäkestoisen liikenneruuhkan vuok-
si; 
 
6) poliisi määrää tilapäisesti ohjaamaan liikennettä urheilukilpailujen, kansanjuhlien, 
näyttelyiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi; 
 
7) poliisi määrää ohjaamaan liikennettä lauttapaikalla, pysäköintialueella tai -laitok-
sessa; 
 
8) poliisi määrää ohjaamaan liikennettä onnettomuuden tai muun vastaavan syyn 
vuoksi; 
 
9) pelastusviranomainen tai muu pelastustoiminnan johtaja määrää ohjaamaan liiken-
nettä, kun tehtävä liittyy pelastuslain (468/2003) mukaiseen avustamiseen pelastus-
toiminnassa. 
 
Viranomainen voi määrätä liikenteen ohjaajan tiettyä tehtävää varten taikka määrä-
ajaksi. Liikenteen ohjaajana toimivan henkilön on oltava täysi-ikäinen, hänen on annet-
tava suostumuksensa tehtävään ja hänellä on oltava tehtävän edellyttämä asiantunte-
mus. 
 
Liikenteen ohjaajaksi 3 momentin 1–5 kohdan perusteella määrätyltä henkilöltä edelly-
tetään tehtävään määräävän viranomaisen hyväksymää liikenteen ohjaajan koulutus-
ta.  
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Poikkeussäännöt 
 
TLL 48 § Poikkeussäännökset 
 
Hälytysajoneuvon ja poliisiajoneuvon vetämään saattueeseen kuuluvan ajoneuvon kul-
jettaja saa kiireellisessä tehtävässä tarpeellista varovaisuutta noudattaen poiketa niis-
tä liikennesäännöistä, jotka eivät erityisesti koske häntä. Hänen on kuitenkin annet-
tava esteetön kulku junalle ja muulle rautatiekiskoilla kulkevalle laitteelle. Hälytysajo-
neuvon ja saattuetta vetävän poliisiajoneuvon kuljettajan on annettava säädettyjä ää-
ni- ja valomerkkejä. (8.6.2001/476)  
 
Säädettyjä valomerkkejä antavaa hälytysajoneuvoa ja poliisin, rajavartiolaitoksen taik-
ka tullin virkatehtävässä olevaa ajoneuvoa sekä sanottuja merkkejä antavan poliisi-
ajoneuvon vetämään saattueeseen kuuluvaa ajoneuvoa saa, milloin tehtävä välttämät-
tä sitä edellyttää, erityistä varovaisuutta noudattaen kuljettaa sellaisella tiellä, tien 
osalla tai alueella, jolla ajaminen muutoin on kielletty. (19.1.2001/23)  
 
Tienpidossa tai vastaavassa tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävää ajo-
neuvoa saa 8–12, 33, 33 a ja 33 b §:n säännösten estämättä kuljettaa olosuhteiden 
edellyttämällä tavalla tarpeellista varovaisuutta noudattaen. (24.6.2010/624)  
 
Ajoneuvon, jota käytetään 3 momentissa mainitussa työssä, liikennevalvonnassa tai 
poliisin, rajavartiolaitoksen taikka tullin virkatehtävässä, saa 26–28 §:n säännösten es-
tämättä tilapäisesti pysäyttää tai pysäköidä tehtävän vaatimalla tavalla edellyttäen, 
ettei liikennettä ilmeisesti vaaranneta. (19.5.1989/449)  
 
Poliisimiehellä, tullimiehellä ja rajavartiomiehellä on tarkkailutehtävässä, poliisi-
miehellä ja tullimiehellä teknisen tarkkailun tehtävässä ja poliisimiehellä peitetoimin-
tatehtävässä ja valeostotehtävässä toimiessaan erityistä varovaisuutta noudattaen sa-
ma oikeus kuin säädettyjä ääni- ja valomerkkejä antavan poliisiauton kuljettajalla poi-
keta tämän lain säännöksistä. (15.7.2005/527) 
 
TLL 8 § Tien eri osien käyttö 

Ajoneuvoa on kuljetettava ajoradalla. Jos tien oikealla puolella on piennar, jolla ajo käy 
haitatta päinsä, polkupyörää ja muuta moottoritonta ajoneuvoa sekä mopoa on kuiten-
kin kuljetettava pientareella. 
 
Kun erityiset syyt siihen pakottavat, ajoneuvoa saa tilapäisesti kuljettaa muuallakin 
kuin sille tarkoitetulla tien osalla, jollei siitä aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa. 
 
