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1

Johdanto

Katutyömailla ja niiden läheisyydessä tapahtuu usein onnettomuuksia. Tässä työssä tutkitaan, miten katutyömaat vaikuttavat liikenneturvallisuuteen työmaa-alueilla. Tarkoituksena on tutkia työmaa-alueilla tapahtuneita onnettomuuksia ja pohtia, onko kyseiset onnettomuudet aiheutuneet työmaan takia vai ei. Lisäksi tässä työssä pyritään selvittämään, lisääkö työmaa onnettomuuksien määrää verrattuna normaaliin tilanteeseen ja
tarvitseeko jotakin parantaa nykyisissä lupaprosesseissa. Pyritään myös selvittämään,
mitkä tekijät vaikuttavat onnettomuuksia lisäävästi ja mitkä tekijät vähentävät onnettomuusriskiä. Tässä työssä on käytetty apuna Helsingin liikenneonnettomuusrekisteristä
eli TARE-järjestelmästä saatua tietoa onnettomuuksista. Tieto TARE-järjestelmään tulee
poliisilta ja tieto tarkastetaan Tilastokeskuksen tietojen kanssa, jotta tieto olisi luotettavaa. Tässä työssä käsitellään vain Helsingissä tapahtuneita onnettomuuksia. Tämä työ
tehdään Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupalvelulle. Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu vastaa liikenne- ja katusuunnittelusta, liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvistä tehtävistä sekä yleisten alueiden investointien ohjelmoinnista.

2

Työmaat

Tässä luvussa käsitellään katutyömaita ja pohditaan niiden vaikutusta liikenteeseen
sekä liikenneturvallisuuteen. Lisäksi pohditaan, miten onnettomuuksia voisi ehkäistä työmaalla.

2.1

Yleistä

Katutyömaaksi kutsutaan katualueella sijaitsevaa työmaata, jossa uudisrakennetaan tai
peruskorjataan olemassa olevalle kadulle tai esirakennetaan katua esimerkiksi uudelle
asuinalueelle. Katutyömaille tyypillistä on tilan puute ja haasteet liikenteen kanssa.
Haasteet liikenteen kanssa voivat liittyä esimerkiksi liikenteen määrään, turvallisuuteen
tai liikkuvuuteen. Liikkuvuuteen siten, että katutyömaat eivät saisi haitata liikennettä
enempää kuin on tarve. Koska katutyömaat ovat usein liikenteen keskellä, on niillä työskenteleville aina olemassa onnettomuusriski.
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Katutyömaat ovat itsessään monimuotoisia, joissa tehdään monia eri tyyppisiä töitä. Katutyömailla tehdään yleensä kunnallistekniikan kunnostusta tai rakennetaan uutta kunnallistekniikkaa. Katutyömailla yleensä tehdään
•

Vesihuollon osia

•

Sähköputkia ja teleputkia

•

Liikennevaloputkia

•

Kaukolämpöä

•

Hulevesiverkkoa (kaivot ja putket)

•

Kadun rakenteen parantamista

•

Johtosiirtoja

Katutyömailla tehdään myös päällystetöitä eli kiveyksiä ja asfalttia. Kaivannot voivat olla
syviäkin, esimerkiksi Helsingin keskustan alueella on rakenteita noin 4 metrin syvyydessä ja jos niihin halutaan päästä käsiksi huolto tai korjaustoimia varten, joudutaan kaivamaan suuri kaivanto. Riippuen liikenteen määrästä, kaivannon syvyydestä ja alueella
olevasta maalajista, voidaan kaivanto joutua tukemaan. Kaivannon tuenta tuo omat ongelmat kaupunkiympäristössä, jossa ei ole paljoa tilaa. Esimerkiksi missä säilyttää teräspontteja, kun ne eivät ole käytössä.

Kuva 1. Liikennevalokaapelointitöitä Teollisuuskadulla Helsingissä.
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Katutyömaat voivat olla myös kokonaan uudisrakentamista, jos esimerkiksi rakennetaan
uutta asuinaluetta. Kuvan 1 tyyppisiä töitä joudutaan tekemään, kun tehdään muutoksia
olemassa oleviin liikennejärjestelyihin esimerkiksi uuden bussi- tai raitiovaunulinjan takia.

Kuva 2. Kuvassa kadun perustan rakentamista Siltalan puistossa toukokuussa 2017.

Kuvassa 2 näkyy katutyömailla olevaa koneistoa. Telaketjukoneet ovat yleisiä uudisrakentamiskohteissa, koska alueilla on usein hankalaa kulkea pyöräalustaisella koneella
maapohjan takia. Pyöräalustaiset koneet ovat yleisiä kaupunkiympäristössä.

2.2

Viranomaisten vaatimuksia

Viranomaisilla on vaatimuksia siitä, miten tilapäiset liikennejärjestelyt tulee toteuttaa ja
mitä kaikkea tulee ottaa huomioon. Siksi tulee toimittaa työskentelylupaa haettaessa liikennejärjestelysuunnitelma, johon on merkitty vaaditut asiat. Liikennejärjestelyt tulee toteuttaa niin, että niistä ei synny haittaa liikenteelle. Järjestelyt eivät saa myöskään olla
sellaisia, että ne yllättävät tien käyttäjän, vaan niiden tulee olla johdonmukaisia ja selkeitä.
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Liikenneviraston mukaan liikennejärjestelysuunnitelma tulee tehdä, kun töitä tehdään tiealueella. Vähäliikenteisillä teillä, kun töitä tehdään vain muutaman työvuoron verran,
suunnitelman voi käytännössä tehdä esimerkkikuvista, joihin on tehty tarvittavat muutokset. Suunnitelma tulee tehdä, kun tehdään töitä pidempään samassa paikassa tai jos
tehdään töitä vilkasliikenteisillä teillä. [6. s.29]

Järjestelyissä tulee ottaa huomioon nopeusrajoitukset työmaalla ja sen läheisyydessä eli
nopeutta tulee laskea, jos niin voidaan taata turvallisuus tienkäyttäjille ja työmaalla työskenteleville.

Esimerkiksi ELY-keskuksen alueella toimittaessa tulee ottaa huomioon sijoituslupaa haettaessa mahdollinen tarve liikenteen pysäyttämiselle ja liikenteen pysäyttämisessä tulee aina käyttää liikenteenohjaajia. Muita huomioon otettavia asioita ovat: [5.]
•

Työskentely ohituskieltoalueella.

•

Työskentely risteysalueella tai kanavoidussa liittymässä.

•

Toiminta tilanteessa, jossa näkyvyys on rajoittunut.

•

Työskentely kevyen liikenteen väylällä.

•

Työskentely silloilla, kaiteiden kohdalla.

•

Työskentely kapeissa kohdissa.

Helsingissä suunnitelma tulee toimittaa, jos esimerkiksi rajataan jokin alue pois yleisestä
käytöstä tai suljetaan katu tai jalankulku- ja pyöräilyväylä. Pois rajattu alue yleensä sisältää työskentelytilan, kaivannon ja mahdollisen lisäalueen, jos urakoitsija on halunnut
vuokrata lisää tilaa. [3.]

Suunnitelman tulee sisältää kaikkien kulkumuotojen reitit kyseisessä kohdassa. Lisäksi
suunnitelmaan merkitään kaikki liikennemerkit ja liikenteenohjauslaitteet, joilla liikenne
ohjataan poikkeusreteille. Suunnitelmaan tulee myös merkitä missä mahdolliset pysäköintipaikat ovat kyseisessä kohdassa. Mahdolliset nopeusrajoitukset tulee merkitä
suunnitelmaan. Työkohde tulee aidata ja suojata. Mahdolliset joukkoliikennepysäkit ja
taksitolpat tulee merkitä, jos niitä joudutaan siirtämään. Siirtotilanteissa tulee olla yhteydessä oikeisiin tahoihin. Pysäkkien kohdalla tulee olla yhteydessä Helsingin seudun liikenne kuntayhtymään (HSL) tai Helsingin kaupungin liikenne -liikelaitokseen (HKL) sekä
muihin toimijoihin, kuten esimerkiksi pitkän matkan bussien toimijoihin. Taksitoppien
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kohdalla tulee olla yhteydessä taksikeskukseen. Jos joudutaan muuttamaan liikennevaloja, tulee olla yhteydessä liikenteenhallintakeskukseen. Työkohteiden tulee olla esteettömiä eli niiden ympäristössä tulee pystyä kulkemaan myös liikuntarajoitteiset. [3.]

Suomen kuntatekniikan yhdistys järjestää yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa
Pääkaupunkiseudun katutyöt -korttikoulutusta. Koulutus kestää yhden päivän ja siinä
käydään läpi liikennejärjestelyjä ja muita katutöihin liittyviä asioita kuten, kuinka tehdä
töitä raitiokiskojen läheisyydessä. Pääkaupunkiseudun kuntien toimijat vaativat, että ainakin yhdellä katutyömaalla työskentelevällä on voimassa oleva Pääkaupunkiseudun
katutyöt -kortti. Lisäksi kaikilla työmaalla työskentelevillä tulee olla voimassa oleva Tieturva 1 tai Tieturva 2 -kortti sekä Työturvakortti. [16.]

