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Turvallisuus ensin! 
 
Tiemerkintätyössä 
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Turvallisuus 
 

      Turvallisuus on tärkein ja yhteinen asia  

     Lainsäädäntö määrittelee turvallisuustehtävät tilaajille ja 
toimijoille, mm. 

 - vaarojen tunnistaminen 

 - riskien arviointi 

 - turvallisuussuunnitelmat 

 - turvallisuuskoulutukset (tieturva, ensiapu, työturva, jne.) 

 - luvanvaraiset tehtävät (tulityö, nostotyöt, jne.) 

 - turvallisuusasioiden johtaminen ja seuraaminen työn aikana 

 Meidän turvallisuusohjeet ja -koulutukset luovat hyvän perustan 
turvalliselle työskentelylle tiellä 
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Turvallinen työskentely tiellä 
 

       

Tekijöiden näkökulmasta  

     - riskit on tunnistettu, vaarat arvioitu ja turvallisuus – ja 
liikenteenohjaussuunnitelmat laadittu 

 - koneiden- ja laitteiden varusteet asianmukaisessa kunnossa 

  - varoitusvalot, liikenteenohjaus, törmäyssuojat, jne. 

 - toimitaan ohjeiden mukaisesti 

 - työskennellään asenteella: TURVALLISUUS ENSIN! 

  - oma tekeminen oltava AINA kunnossa 

 - me emme koskaan voi tietää miten yksittäinen tienkäyttäjä 
reagoi kohdatessaan meidät tiellä 

 - eli meidän on oltava valppaina kaiken aikaa 
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Liikenteen aiheuttamat vaarat 
 

       

Tilannenopeus 

 - usein liian suuri 

Opasteiden ja liikenteen ohjauksen noudattamien 

  - luvattoman heikkoa, ei välitetä  

  - kuka valvoo tienkäyttäjää? (ei kukaan) 

Väistäminen 

  - hyvin usein tienkäyttäjä ei ymmärrä väistää 

 

 Tienkäyttäjät eivät ymmärrä, että tie on meidän 
työpaikka => tienkäyttäjät kokevat meidät  
hidasteena / haittana tiellä 

  Eli meidän on oltava valppaina kaiken aikaa! 
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Turvallisuus on jatkuvaa työtä 
 

       

   - turvallisuusohjeiden ja – suunnitelmien päivitykset 

    - koulutuksien ylläpitäminen ja kehittäminen 

    - koneiden-, laitteiden-, varo- ja turvalaitteiden kehitys 

    Eli moneen asiaan pystymme vaikuttamaan, mutta 

    -  miten saamme huomion tienkäyttäjältä ? 

  - tiedotus => miten viesti menee parhaiten tienkäyttäjälle 

  - miten saamme median kertomaan turvallisuudesta tiellä? 
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Merkintäkone edestä 
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Merkintäkone takaa 
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 Varoitusauto edestä 
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Varoitusauto takaa 
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Olosuhteiden vaikutus näkymiseen  
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Merkintäauto 



Tiemerkintäpäivät 6-7.2.2014 Jukka Kujansuu 

12 

Näkyvyys tiellä  
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TMA- laite törmäyksen jälkeen 
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Turvallista  
Työskentelyä! 
 
Kiitoksia! 