Tienpitoajoneuvoa saa poikkeussäännön mukaan kuljettaa tienpitotehtävän vaatiessa 
muuallakin kuin ajoradalla, jollei siitä aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa. Asia 
on selvä auraus-, hiekoitus- ja puhdistustöiden hoitamiseksi esimerkiksi jalkakäytä-
vien osalta, mutta se on erikseen laissa mainittu. Ajoneuvoa kuljetettaessa on nouda-
tettava tarpeellista varovaisuutta. 
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TLL 9 § Ajoneuvon paikka ajoradalla 

Ajoneuvoa on ajoradalla kuljetettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin 
lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista. Tä-
mä säännös ei koske ajoa yksisuuntaisella ajoradalla.  
 
Milloin kuljettajan ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa, hänen on kuljetettava 
ajoneuvoa ajokaistaa tarpeettomasti vaihtamatta yleensä eniten oikealla olevalla va-
paalla ajokaistalla.  
 
Edellä tarkoitetussa tapauksessa on vastaantulevalle liikenteelle tarkoitetulla ajokais-
talla ajaminen kielletty.  
 
Kaksisuuntaisella ajoradalla oleva koroke tai muu vastaava laite on sivuutettava oike-
alta. 
 
Ajoradan oikeassa reunassa ajamissäännöstä poiketen tietyöajoneuvoa saa kuljettaa 
aurattaessa, suolattaessa ja hiekoitettaessa myös tien keskellä. On kuitenkin huomat-
tava, että harjanteille noustessa tai muissa näkyvyydeltään rajoitetuissa paikoissa 
vastaantulevan liikenteen puolelle siirrytään vain niin vähän, että kohtaava liikenne 
mahtuu sivuuttamaan tietyöajoneuvon ilman suurempia vaikeuksia. Kaikkien vas-
taantulevien taidot ja reaktiokyky eivät riitä nopeisiin väistöihin. 
 
Useampikaistaisella tiellä vastaantulevan liikenteen puolella ajamista on vältettävä, 
koska tilanne on muulle liikenteelle yllättävä ja onnettomuuden vaara on suuri. Poik-
keussäännön soveltaminen on tällöin kyseenalaista, koska työ voidaan tehdä liiken-
nesääntöjä noudattaen. 
 
Vastaantulevan liikenteen puolella ajaminen, eli työskenteleminen liikennesuuntaa 
vastaan, on kielletty jos työ on mahdollista toteuttaa liikennevirran suuntaisesti.  Mi-
käli työtä ei voida millään tavalla toteuttaa liikennevirran suuntaisesti, poikkeussään-
töä soveltamalla työ voidaan tehdä liikennevirran vastaisesti, mutta tällöin on nouda-
tettava erityistä varovaisuutta. Tässä yhteydessä tulee huomioida, että toimintatapa 
on muulle liikenteelle yllättävä ja onnettomuusvaara kasvaa olennaisesti. 
 
Korokkeen vasemmalta puolelta ajaminen on muulle liikenteelle niin suuri yllätys, 
että siten on syytä ajaa vain, kun muuta liikennettä ei ole lainkaan sillä tiellä, jolla ol-
laan työssä.  
 
TLL 10 § Ajoneuvojen välinen etäisyys 

Etäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon on sovitettava sellaiseksi, ettei päälle ajon vaa-
raa ole, vaikka tämä ajoneuvo pysäytetään.  
 
Taajaman ulkopuolella muuta liikennettä selvästi hitaammin ajavien moottorikäyttöis-
ten ajoneuvojen on pidettävä toisiinsa sellaiset etäisyydet, että ohittava ajoneuvo voi 
vaaratta ajaa niiden väliin. 
 
Tämä säännös ei estä sitä, että esimerkiksi aurausta suorittavat ajoneuvot voivat por-
rastuksessa ajaessaan liikkua aivan peräkkäin siirtäessään lunta koko tien poikkileik-
kauksen leveydeltä samaan suuntaan tien reunaan. Tästä aiheutuu muulle liikenteelle 
hetkellistä haittaa. Jos aura-autojen väli on pitkä, aiheuttaa niiden välillä tielle ka-
saantuva lumivalli muille ajoneuvoille vaaraa. 
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TLL 11 § Ryhmittyminen 

Ajokaista kääntymistä varten on valittava hyvissä ajoin.  
 
Oikealle kääntyvän on ryhmityttävä ajoradan oikeaan reunaan. Vasemmalle kääntyvän 
on ryhmityttävä välittömästi ajoradan keskiviivan oikealle puolelle tai yksisuuntaisella 
ajoradalla vasempaan reunaan.  
 