2.2.1

Tyyppikuvia

Viranomaiset ovat tehneet havainnollistavia tyyppikuvia, joiden pohjalta liikennejärjestelysuunnitelmat tulee tehdä. Tyyppikuvat ovat suuntaa antavia ja jos pelkästään niiden
avulla haetaan luvat työlle, niin liikennejärjestelyt ovat vain osittain samanlaiset kuin hakemuksessa. Tämä johtuu siitä, että tyyppikuvissa ei ole otettu huomioon kaikkia mahdollisia koneita ja laitteita, joita työmailla on. Eli jos lupa haetaan tyyppikuvien avulla ja
työmaalle tulee yksi kuorma-auto lisää, niin järjestelyt eivät enää vastaa lupahakemuksessa olevia järjestelyitä. On ollut myös tapauksia, joissa lupia on haettu niin, että hakemukseen on liitetty kaikki mahdolliset tyyppikuvat. [3.]

Tyyppikuvissa on määritelty, miten aidat tulisi laittaa ja missä kaivinkoneen tulisi olla,
miten tulee kaivaa sekä missä kuormattavan auton tulee olla. Kuvissa on myös määritelty, mihin liikennemerkit tulee laittaa suhteessa ajorataan. [3.]

Tyyppikuvissa on myös määritelty, millaiset työmaan järjestelyjen tulee olla silloin, kun
siellä ei tehdä töitä. Kuvan 4 mukaan kaivannot tulee olla suojattuna yhtenäisellä aidalla
kaikilta puolilta, jossa on liikennettä. Ajoradalla aidan tulee olla raskaseste. Jos kaivanto
joudutaan jättämään auki niin, että se katkaisee jalkakäytävän, pyörätien tai ajoradan
kaistan, täytyy kaivannon yli laittaa ajosilta, jotta liikenne ei häiriytyisi. [3.]
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Kuva 3. Kuvassa on tyyppikuva kaivuaikaisille järjestelyille tonttiliittymän kohdalla.
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Kuva 4. Kuvassa näkyy ei-kaivuaikainen kaivujärjestely tilanne tonttiliittymän kohdalla
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2.2.2

Ilmoitus työstä yleisellä alueella

Kun Helsingissä halutaan avata katutyömaa, täytyy siihen hakea kaivulupa ja samalla
tehdä aluevaraus. Aluevaraus maksaa tietyn summan riippuen siitä, missä ympäristössä
ja millaista työtä tehdään. Vilkkaammilla kaduilla tehtävä työ maksaa enemmän. Ennen
kuin kaivulupaa voidaan hakea, täytyy hakea johtotietopalvelusta johtotietoselvitys, jossa
näkyy työmaan alueella sijaitsevat maanalaiset rakenteet. Ilmoituksen liitteeksi tulee
myös laatia haittojenhallintasuunnitelma, jos työalue on liikenteellisesti merkittävällä alueella tai jos kaivannon koko ylittää 120 neliömetriä.

Kaivutyön veloitus päättyy, kun työn valmistumisesta on ilmoitettu kirjallisesti ja työ on
hyväksytysti vastaan otettu.

Työskentelyluvat haetaan Helsingissä Ilmoitus työskentelystä yleisellä alueella -lomakkeella. Hakemus lähetetään Helsingin omaan lupapalveluun. Helsinki on kuitenkin siirtymässä lupapiste.fi:n käyttäjäksi. Hakemukset kulkeutuisivat lupapiste.fi palvelusta Helsingin kaupungin omaan ALLU-järjestelmään, jossa niitä käsitellään. [3.]

Kuvan 5 lomakkeeseen kaivulupaa varten tulee täyttää hakijan tiedot ja työn suorittajan
tiedot. Lomakkeeseen merkitään myös johtoselvitystunnus. Lomakkeeseen tulee myös
laskutustiedot ja siihen merkitään tehtävät, työn tarkoitus sekä liikennejärjestelyjen tarkoitus. Hakemuksen yhteyteen liitetään usein myös liikennejärjestelysuunnitelma. Kuvassa olevalla lomakkeella voidaan hakea lupaa myös pelkästään liikennejärjestelyille,
jos ne ovat muuttuneet alkuperäisistä. Lomake tulisi toimittaa liitteineen viimeistään seitsemän vuorokautta ennen suunniteltua työn aloittamista.

Kuvassa oleva lomake on tämän hetkinen tapa, jolla haetaan lupia työskennellä yleisillä
alueilla Helsingissä. Kehitteillä on myös uusi järjestelmä, jossa lupa käsitellään digitaalisesti.

Vaihtoehtoisesti hakija voi myös valtuuttaa jonkun muun hakemaan kaivuluvan. Tällöin
tulee käyttää hakemus lomakkeen valtuutus-osiota, johon merkitään valtuutuksen antajan tiedot ja yhteyshenkilö sekä valtuutetun ja valtuutetun edustajan tiedot. [22.]

9 (54)

Kuva 5. Ilmoitus yleisellä alueella tehtävästä työstä -lomake
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2.3

Vaikutukset liikenteeseen

Katutyömaat vaikuttavat liikenteeseen yleensä sitä hidastavasti ja häiritsevästi sekä vaaratilanteita lisäävästi. Parhaimmissa tapauksissa työmaan vaikutukset liikenteeseen ovat
minimaaliset. Koska monet katualueella tehtävät työt vaativat tilaa, joudutaan sitä ottamaan esim. kaistoja sulkemalla. Tällöin joudutaan tekemään ns. tilapäiset liikennejärjestelyt työmaan alueelle. Nämä liikennejärjestelyt ovat usein ne, joista vaikutukset liikenteeseen syntyvät.

Liikennejärjestelyt voivat olla esimerkiksi kaistan sulkeminen pois käytöstä jonkin työvaiheen takia. Järjestelyt voivat olla myös suurempia kuten kiertotie, jossa liikenne siirretään kulkemaan työmaan ohi toista reittiä. Joissakin tilanteissa kiertotie rakennetaan työmaan viereen. Liikennejärjestely voi olla myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ohjaaminen kulkemaan jotakin toista kautta. [3.]

2.4

Vaikutukset liikenneturvallisuuteen

Katutyömaissa liikenneturvallisuuteen vaikuttavat muutokset aiempiin ajolinjoihin, joihin
kuljettajat ovat tottuneet. Myös tilanpuute ajoradalla lisää riskiä onnettomuudelle kaduilla, joissa liikkuu raskasta liikennettä. Mahdolliset muutokset valaistuksessa voivat lisätä onnettomuuksia. Myös itse työmaa järjestelyineen voi häiritä kuljettajia. Saadussa
tilastoaineistossa oli tapauksia, joissa kuljettajan huomio oli kiinnittynyt työmaahan tien
sijasta aiheuttaen onnettomuuden. Työmaat tuovat lisää huomioitavia asioita kuljettajan
murheeksi, mikä lisää riskiä siihen, että jotakin tärkeää jää huomiotta.

Työmaat lisäävät onnettomuusriskiä myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille, joiden reitti on
usein mm. epätasainen ja haastava kulkea. Joskus liikennejärjestelyt jalankulkijoille ja
pyöräilijöille ovat virheelliset ja niissä voidaan ohjata esimerkiksi jalankulkijat suoraan
ajoradalle Ilman, että se on eristetty muusta liikenteestä.
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Kuva 6. Kuva talotyömaan liikennejärjestelyistä Lönnrotinkadulla elokuussa 2017.

Kuten kuvassa 6 näkyy, jalankulku on käytännössä ohjattu ajoradalle ilman sen eristämistä muulta liikenteeltä. Jos ei ole tilaa ohjata jalankulkijoita työmaa-alueen ohi, tulisi
jalankulku ohjata kadun toiselle puolelle.

Pyöräilijöiden riskit työmaiden kohdalla liittyvät pyöräilijöiden liikennejärjestelyihin ja siihen, onko niitä mietitty riittävästi työmaata perustettaessa. Puutteelliset liikennejärjestelyt voivat aiheuttaa sekavia tilanteita ja ohjata pyöräilijöitä autoliikenteen sekaan. Pyöräilijöiden ohjaaminen autoliikenteen sekaan on sallittua tilanteissa, joissa kadun liikennemäärä on riittävän pieni ja nopeusrajoitus on riittävän alhainen.

Liikennekulttuurilla sekä arvaamattomuudella on riskiä nostava vaikutus. Arvaamattomuus johtuu enimmäkseen siitä, että liikenteessä kulkijat ovat heterogeeninen ryhmä,
jossa on kuljettajakoulutuksen saaneita ja sitten on henkilöitä, jotka eivät välttämättä
osaa kaikkia sääntöjä tai ei tiedä kuinka tulee toimia liikenteessä. Arvaamattomuus luo
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muille tien käyttäjille haasteita tilanteiden ennakoimiseen ja siten onnettomuusriski nousee.

Työmaalla esteettömyydessä olevilla puutteilla on pyöräilijöiden kaatumisriskiä nostava
vaikutus. Esimerkiksi löysät murske- ja hiekkapinnat ovat haastavia ajaa pyörillä. Huonosti suunnitellut kaivuutoimet sekä työkoneiden ja kuorma-autojen paikat työn aikana
lisäävät onnettomuusriskiä.

Kuva 7. Kuva Vallilasta katutyömaalta 2018. Kuvan ottanut Jari Hurskainen. [27.]

Kuten kuvassa 7 näkyy, on kuorma-auto jätetty suojatielle niin, että jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden täytyy kiertää ajoradan kautta tai kuorma-auton ja kaivinkoneen välistä
päästäkseen Aleksis Kiven kadun yli. Kyseisessä tilanteessa ei ole tehty järjestelyitä juuri
ollenkaan ja on mahdollisesti ajateltu, että työ on nopeasti tehty ja on syrjässä autoilta,
jolloin suurempia järjestelyitä ei tarvitse tehdä jättäen jalankulkijat ja pyöräilijät huomiotta.
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2.5

Onnettomuuksien ehkäiseminen

Onnettomuuksia pyritään ehkäisemään säädöksillä, jotka ohjaavat urakoitsijoiden toimintaa. Valvonta on myös suuressa osassa onnettomuuksien ehkäisemisessä. Valvonnan tehtävä on tarkistaa, että työmaalla on tehty liikennejärjestelyt ja että liikennejärjestelyt ovat selkeitä sekä turvallisia tienkäyttäjille ja työntekijöille.

Onnettomuuksia pyritään ehkäisemään myös huomauttamalla kuljettajia hyvissä ajoin
siitä, että edessä on tulossa tietyömaa käyttäen tietyömerkkejä. Onnettomuuksia pyritään ehkäisemään myös laskemalla nopeusrajoitusta työmaan kohdalla. Optinen ohjaus
on hyvä keino ehkäistä onnettomuuksia. Optisessa ohjauksessa voidaan esimerkiksi
työmaan aidan avulla viestiä riittävän aikaisin kuljettajalle, mistä tulee ajaa. [19. s.56]

Kuva 8. Merkki 142 eli tietyömerkki

Jalankulkua ja pyöräilijöitä pyritään ohjaamaan työmaan ympäristössä, jotta heillä olisi
turvallista kulkea. Usein jalankulkijoille ja pyöräilijöille pyritään tekemään esteetön vaihtoehtoinen reitti työmaan ohi, mutta jos tämä ei ole mahdollista, niin reitti joudutaan rakentamaan työmaalle. Jalankulkijoita ja pyöräilijöitä huomautetaan ensin tietyömerkillä.
Jalankulkua ohjataan esimerkiksi nuolella, joka osoittaa suunnan, johon kulkea työmaalla. Jos reitti on yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie, käytetään merkkiä 423. [17.]

Kuva 9. Merkki 423 eli yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie.
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Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttämälle reitille täytyy varata myös riittävä tila eli reitin tulee olla riittävän leveä. Reitti pyritään tekemään niin leveäksi, että leveät lasten rattaat mahtuvat kulkemaan reitillä. Reitin tulee olla myös erotettuna työmaasta aidalla ja
sen tulee olla erotettu myös moottoriajoneuvoliikenteestä aidalla. Reitin erottaminen työmaasta ja moottoriajoneuvoliikenteestä suojaa sen käyttäjiä ja täten laskee onnettomuusriskiä. [17.]

3

Tilapäiset liikennejärjestelyt

Katutyömailta vaaditaan tilapäiset liikennejärjestelyt, joiden toteuttaminen ja suunnittelu
ovat pääurakoitsijan vastuulla. Tässä luvussa käsitellään järjestelyjen suunnittelua ja järjestelyissä käytettäviä kalusteita.

3.1

Suunnittelu

Tilapäisiä liikennejärjestelyitä suunnittelevat usein konsultit, kuten LKJ-palvelut tai Ramudden OY. Kyseiset konsulttiyritykset ovat erikoistuneet suunnittelemaan liikennejärjestelyitä. Jotkin urakoitsijat suunnittelevat itse omat järjestelyt, jolloin suunnitelmien
laatu vaihtelee suunnitelmista pelkkien esimerkkikuvien käyttöön.

Lupaviranomaiset käyvät läpi liikennejärjestelysuunnitelmat kaivulupaa haettaessa. Katutarkastajat yleensä kiertävät työmaita läpi ja katsovat, ovatko liikennejärjestelyt kunnossa. Jos työmaalta löytyy jotakin huomautettavaa, tarkastaja huomauttaa urakoitsijaa
muuttamaan järjestelyjä työmaalla.

Rambollin suunnittelijaa haastateltiin sähköpostitse (liite 3). Kysyttäessä mitä asioita tulisi ottaa huomioon työmaan liikennejärjestelyjä suunniteltaessa vastaus oli, että huomioon otettavat asiat riippuvat työmaan ympäristöstä ja alueen hallinnoitsijasta, jolla työmaa sijaitsee. Rakennusympäristö vaikuttaa huomioon otettaviin asioihin, esimerkiksi
tehdäänkö töitä vilkkaassa kaupunkiympäristössä vai maaseudulla.

Jalankulkijat sekä erityisesti polkupyörät ja mopot vaativat erityistä huomiota, minkä
vuoksi saatetaan joutua tekemään uusi reitti työmaan ohi. Myös kiinteistöjen ajo- ja kul-
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kuyhteydet täytyy säilyttää. Kiinteistöjä on monen tyyppisiä, joten taso millä ne huomioidaan, vaihtelee. Tosin millekään kiinteistölle ei katkaista kulkuyhteyttä asiasta erikseen
sopimatta. Yksittäisten asuintalojen kohdalla kulkuyhteyksistä voidaan sopia joustavammin, mutta mikäli kyseessä on esimerkiksi paloasema tai jokin samantapainen kiinteistö,
täytyy kulkuyhteyksien suunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota työmaan liikennejärjestelyjen toimivuuteen.

On siis erittäin tärkeää selvittää tilapäisiä liikennejärjestelyjä suunnitellessa, minkälaisia
kiinteistöjä on tilapäisten liikennejärjestelyjen vaikutusalueen piirissä. Myös vaikutukset
joukkoliikenteeseen, pysäkkien sijainti ja niille johtavat reitit tulee selvittää.

Suunnittelijalta kysyttiin, minkälaisia haasteita työmaan liikennejärjestelyjen suunnitteluun liittyy. Vastaus oli se, että haasteita on monia. Suuri haaste on se, ettei työmaan
tilapäisten liikennejärjestelyjen vaatimuksia välttämättä ymmärretä riittävän aikaisin. Toinen haaste on se, että työmailla ei välttämättä ole tilapäisiin liikennejärjestelyihin liittyvää
erityisosaamista. Haastatellun suunnittelijan mukaan usein käy niin, ettei työmaalla ole
varauduttu riittävästi tilapäisten liikennejärjestelyiden kustannuksiin ja huomiotaviin sidosryhmiin. Ajoittain haasteena on lähtötietojen puute.

Suunnittelijan mukaan vastaan on tullut muutamia kertoja tilanteita, joissa urakoitsija ei
ole piitannut työmaan liikennejärjestelyistä ja on jättänyt huomiotta annetut ohjeistukset.
Näissä tapauksissa on yleensä kyseessä tilanne, joissa urakoitsija ei ole varautunut liikennejärjestelyihin riittävästi.

Haastattelussa kysyttiin myös, miten tarkasti urakoitsijat toteuttavat suunniteltuja liikennejärjestelyjä. Vastaus oli se, että urakoitsijat toteuttavat liikennejärjestelyjä vaihtelevasti
jopa saman yrityksen sisällä. Vaihtelevuus johtuu osittain siitä, onko suunnittelu tilattu
vai onko urakoitsija itse tehnyt liikennejärjestelysuunnitelmat. Parhaimmat tulokset on
saatu silloin, kun liikennejärjestelyt on tehty yhteistyössä suunnittelijan ja urakoitsijan
kanssa. Suunniteluun liittyviin kysymyksiin vastasi Rambollin suunnittelija Iivari Lappalainen. [36.]
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3.2

Aidat ja kalusteet

Työmaita suojataan monilla eri tavoilla. Yleensä kaivanto tai työskentelyalue rajataan
aidoilla, mutta joissakin tilanteissa sulkutolpat riittävät (kuva 15). Liikenteen keskellä olevan työmaan kaivannot täytyy suojata ns. raskasesteillä. Muualla olevat voi suojata esim.
muoviaidoilla. Aitoja voidaan käyttää myös liikenteen optiseen ohjaamiseen. Aitoja ja kalusteita voi myös vuokrata työn ajaksi eri toimijoilta.

Muita vaadittuja kalusteita ovat tietyömerkit, joita on pakko olla yksi joka tulosuunnasta.
Muita liikennemerkkejä tulee lisätä tarvittaessa. Työmaakyltit pitäisi olla työmaalla tiedon
jakamiseksi. Kylteistä tulee selvitä mitä tehdään, kuka tekee ja kuka vastaa työstä sekä
vastaavan yhteystiedot.