Vaikka näistä ryhmittymissäännöistä voidaan poiketa, on muulle liikenteelle annetta-
va aikaa ymmärtää aiottu yleisistä säännöistä poikkeava ajotapa. Poikkeavaa ajo-
tapaa tulee kuitenkin välttää, jos liikenne on vilkasta. 
 
TLL 12 § Kääntyminen 

Kääntyvän ajoneuvon kuljettaja ei saa aiheuttaa vaaraa tai tarpeetonta estettä muille 
samaan suuntaan kulkeville.  
 
Risteyksessä on oikealle käännettäessä ohjattava mahdollisimman lähelle risteävän 
ajoradan oikeata reunaa. Vasemmalle käännyttäessä on ohjattava siten, että ajoneuvo 
jättää risteyksen välittömästi risteävän ajoradan keskiviivan oikealla puolella tai yk-
sisuuntaisen ajoradan vasemmalla reunalla.  
 
Poikkeussäännön mukaan työkone saa kääntyä tieltä pois paikoissa, missä se muu-
toin on kiellettyä. Kääntyminen ei kuitenkaan saa olla yllättävää. Vasemmalle kään-
tyminen näkemiltään rajoitetuissa paikoissa, kuten notkon pohjalla ei ole sallittua. 
Poikkeussäännön edellyttämä tarpeellisen varovaisuuden noudattamisen ehto ei täy-
ty tällaisessa tapauksessa, joten ajoneuvoa on kuljetettava perussäännöistä poikkea-
matta tai käytettävä työnaikaisista liikennejärjestelyistä annettuja periaatteita. 
 
TLL 33 § (624/2010) Pihakadulla ajaminen 

Ajonopeus pihakadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 
20 km/h. 

Pihakadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku. 

Pysäköinti pihakadulla on sallittu merkityllä pysäköintipaikalla. Polkupyörän, mopon ja 
vammaisen pysäköintiluvalla varustetun ajoneuvon saa kuitenkin pysäköidä merkityn 
pysäköintipaikan ulkopuolelle, jos se ei kohtuuttomasti haittaa pihakadulla liikkumista. 
 
TLL 33 a § (343/2006) Kävelykadulla ajaminen 

Kävelykadulla polkupyöräily on sallittu. Moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa 
vain kadun varrella olevalle kiinteistölle, jollei kiinteistölle ole muuta kautta järjestetty 
ajokelpoista yhteyttä. Moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköinti ja pysäyttäminen käve-
lykadulla on kielletty, lukuun ottamatta huoltoajoon liittyvää pysäyttämistä silloin, kun 
huoltoajo on liikennemerkin mukaan sallittu.  

Ajonopeus kävelykadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 
20 km/h. 

Kävelykadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku. 
 
Tienpidon edellyttämät työt tehdään myös pihakadulla ja kävelykadulla. Työkoneen 
liikkuminen sovitetaan muuhun liikenteeseen niin, ettei se aiheuta vaaraa eikä tarpee-
tonta haittaa. 
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Poikkeussäännökset moottori- ja moottoriliikennetiellä 
 
Tieliikenneasetus 182/1982, TLA 9 § (328/1994)   

Tienpidossa tai vastaavassa tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävän ajo-
neuvon kuljettaja saa poiketa Tieliikenneasetuksen (182/1982) 4–8 §:n säännöksistä 
olosuhteiden edellyttämällä tavalla ja tarpeellista varovaisuutta noudattaen.  
 
Tieliikenneasetuksen 9 § antaa tienpitoajoneuvolle mahdollisuuden kuljettaa tienpi-
toajoneuvoa ajoradan kaikissa osissa, jos se työn suorittamisen kannalta on tarpeel-
lista. Vaikka poikkeussäännöt sallivat ajamisen myös ajoratojen välikaistan ylityskoh-
tien kautta, niiden käyttöä kunnossapidon tarkoituksiin tulee välttää ainakin vilkkaan 
liikenteen aikana. Tämä pätee erityisesti sellaisiin ylityskohtiin, jotka ovat niin kapei-
ta, ettei esimerkiksi aurausauto mahdu siihen ulottumatta ohituskaistalle. Auraus-
reittien suunnittelussa ylityskohtien käyttöä kääntöpaikkoina pitää välttää.  
 