Liikenteen ohjaamiseen esimerkiksi kaistan päättyessä käytetään ns. liikenneseiniä. Liikenneseinä on usein perässä vedettävä tai kiinni törmäysautossa. Niiden tehtävä on ohjata liikenne ajoissa toiselle kaistalle.
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Kuva 10. Kuva liikenneseinästä Teollisuuskadulla vuonna 2018.

Kuvassa 10 perässä vedettävä liikenneseinä Teollisuuskadulla. Seinä ohjaa liikennettä
katkaistulta bussikaistalta eteenpäin. Kuvassa olevassa liikenneseinässä on led-valot,
jotka on kytketty pois päältä. Ledit toimivat akkuvoimalla.

3.2.1

Raskaseste

Raskasesteet ovat teräksisiä aitoja, joissa on betoninen alaosa tai alaosaan on valettu
betonia sisälle. Raskasesteissä on joko huomioväritarroja tai koko este on maalattu huomioväreillä. Raskasesteen käyttö perustuu siihen, että se on riittävän painava ja törmäystilanteessa siihen törmäävä ajoneuvo ei esim. putoa kaivantoon. [28.] [29.]
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Kuva 11. Raskasesteitä ja muoviaitoja Dallapén puistossa Helsingissä.

Kuten kuvassa 11 näkyy, kaivanto on suojattu harmailla raskasesteillä, joiden alaosaan
on valettu betonista paino. Raskasesteiden paino vaihtelee noin 300 kilogrammasta 500
kilogrammaan. [20.]

3.2.2

Muoviaita

Muoviaidat ovat kevyitä usein erillisten jalkojen pystyssä pitämiä aitoja, joissa on huomioväreillä värjätty tarra. Muoviaidat ovat hyviä rajaamaan työmaa-aluetta ja niitä voidaan käyttää esim. jalankulun optiseen ohjaamiseen. Muoviaidat ovat kevyitä ja niitä
pystyy yleensä pakkaamaan useita pieneen tilaan. Niitä voi myös siirtää helposti niiden
kevyen painon takia, mikä on samalla hyvä ja huono asia. Hyvä asia siten, että niitä on
helppo siirtää ja huono siten, että ulkopuoliset voivat vaikuttaa työmaan järjestelyihin.
[32.]

19 (54)

Kuva 12. Muoviaitoja lukittuna toisiinsa Tullivuoressa Helsingissä.

Kuvassa 12 on muoviaidoilla rajattu työskentelyalue ja samalla tehty jalankulkijoille ja
pyöräilijöille selkeäksi reitti, josta kulkea.
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3.2.3

Betonielementtiaita

Kuva 13. Kuva betonielementtiaidasta Myllypurossa.

Betoninen törmäyseste on betonista valettu elementti, joita voi laittaa jonoon muodostaen aidan. Betonisten elementtien tehtävä on suojata työmaata ja työntekijöitä liikenteeltä ja liikennettä työmaalta. Betonielementti on riittävä painava, jotta se ei liikahda, jos
jokin ajoneuvo törmää siihen. Siksi niitä käytetään usein isommilla väylillä, joissa on paljon suurilla nopeuksilla kulkevaa liikennettä. Elementtijonoja voidaan käyttää myös ohjaamaan liikennettä. Elementtiin voidaan kiinnittää myös lisäosia, jolloin aidasta saadaan
korkeampi. Kuvassa 13 on elementtiaita, johon on kiinnitetty aidan korkeutta lisäävä lisäosa. [30.] [31.]
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3.2.4

Muut aidat

Muita aitoja ovat esim. metallista rakennettu aita, jotka pysyvät pystyssä erillisten jalkojen avulla. Niissä voi olla huomioväritarroja tai ne voivat olla maalattu huomioväreillä.
Aitojen tehtävä on rajata työmaa-alue erilleen muusta alueesta ja herättää kulkijoiden
huomio.

Kuva 14. Metallisia aitoja Simonkadun varrella olevalla työmaalla Helsingissä.

3.2.5

Sulkutolppa

Sulkutolppa on tehty muovista ja niitä voidaan laittaa pystyyn jonkin alueen rajaamista
varten. Sulkutolpalla on oma erillinen jalka, jonka varassa se seisoo. Sulkutolpat ovat
jonkin verran taipuisia, joten niiden päältä pystyy ajamaan ilman suurempia vahinkoja
yliajavalle ajoneuvolle. Sulkutolpassa on huomioväritarra, jossa on viivat, jotka näyttävät
ohi kulkeville kuljettajille kummalta puolelta sulkutolppa tulee ohittaa. Sulkutolppia on
myös pyöreän muotoisia, jotka eivät ole niin joustavia rakenteeltaan. [33.]
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Kuva 15. Kuvassa näkyy muovisia sulkutolppia Teollisuuskadun ja Vääksyntien risteyksessä.

Kuvassa 15 sulkutolppia herättämässä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden huomion tultaessa työmaa-alueelle.

4

Tutkimus Helsingissä tapahtuneista liikenneonnettomuuksista

Tutkimus tapahtuneista liikenneonnettomuuksista suoritettiin tarkastelemalla TARE-järjestelmässä olevia tietoja ja haastattelemalla Alueidenkäyttö ja valvonta yksikön valvojia
sekä Helsingin poliisilaitoksen ylikomisariota. TARE:ssa olevista tiedoista tarkasteltiin 10
vuoden ajalta työmaiden läheisyydessä sattuneita onnettomuuksia ja niiden syitä. Onnettomuuksien syitä selvitettiin onnettomuusselosteiden perusteella. Tarkasteluun kuului
myös se, olivatko onnettomuudet kasaantuneet johonkin tiettyyn kohtaan ja mistä se olisi
johtunut. Tutkimuksen avulla pyrittiin myös selvittämään, siirtyykö liikenne vaihtoehtoisille reiteille työmaan takia ja nouseeko liikenneonnettomuuden riski vaihtoehtoisilla reiteillä.
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Tarkasteltavat tiedot saatiin Helsingin kaupungin TARE-järjestelmästä, jonka tiedot perustuvat poliisiasiain tietojärjestelmästä saatuun tieliikenneonnettomuusaineistoon. Liikenneonnettomuusrekisteriin viedään kaduilla ja yleisillä alueilla tapahtuneet onnettomuudet, jotka on pystytty paikantamaan tarkasti. Rekisteriin ei viedä yksityisillä tai pihaalueilla sattuneita onnettomuuksia. Rekisterissä olevia tietoja tarkastetaan Tilastokeskuksen aineiston perusteella. Rekisteri kattaa kaikki liikenteessä tapahtuneet kuolemantapaukset ja n. 20% henkilövahingoista. Näin saadaan luotettava kuva vakavista henkilövahingoista. Suurta osaa omaisuusvahingoista ei kirjata rekisteriin, minkä takia niiden
kokonaismäärää ei voida kattavasti seurata. Tämä johtuu siitä, että suurta osaa omaisuusvahingoista ei ilmoiteta poliisille. TARE-järjestelmään paikannetaan onnettomuudet
poliisin onnettomuusselosteen mukaan. Se sisältää kuvauksen osallisten kulkusuunnista
ja muista onnettomuuden olosuhdetiedoista. [18.]

Rekisterissä onnettomuuslaji määräytyy heikomman osapuolen mukaan. Esimerkiksi tilanteessa, jossa moottoriajoneuvo ja jalankulkija ovat törmänneet toisiinsa merkitään rekisteriin onnettomuus jalankulkijaonnettomuutena. Muita onnettomuus lajeja ovat [18.]:
•

Polkupyöräonnettomuus

•

Mopo-onnettomuus

•

Moottoripyöräonnettomuus

•

Raitiovaunuonnettomuus

•

Linja-auto-onnettomuus

•

Kuorma-auto-onnettomuus

•

Pakettiauto-onnettomuus

•

Hälytys- tai erikoisauto-onnettomuus

•

Muu kulkuneuvo -onnettomuus

•

Eläinonnettomuus

•

Muu osallinen

•

Tuntematon ajoneuvo

•

Vain henkilöautoja

Helsingissä on tapahtunut poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia vuosina 20082017 yhteensä 24917 kpl, joista 1089 kpl merkitty tapahtuneen tietöiden kohdalla. Tämä
on n. 4,4% kaikista onnettomuuksista tarkasteluaikana. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia oli yhteensä 77kpl joista 4 kpl oli työmaan kohdalla (5,2%). Loukkaantumiseen
johtaneita onnettomuuksia oli yhteensä 4426 kpl, joista 162 kpl on tapahtunut työmaan
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kohdalla (3,66%). Omaisuusvahinkoja oli tapahtunut 20414 kpl yhteensä, joista 923 kpl
oli tapahtunut työmaan kohdalla (4,52%). Noin 20%, eli 211 kpl, kaikista 10 vuoden aikana tapahtuneista onnettomuuksista oli tapahtunut KehäⅠ-väylällä ja Itäväylällä. Todellisuudessa onnettomuuksia voi tapahtua enemmänkin, koska kaikki eivät tule poliisin
tietoon, koska onnettomuuksissa osapuolet sopivat asian tapahtumapaikalla, jolloin siitä
ei tule merkintää järjestelmään. [1.]

Ylen tekemän artikkelin mukaan valtaväylien työmailla ajetaan jopa 20 kertaa enemmän
ylinopeuksia verrattuna normaaliin tilanteeseen. Etenkin tilanteissa, joissa työmaalla ei
ole tehty hidastemutkia tai kavennettuja kaistoja kehottamaan kuljettajia ajamaan nopeusrajoituksen mukaan. [7.]

Kaikkia tietöiden läheisyydessä tapahtuvia onnettomuuksia ei myöskään merkitä tapahtuneeksi tietöiden läheisyydessä.
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Kuva 16. Grafiikassa kuvattuna työmaiden ympäristössä tapahtuneet onnettomuudet vakavuuden mukaan per vuosi.

Kuten kuvassa 16 näkyy, onnettomuuksien määrä on ollut laskussa vuodesta 2008 aina
vuoteen 2015 asti, jonka jälkeen onnettomuuksien määrä on noussut. Vuonna 2016 on
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ollut piikki, jolloin onnettomuuksien määrä kuukausittain on pysynyt melko tasaisesti samana.

Kuvassa 16. näkyvät palkit osoittavat, että omaisuusvahinko on ylivoimaisesti yleisin,
kun onnettomuudet luokitellaan vakavuuden mukaan. Loukkaantumiset ovat toiseksi
yleisimpiä ja kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on todella vähän.

Pudotus onnettomuuksien määrässä voisi mahdollisesti olla sidoksissa 2008 alkaneeseen taantumaan. Onnettomuuksien määrä vähenee samalla tavalla kuin investointien
määrä rakentamiseen laskee. Euro ja Talous -julkaisun tekemän taulukon mukaan investointien määrä rakentamiseen kääntyy laskuun vuonna 2008 ja alkaa kasvaa vuonna
2015. Eli vaikuttaisi siltä, että avoimien työmaiden määrä vaikuttaa ainakin osittain onnettomuuksien määrään. [24.]
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Kuten kuvassa 17 näkyy, vuoden 2016 onnettomuuspiikki ei näy kaikkien onnettomuuksien tilastossa.

Tarkemman tarkastelun perusteella yksittäisellä työmaalla Kehä I -väylällä on tapahtunut
suuri määrä onnettomuuksia, (74 kpl). Jostakin syystä, 39 % kaikista tietyöalueella tapahtuneista onnettomuuksista on tapahtunut tällä työmaalla. Työmaa on Muurimestarintiellä Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien välissä. Suurin osa tapahtuneista onnettomuuksista on tapahtunut eritasoliittymien kohdalla. Liittymien kohdalla on ollut siltatöitä käynnissä onnettomuuksien tapahtumisaikaan. Tämä voisi johtua ahtaudesta ja ruuhkista,
joita työmaa aiheutti vilkkaalla valtaväylällä. Kuvassa 18 näkyvät punaiset merkit kuvaavat onnettomuuspaikkoja.

Kuva 18. Kuva TARE-järjestelmästä Muurimestarintieltä Vihdintien ja Hämeenlinnanväylän väliltä.

Toinen suuri kasauma on Kivikon kohdalla Myllymestarintiellä. Tällä työmaalla sattui 13
kpl onnettomuuksia, mikä on noin 6,8% kaikista vuonna 2016 tapahtuneista onnettomuuksista. Myös tällä työmaalla onnettomuudet ovat tapahtuneet eritasoliittymän kohdalla. Onnettomuuksien kasaantuminen Kivikon liittymän kohdalle voisi johtua muuttuneista järjestelyistä liittymän kohdalla. Liittymä oli ennen liikennevalo-ohjattu tasoliittymä.
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Kuva 19. Grafiikassa kuvattuna onnettomuudet kuukausittain per vuosi.

Kuvassa 19 näkyvät onnettomuuksien määrät ovat suurimmillaan touko-elokuun aikana,
jolloin on ns. katutyömaiden sesonkiaika.
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Kuva 20. Palkkidiagrammi onnettomuuksien määristä eri kellonaikoina.
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Kuvan 20 diagrammissa on kaikki vuosina 2008-2017 tapahtuneet onnettomuudet, jotka
on merkitty niiden tapahtuma-ajan mukaan. Diagrammissa näkyy ns. rakentamisen sesonkiajan korostuneisuus onnettomuuksien määrissä eli kesäkuukausina on tapahtunut
paljon onnettomuuksia. Eniten onnettomuuksia oli tapahtunut 16:30 – 17:30 välisenä aikana eli ruuhka-aikana.

Onnettomuuksien tapahtuma-ajat on merkitty lähimpään tasatuntiin. Esimerkiksi, jos onnettomuus on tapahtunut kello 08:12, on onnettomuus merkitty tapahtuneeksi kello 08:00
ja mikäli onnettomuus on tapahtunut kello 08:40, on se merkitty tapahtuneeksi kello
09:00.

Onnettomuuksien tapahtumapaikat ovat usein kaistojen päättymiskohdat ja erilaiset ahtaat paikat. Kaistojen päättymiskohdat ovat haasteellisia, koska varoitusmerkki kaistan
päättymisestä voi olla liian lähellä kohtaa, jossa kaista oikeasti päättyy. Tällöin kuljettajalle jää liian vähän aikaa reagoida päättyvään kaistaan.

Ahtaat kohdat ja hidastemutkat ovat selvästi haastavia, koska yllättävän paljon näissä
tutkituissa kohdissa oli onnettomuuksia, joissa raskas ajoneuvo oli osittain päätynyt viereiselle kaistalle. Hidastemutkat ovat haastavia kuljettajille, jos asetettuja nopeusrajoituksia ei noudateta. Kerätyn tiedon mukaan myös erilaiset risteykset ja eritasoliittymät
ovat haastavia kuljettajille.

Liikenneviraston keräämän tilastotiedon mukaan kaduilla tapahtuneet onnettomuudet
johtavat loukkaantumiseen useammin kuin suurilla väylillä tapahtuneet onnettomuudet.
Saman tilaston mukaan suurilla väylillä tapahtuneet onnettomuudet johtavat kuolemaan
useammin kuin kaduilla tapahtuneet onnettomuudet. Nämä erot johtuvat todennäköisesti
nopeusrajoituksien eroista. [1.] [13. s.13]

4.1

Yleisimmät onnettomuustyypit

Poliisin mukaan päivällä yleisin onnettomuustyyppi on peräänajo ja yöllä yleisin onnettomuustyyppi on ajoneuvon hallinnan menetys ylinopeuden vuoksi. Muita tutkimuksessa
esiin tulleita onnettomuustyyppejä ovat erilaiset kaistanvaihtotilanteet, tieltä suistumiset,
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kaivantoon ajaminen, ohitustilanteet, kylkikosketukset sekä erilaiset jalankulkija- ja pyöräilijäonnettomuudet. Jalankulkijaonnettomuudet olivat usein tapahtuneet suojatiellä ja
toinen osapuoli oli usein kääntyvä ajoneuvo.

Tilastotiedon mukaan kylkikosketus on yleisin työmaiden kohdalla sattunut onnettomuus.
Tämä voisi johtua siitä, että työmaiden kohdalla on usein kaistoja, jotka on jouduttu sulkemaan jonkin työvaiheen takia. Toiseksi yleisin onnettomuustyyppi on peräänajo jarruttavaan ajoneuvoon. Kolmanneksi yleisin onnettomuustyyppi on peräänajo liikenne-esteen takia pysähtyneeseen ajoneuvoon. Toiseksi ja kolmanneksi yleisimmät onnettomuustyypit voisivat johtua siitä, että työmaat usein ruuhkauttavat liikennettä vilkkailla kaduilla ja liikennevirta on usein ns. pumppaavaa. Neljänneksi suurin tyyppi oli kaistanvaihto vasemmalle, mikä on jostain syystä suurempi kuin kaistanvaihto oikealle, joka oli
kuudenneksi suurin luokka. Viidenneksi suurin luokka oli muu onnettomuus. Seitsemänneksi suurin luokka on peruutusonnettomuus, mutta tämä luokka on jo selvästi pienempi
kuin aiemmat luokat. [1.] [7.]
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Kuva 21. Kuvassa diagrammi onnettomuustyypeistä vuosina 2008-2017.

Kuvassa 21 on otettu mukaan kaikki onnettomuustyypit, joita oli tapahtunut yli 20 kpl
työmaiden kohdalla viimeisen 10 vuoden aikana. Muut onnettomuudet -palkki kuvaa
kaikkia muita onnettomuustyyppejä yhteenlaskettuna, joita oli tapahtunut vähemmän
kuin 20 kappaletta 10 vuoden aikana. [1.]