Työskentely liikennesuuntaa vastaan moottori- ja moottoriliikennetiellä on kuitenkin 
kielletty. Kaikki moottori- ja moottoriliikennetiellä tapahtuva työskentely on suunni-
teltava erityisen huolellisesti. Kaikkia normaalin kunnossapidon lisäksi tehtäviä töitä 
varten on harkittava tehostettuja työ- ja liikenneturvallisuuden varmistamistoimen-
piteitä, kuten varoitusajoneuvon käyttöä tai erityisten työnaikaisten liikennejärjeste-
lyjen käyttöä tehtävän aikana. 
 
Erityisen vaarallista muun liikenteen kannalta on työskentely kaksiajorataisen tien 
ohituskaistalla. Työskentelyajankohta ja turvallisuuden varmistavat tarkoituksen-
mukaiset toimenpiteet on harkittava työkohtaisesti. 
 

Poikkeussäännökset pysäyttämisessä ja pysäköinnissä 
 
TLL 48 § 4 mom.  

Ajoneuvon, jota käytetään Tieliikennelain (267/1981) 48 § 3 momentissa mainitussa 
työssä (tienpidossa tai vastaavassa tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä), liikenne-
valvonnassa tai poliisin, rajavartiolaitoksen taikka tullin virkatehtävissä, saa em. lain 
26–28 §:n säännösten estämättä tilapäisesti pysäyttää tai pysäköidä tehtävän vaati-
malla tavalla edellyttäen, ettei liikennettä ilmeisesti vaaranneta. 
 
Tienpitoajoneuvon pysäyttäminen tai pysäköinti ei saa aiheuttaa ilmeistä vaaraa. 
Tämän poikkeussäännön mukaan myös suunnittelu-, valvonta- ja työnjohtotehtävissä 
käytettävät henkilö- ym. autot saadaan tilapäisesti pysäyttää tai pysäköidä tehtävän 
vaatimalla tavalla edellyttäen, ettei liikenteelle aiheudu ilmeistä vaaraa. 
 

Jos ajoneuvo joudutaan pysäköimään näkyvyydeltään rajoitettuun paikkaan siten, 
että ohittava liikenne joutuu käyttämään vastaantulevien kaistaa, pitää liikennettä 
varoittaa ennalta ja liikenne ohjata käsimerkein. 

 
Tienpidossa olevan ajoneuvon pysäyttäminen tai pysäköinti poikkeussääntöihin ve-
doten ja poiketen yleisistä liikennesäännöistä on mahdollista vain, jos työtehtävä 
edellyttää sitä. Sellainen syy ei ole esimerkiksi ajoneuvon laitteiden toiminnan rutii-
ninomainen tarkistaminen, maalauskoneen säiliön täyttö tai työnjohdon paikalle saa-
puminen lisäohjeiden antamista varten. Näissä tilanteissa pysäyttämisen ja pysä-
köinnin on tapahduttava turvallisessa paikassa. Moottori- ja moottoriliikennetiellä 
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pysäyttäminen ja pysäköinti tämäntapaisesta syystä on sallittu kuitenkin tien oikean-
puoleisella pientareella. 
 
Varoitusvalaisimia käytetään vain, jos pysäköinti voi aiheuttaa vaaraa muulle liiken-
teelle tai niiden käyttö on tarpeellista työkohteesta varoittamiseen. 
 
Ruoka- ja kahvitaukojen ajaksi ajoneuvo tulee pysäköidä säännösten mukaisesti tur-
valliseen paikkaan tielle tai sen ulkopuolelle. 
 
TLL 26 § Pysäyttäminen ja pysäköinti 

Ajoneuvon saa tiellä pysäyttää tai pysäköidä vain oikealle puolelle. Yksisuuntaisella 
tiellä on pysäyttäminen ja pysäköinti myös vasemmalle puolelle tietä sallittu.  
 
Ajoneuvo on pysäytettävä tai pysäköitävä tien suuntaisesti ja mahdollisimman kauas 
ajoradan keskeltä.  
 
TLL 27 § Pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevat kiellot 

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä ai-
heutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy.  
 
TLA 52 § 3 mom. Poikkeukset/ei poikkeusta 

Tienpidossa tai vastaavassa tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävän ajo-
neuvon kuljettaja saa olosuhteiden edellyttämällä tavalla tarpeellista varovaisuutta 
noudattaen poiketa liikenteenohjauslaitteella osoitetusta muusta kuin väistämisvelvol-
lisuutta tai nopeusrajoitusta osoittavasta kiellosta, rajoituksesta tai määräyksestä. Hän 
ei kuitenkaan saa ohittaa punaista valoa näyttävää liikenneopastinta.  
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