Muut onnettomuudet -luokka sisältää onnettomuustyypit, joita on tapahtunut alle 20 kappaletta 10 vuoden aikana. Ryhmään kuuluvat erilaiset jalankulkija- ja pyöräilijäonnettomuudet. Työmaa-alueella tapahtuu noin 3% kaikista jalankulkijaonnettomuuksista ja noin
2% kaikista Helsingissä tapahtuneista polkupyöräonnettomuuksista. [1.]
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4.2

Yleisimmät osapuolet onnettomuuksissa

Yleisimmät onnettomuuksien osapuolet olivat kaksi moottoriajoneuvoa, kuten henkilöauto ja pakettiauto.

Tutkimusvälillä vuosina 2008-2017 oli sattunut työmaiden kohdalla 1089 kpl onnettomuuksia. Näistä 482 kpl oli henkilöautojen välisiä ja 964 tapauksessa henkilöauto on
ollut osallisena. Näistä kuorma-auton ja henkilöauton välisiä oli 202 kpl, mikä on toiseksi
eniten. Onnettomuuksia, joissa osallisena oli linja-auto, oli kolmanneksi eniten työmaiden kohdalla, 111 kpl. Pakettiauto oli osallisena 100 tapauksessa. Moottoriajoneuvon ja
jalankulkijan tai pyöräilijän välisiä onnettomuustilanteita oli yllättävän vähän. Polkupyörä
oli osallisena näistä 46:ssa ja jalankulkija oli myös 46 tapauksessa. Moottoripyöräonnettomuuksia oli 42 kpl ja mopo onnettomuuksia oli 10 kpl. Onnettomuuksia, joissa osallisena oli eläin, oli yksi kappale. [1.]

Normaalista liikenteestä poiketen, työmaiden kohdalla sattuu suhteessa vähemmän onnettomuuksia jalankulkijoille ja pyöräilijöille. [1.]

Jalankulkija- ja
pyöräilijäonnettomuuksien suhteet
verrattuna kaikkien onnettomuuksien
kokonaismäärään
10,00%
5,00%
0,00%

Kaikki onnettomuudet
Jalankulkijaonnettomuudet

Vain työmaaonnettomuudet
Pyöräilijäonnettomuudet

Kuva 22. Kuvaa onnettomuusmäärien suhteita.

Kuvassa 22 on jalankulkija- ja pyöräilijäonnettomuuksien suhteet. Vasemmalla puolella
on kaikki jalankulkija- ja pyöräilijäonnettomuudet verrattuna kaikkiin Helsingissä tapahtuneisiin onnettomuuksiin. Oikealla puolella on sama sillä erolla, että mukaan on otettu
vain työmailla tapahtuneet onnettomuudet.
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Kuva 23. Onnettomuuslajit ja onnettomuuksien määrät vuosilta 2008-2017.

5

Tutkimukseen valitut työmaat

Tässä luvussa tarkastellaan kahta katutyömaata tarkemmin. Tarkastelussa pohditaan
niillä sattuneita liikenneonnettomuuksia sekä niiden syy-yhteyttä kyseisten työmaiden
järjestelyihin.
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5.1

Mechelininkatu

Kuva 24. Mechelininkadulla kesken on enää Caloniuksenkadun risteyksen ja Hesperian puiston
välinen osa. Kuva on otettu helmikuussa 2019.

Mechelininkadun työmaa on vuonna 2016 alkanut suuri kadun peruskorjaushanke. Työmaa ulottuu Nordenskiöldin aukiolta Hietaniemenkadun risteykseen asti. Hankkeessa
kadun peruskorjauksen lisäksi on uudistettu maan alla olevaa infraa, kuten vesihuoltoja energiaverkostoa sekä viestintäverkkoa. Lisäksi on korjattu raitiotierakenteita. Työmaalla on ollut pitkään suuria kaivantoja auki, koska on jouduttu louhimaan alueella olevaa kalliota, jotta uudet rakenteet mahtuisivat maan alle. Tämän vuoksi työmaalla on
jouduttu tekemään useita liikennejärjestelyitä, jotta liikenne pystyisi kulkemaan mahdollisimman turvallisesti ja sujuvasti työmaan läpi.

Mechelininkadun työmaalle on kasaantunut onnettomuuksia työmaan aikana. Kadun
varrella on paljon kaivantoja ja tilapäisiä ajoreittejä sekä paljon päättyviä kaistoja. Katualueella sijaitsee myös raitiokiskot. Mechelininkatu on vilkasliikenteinen pääkatu, mikä
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lisää riskiä onnettomuudelle. Työmaalla tehdyt muutokset yhdistettynä liikenteen määrään, ruuhkiin ja kuljettajien turhautuneisuuteen on työmaalla onnettomuusriskiä lisäävä
vaikutus. [1.]

Kuva 25. Kuvassa Mechelininkadulla tapahtuneiden onnettomuuksien paikat.

Mechelininkadun varrella, välillä Linnankoskenkatu-Leppäsuonkatu on tapahtunut
vuonna 2017 yhteensä 26 onnettomuutta, joista 13 kpl oli tapahtunut työmaa-alueella.
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Mechelininkadulla kulkee normaalisti päivittäin noin 30 000 ajoneuvoa. Onnettomuuksien kokonaismäärä on hieman pienempi verrattuna vuoteen 2015 jolloin Mechelininkadun varrella ei ollut työmaata. Tuolloin kadun varrella tapahtui 31 kpl onnettomuuksia.
Tämä noin 20% muutos onnettomuuksien määrässä voisi selittyä yleisellä liikenneturvallisuuden parantumisella ja sillä, että osa liikenteestä on siirtynyt vaihtoehtoisille reiteille.
Onnettomuudet olivat tapahtuneet pääosin kevät- ja syyskuukausina. Ajallisesti onnettomuudet olivat tapahtuneet aamulla ja iltapäivällä eli käytännössä aikoihin, jolloin ihmiset
kulkevat töihin ja pois töistä. [1.]

Pidemmällä aikavälillä onnettomuuksien määrä on laskenut kadun varrella. 11 vuoden
mittaisen tarkastelujakson onnettomuusmäärien keskiarvo oli 32,363 onnettomuutta per
vuosi (kuva 30). Suurin onnettomuuspiikki tapahtui vuonna 2010, jolloin kadun varrella
tapahtui 47 onnettomuutta. [1.]
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43
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Kuva 26. Onnettomuuksien määrät vuosittain Mechelininkadulla.

Kuvassa 30 on kuvattuna kaikki tapahtuneet onnettomuudet Mechelininkadulla vuosina
2007-2017. Tarkasteluvälinä oli Linnankoskenkadun ja Leppäsuonkadun välinen osuus.
Onnettomuuksien määrät vaihtelevat jonkin verran, mutta näyttäisi siltä, että onnettomuuksien määrät olisivat laskussa, sillä vuoden 2017 lukema on jonkin verran tarkastelujakson keskiarvoa alempi. Tämä tukee käsitystä siitä, että onnettomuuksien määrät
olisivat vähentyneet yleisen liikenneturvallisuuden parantumisen takia. Muutos voisi osittain myös selittyä sillä, että vuonna 2012 kadun varrelle asennettiin nopeuskamera, mikä
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on todennäköisesti hillinnyt ajonapeuksia ja siten vähentänyt onnettomuuksia. Helsingin
kaupungin keräämien tilastotietojen mukaan keskinopeus Mechelininkadulla on pudonnut 33,1 km/h:stä (mittausvuodet 2007-2011) 31,0 km/h:in (mittausvuodet 2013 ja 2014).
Myös yli 50 km/h ajaneiden osuus putosi. Osuus putosi vuosien 2005-2011 4,4 prosenttiyksiköstä 0,6% prosenttiyksikköön vuosina 2012-2016. [1.]

Seuraavassa joitakin Mechelininkadun työmaa-alueella tapahtuneiden onnettomuuksien
kuvauksia.
•

Kuljettajan huomio oli kiinnittynyt läheiseen työmaahan. Katseen takaisin
tiehen käännettyään oli kuljettaja säikähtänyt ja menettänyt autonsa hallinnan. Hallinnan menetettyään kuljettaja oli ajanut päin läheistä puuta.

•

Moottoripyöräilijä oli osunut hitaassa vauhdissa tietyöalueella olevaan railoon ja oli horjahtanut siten, että törmäsi edessä olevaan autoon.

•

Vasemmanpuoleinen kaista oli suljettuna tietyön takia ja vasemmalta kaistalta kuorma-auto yrittänyt tulla oikean puoleiselle kaistalle henkilöauton
eteen. Kuorma-auto oli kuitenkin osunut henkilöautoon vaurioittaen sen
etuosaa. [1.]

Mechelininkadulla tapahtuneiden
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Kuva 27. Mechelininkadulla tapahtuneet onnettomuudet.

Kuva 31 kuvaa Mechelininkadulla tapahtuneita onnettomuuksia ja niiden syitä. Syyt on
saatu poliisin onnettomuusselosteista. Mechelininkadun työmaalla tapahtuneissa onnettomuuksista 50% oli kylkikosketusonnettomuuksia, joissa kaikissa oli onnettomuuteen
johtavana syynä päättyvä kaista. [1.] [27.]
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Peräänajo onnettomuuksia oli 35,7% kaikista työmaalla tapahtuneista onnettomuuksista.
Näistä kaksi oli sellaisia onnettomuuksia, joissa työmaan olosuhteet, kuten pinnoitteen
tasaisuus oli vaikuttanut onnettomuuden syntyyn. [1.] [27.]

Työmaalla oli tapahtunut onnettomuuksia, joissa syynä oli työmaan järjestelyt. Yksi suistuminen oli tapahtunut, koska kuljettajan huomio oli kiinnittynyt työmaajärjestelyihin. Toinen työmaajärjestelyistä johtuva onnettomuus oli yksi kylkikosketusonnettomuus. Tässä
onnettomuudessa kuljettaja oli päätynyt sekavan liikenteenohjauksen takia vastaan tulevien kaistalle ja sieltä poistuessaan oli osunut vierellä ajavan pakettiauton peräkärryyn.
[1.] [27.]

Työmaalla oli tapahtunut yksi onnettomuus, jossa pakettiauto oli osunut pyöräilijään. Onnettomuuksia, joissa osallisina olisi ollut jalankulkijoita ei ollut tapahtunut työmaan aikana. Tapahtuneisiin onnettomuuksiin ei liittynyt ylinopeutta paitsi yhdessä tilanteessa,
jossa kuljettaja oli ollut huumausaineiden vaikutuksen alaisena. [1.] [27.]

Suureen osaan onnettomuuksista, jotka olivat tapahtunut työmaalla, liittyi päättyvä
kaista. Tästä syystä voidaan miettiä, oliko tilapäinen liikenteenohjaus riittävän etupainotteista ja informatiivista. Onnettomuudet olivat pääsääntöisesti tapahtuneet aamulla ja iltapäivällä ns. ruuhka aikoihin, jolloin kuljettajien vireystila ei välttämättä ollut paras mahdollinen. [1.] [27.]

5.2

Itäväylä

Redin työmaa sijaitsee Itäväylän vierellä ja on laaja projekti, jossa jouduttiin ottamaan
monia asioita huomioon jalankulusta ajoneuvoliikenteeseen. Työmaan ohi kulkeva reitti
kulki Kulosaarensillalta Sörnäisten rantatielle ja Junatielle.

Redin kohdalla Itäväylä jouduttiin siirtämään kulkemaan alemaksi rannan kautta siksi
aikaa, kun Redin läpi kulkevaa tunnelia rakennettiin. Redin liikennejärjestelyt olivat erittäin suuret verrattuna useisiin muihin työmaihin. Helsingin kaupungin lupapalvelun teknisen asiantuntijan mukaan järjestelyistä tehtiin kymmenittäin erillisiä hakemuksia, koska
näin suurta hanketta on hankala hallinnoida yhdellä luvalla, eikä erillisiä hakemuksia ole
järkevää yhdistää yhdeksi hakemukseksi. [26.]
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Helsingin kaupungin ja Redin urakoitsija SRV:n kanssa liikennejärjestelyistä tekemän
Q&A-dokumentin mukaan liikenneturvallisuus oli pyritty takaamaan riittävällä valaistuksella ja riittävällä määrällä opasteita. Liikennejärjestelysuunnitelmien mukaan opasteita
ainakin on riittävästi ja merkit näyttävät olevan riittävän kaukana kohdasta, jossa rakennustyötä tehdään, jotta kuljettajille jää riittävästi aikaa reagoida muutoksiin. Eri asia on,
onko liikennejärjestelyjä toteutettu niin kuin suunnitelmiin on merkitty. Järjestelyiden toteutumaa on vaikeaa selvittää jälkikäteen. [15.] [25.]

Q&A-dokumentti on SRV:n ja Helsingin kaupungin tekemä informaatioasiakirja, jossa
Helsingin kaupungin puolelta esitetty kysymyksiä SRV:lle liittyen työmaan järjestelyihin
ja liikennejärjestelyihin sekä jalankulkureitteihin. Esitettyjen kysymysten ohessa on myös
vastaus esitettyyn kysymykseen.

Kuva 28. Ilmakuva Redin liikennejärjestelyistä vuonna 2016.

Kuten kuvassa 32 näkyy, käännös kiertotielle Kulosaaren sillalta oli suhteellisen tiukka
ja ahdas, lisäksi kuljettajat eivät usein noudattaneet paikalle asetettuja nopeusrajoituksia. Mutka on ympyröity kuvaan keltaisella. Tilastoissa näkyy juuri tähän mutkaan kasaantuneita onnettomuuksia, joista moni näyttäisi onnettomuuskertomuksien perusteella
olevan johtunut tilanpuutteesta tai ylinopeudesta. Suurin osa onnettomuuksista on kasaantunut idästä päin tulevalle puolelle, joka on merkitty mustilla nuolilla. Idästä päin
tulevilla oli todennäköisesti suuremmat nopeudet johtuen pitkästä suorasta sillalla ja leveästä ajoväylästä sekä väylän varrella olevasta suuremmasta nopeusrajoituksesta. Sil-
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lalle tullessa nopeus laskee 40 km/h:stä ja mutkan kohdalla 30 km/h:in. Madallettu nopeusrajoitus todennäköisesti lisäsi jonkin verran ylinopeuksia työmaan kohdalla ja täten
lisäsi onnettomuusriskiä. Kuvaan on myös merkitty itse Redin työmaa punaisella ympyrällä ja itään päin kulkeva reitti sinisillä nuolilla.

Kuva 29. Kuvassa on tapahtuneiden onnettomuuksien paikat osallisnuolten kanssa.

Kuvassa 33 näkyy muutama Itäväylän kiertotiellä tapahtuneista onnettomuuksista. Kuvassa on mukana osallisnuolet, jotka kertovat miten eri osalliset ovat liikkuneet onnettomuuden tapahtuma hetkellä. Kuva on otettu kohdasta mikä on ympyröity keltaisella kuvassa 32.

Onnettomuuksien määrä väheni merkittävästi sen jälkeen, kun Sörnäisten rantatielle menevä liikenne ohjattiin kulkemaan Redin läpi rannan sijasta vuonna 2017. Tämä näkyy
myös TARE-järjestelmässä. Vuonna 2016 Redin kiertotiellä tapahtui 15 onnettomuutta
tietyöalueella ja vuonna 2017 tapahtui enää vain kahdeksan onnettomuutta samalla tieosuudella. Tämä voi johtua siitä, että osa liikenteestä on ohjattu toisaalle, jolloin ahtaassa
hidastemutkassa ei ole niin montaa autoa rinnakkain samaan aikaan. Muutos voisi johtua myös siitä, että Sörnäisten rantatielle menijöillä on vähemmän mutkia reittinsä var-
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rella. Vuonna 2016 Sörnäisten rantatielle menijöillä oli useampi ahdas mutka reitin varrella. Ahtaita mutkia olivat mutka Kulosaaren sillalta rantaan ja toinen rannasta Sörnäisten rantatielle. [1.]

Kuva 30. Kuvassa Itäväylän kiertotiellä tapahtuneiden onnettomuuksien paikat.

Suurin osa vuonna 2016 työmaa alueella tapahtuneista onnettomuuksista oli tapahtunut
ns. pimeään vuoden aikaan eli talvi ja syyskuukausina, jolloin valaistusolosuhteet eivät
välttämättä ole hyvät. Lisäksi onnettomuudet olivat tapahtuneet kellonaikoihin, jolloin on
pimeää tai on alkanut hämärtää eli aamu- ja ilta-aikaan. Valaistus on saattanut vaikuttaa
onnettomuusriskiin. Vuonna 2017 onnettomuuksien tyypit muuttuivat ja onnettomuuksia
tapahtui tasaisesti vuoden aikana. Tämä voisi johtua siitä, että Sörnäisten rantatielle menevä liikenne ohjattiin Redin tunnelin kautta. [1.]

Itäväylällä tapahtuneiden onnettomuuksien kuvauksia.
•

Työmaan kohdalla oli tilanne, jossa auto oli suistunut liukkaalla tiellä mutkassa ja osunut vasemmalla puolella olleeseen kaiteeseen.

•

Kuljettaja nukahtanut rattiin, jolloin auto oli törmännyt betoniesteisiin pahasti vaurioituen. Tässä tilanteessa liikennejärjestelyt suojasivat muuta liikennettä niin, että enempää vaurioita ei päässyt tapahtumaan.

•

Onnettomuudessa linja-auto oli vaihtanut kaistaa vasemmalle ja osunut vasenta kaistaa ajaneeseen henkilöautoon. [1.] [27.]
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Kuva 31. Diagrammi tapahtuneista onnettomuuksista työmaalla.

Kuva 35 kuvaa tapahtuneita onnettomuuksia ja niiden syitä. Syyt ovat onnettomuusselosteista. Suuri osa tapahtuneista onnettomuuksista oli kylkikosketuksia.

Näyttäisi siltä, että Redin kohdalla onnettomuudet johtuivat tilan puutteesta. Poliisin onnettomuusselostukset tukevat tätä.

Selostuksissa oli eniten kylkikosketustilanteita, joissa toinen ajoneuvo oli ajautunut toisen kaistalle aiheuttaen onnettomuuden. Kylkikosketusonnettomuuksia oli 47% kaikista
työmaalla tapahtuneista onnettomuuksista. Kylkikosketusonnettomuuksista 37,5% oli tapahtunut tiukassa mutkassa ja 37,5% oli tapahtunut muualla työmaalla. 25%:ssa kylkikosketusonnettomuuksista oli ollut mukana raskas ajoneuvo, kuten linja-auto. [1.] [27.]

Suistumisonnettomuuksia oli 23,5% kaikista työmaalla tapahtuneista onnettomuuksista.
Näistä 50% oli tapahtunut osallisten mukaan alueella vallitsevan nopeusrajoituksen mukaisesti. Jäljelle jäävistä tapauksista toinen oli johtunut ylinopeudesta ja toinen oli johtunut siitä, että kuljettaja oli ollut huumausaineiden vaikutuksen alaisena. [1.] [27.]

Peräänajo-onnettomuuksia oli ollut yhtä monta kuin suistumisiakin eli 23,5%. Peräänajo
onnettomuuksista 50% oli johtunut huolimattomuudesta eli onnettomuus oli tapahtunut
esimerkiksi liian pienten turvavälien takia. Yksi peräänajo oli johtunut ylinopeudesta ja
toinen auton kuljettamisesta alkoholin vaikutuksen alaisena. [1.] [27.]
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Työmaalla oli sattunut yksi tapaus, jossa kuljettaja oli nukahtanut rattiin ja oli siten aiheuttanut onnettomuuden. Nukahtanut kuljettaja oli ollut huumausaineiden vaikutuksen
alaisena. Suistumistilanteissa, joissa oli noudatettu alueella vallitsevaa nopeusrajoitusta,
voidaan miettiä, oliko nopeusrajoitus liian korkea olosuhteisiin nähden tai onko kuljettajan vireystila vaikuttanut asiaan. [1.] [27.]

5.3

Vaihtoehtoiset reitit

Osa liikenteestä siirtyy muille reiteille, jos jossakin on työmaa. Liikenteen siirtyminen
vaihtoehtoisille reiteille tarkoittaisi sitä, että työmaalla olisi laajempia vaikutuksia kuin
vain itse työmaan ympäristö. Tämän takia täytyy tutkia, tarvitseeko liikennejärjestelyjä
suunnitellessa tarkastella laajempaa aluetta kuin tällä hetkellä. Jotta liikenteen siirtymistä
muille reiteille voitaisiin tutkia, valittiin reittejä, jotka voisivat olla vaihtoehtoisia reittejä
työmaiden ohi.

Kuva 32. Merkitty alue kuvaa mahdollista vaihtoehtoista reittiä.
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Kuvassa 24 näkyy tarkasteltava reitti. Reitti kulkee Mechelininkadun työmaan ohi.

Tarkasteltavan reitin, Topeliuksenkatu-Runeberginkatu-Eteläinen ja Pohjoinen Rautatiekatu, varrella oli vuonna 2015 ennen Mechelininkadun työmaan alkamista 18 kappaletta
onnettomuuksia. Luku nousi vuonna 2016 24 kappaleeseen ja vuonna 2017 27 kappaleeseen. Tämä tukee käsitystä siitä, että työmaan takia siirtynyt liikenne lisää onnettomuuksia työmaata ympäröivillä kaduilla. Tarkastellun reitin varrella on ollut vaihtelevasti
onnettomuuksia. Vuoden 2014 jälkeen reitillä tapahtuneiden onnettomuuksien määrä on
laskenut, mutta määrä on kääntynyt nousuun Mechelininkadun työmaan alettua, mutta
pysytellyt kuitenkin 11 vuoden keskiarvon alapuolella. Kuva 25 kuvaa reitin varrella tapahtuneiden onnettomuuksien vuosittaisia määriä. [1.]

MECHELININKADUN KIERTOREITIN
ONNETOMUUSMÄÄRÄT
2009
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31,27272727
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35
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36
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18

2008

43
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Kuva 33. Tarkastellun mahdollisen kiertotien onnettomuusmäärät kpl 11 vuoden ajalta.

Itäväylän kiertoreitiksi valittiin reitti Itäväylältä Viikin läpi. Reittiin on otettu mukaan osa
Koskelantietä Intian kadulle asti ja osa Kustaa Vaasan tietä Hämeentielle. Hämeentietä
on osa Vallilan kirkolle asti. [1.]
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Kuva 34. Mahdollinen kiertoreitti Redin työmaan ympäri.

Kuvassa 26 on kuvattuna valittu reitti. Tarkasteluun valittu reitti on loogisin kiertoreitti ItäHelsingistä keskustaan. Siihen on sisällytetty osa Kustaa Vaasan tietä, johon Lahdenväylä päättyy, mihin myös muut mahdolliset kiertoreitit olisivat päätyneet. Kyseisellä reitillä ei ollut havaittavissa onnettomuusmäärien kasvua. Tarkasteluun valitun reitin varrella tapahtuneiden onnettomuuksien määrä oli päin vastoin laskenut Itäväylän työmaan
käynnissäoloaikana. Havainnosta voi päätellä, ettei liikenne työmaasta johtuen siirtynyt
Itäväylältä suurina määrinä tarkastellulle reitille. Liikenteen siirtymättömyys voisi johtua
työmaan sijainnista, esimerkiksi sillä tavalla, että Itäväylältä ei ole monia reittejä kantakaupunkiin, jotka olisivat suurin piirtein saman mittaisia ja yhtä nopeita ajaa. Toinen mahdollinen syy, miksi liikenne ei siirtynyt työmaalta muualle oli se, että työmaan tilapäiset
liikennejärjestelyt olivat toimivat. [1.]
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ITÄVÄYLÄN TYÖMAAN KIERTOTIEN
ONNETTOMUUDET VUOSITTAIN

1

Kuva 35. Onnettomuudet vuosittain valitulla kiertotiellä.

6

6.1

Päätelmät ja yhteenveto

Tutkimustulokset

Tutkimuksesta kävi ilmi, että katutyömailla on vaikutusta onnettomuuksiin ja ne lisäävät
jonkin verran onnettomuusriskiä. Suuri osa työmaiden kohdilla tapahtuneista onnettomuuksista ei johtunut suoraan työmaasta vaan jollain tapaa kuljettajan huolimattomuudesta. Kävi myös ilmi, että työmaiden kohdilla ei aina noudateta asetettuja nopeusrajoituksia. Monista onnettomuusselostuksista kävi ilmi, että kuljettaja oli tehnyt jonkinlaisen
virheen ja siksi onnettomuus oli tapahtunut. Muutamassa tilanteessa oli työmaan järjestelyt olleet osasyyllisiä tapahtuneeseen onnettomuuteen. Esimerkiksi yhdessä tapauksessa järjestelyt olivat kiinnittäneet kuljettajan huomion, jolloin kuljettaja oli ajanut päin
puuta.
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Selvisi myös, että keskimäärin noin 4% kaikista Helsingissä tapahtuneista onnettomuuksista tapahtuu tietyömaan kohdalla ja että suurin osa onnettomuuksista tapahtuu kesäsyyskuukausina. Johtuen siitä, että ne ovat rakentamisen sesonkiaikaa. Onnettomuuksien määrä työmaiden kohdalla on laskenut vuoden 2008 lukemasta aina vuoteen 2016
asti, jolloin onnettomuuksien määrä yhtäkkiä kasvoi suuresti. Tämän jälkeen suunta onnettomuuksien määrillä näyttäsi olevan laskeva. Vuoden 2016 onnettomuusmäärien
kasvu johtui Kehä I -väylällä olleesta suuresta tietyömaasta, jonka aikana kirjattiin 74
kappaletta liikenneonnettomuuksia lyhyelle tieosuudelle.

Onnettomuuksien määrä jonkin työmaan kohdalla riippuu työmaasta, työmaan järjestelyistä ja tilanteesta ennen työmaata. Yleisellä tasolla onnettomuuksien määrään vaikuttaa avoimien työmaiden määrä työmaakohtaisten vaikutusten lisäksi.

Kaikista työmaiden kohdalla sattuneista onnettomuuksista noin 13% oli kylkikosketusonnettomuuksia. Kaistanvaihto vasemmalle on ollut riskialttiimpi kuin kaistanvaihto oikealle. Kaistanvaihto vasemmalle -tapauksia oli noin 8,4% kaikista työmaiden kohdalla sattuneista onnettomuustilanteista ja kaistanvaihto oikealle tapauksia oli noin 7,7% kaikista
työmaiden kohdalla sattuneista onnettomuuksista.

Poliisille lähetettiin lista kysymyksistä (liite 2). Kysyttäessä poliisin näkemyksiä tilapäisten liikennejärjestelyjen nykytilanteesta vastaus oli se, että suunnitelmat ovat hyviä,
mutta urakoitsijoiden toteutuksessa ilmenee paljon puutteita. Valvojien puute tuli esille.
Poliisi joutuu puuttumaan liikennejärjestelyihin harvoin, mutta puuttumisia ei myöskään
kirjata tilastoihin. Poliisilla ei ole erillistä ohjetta tilanteisiin, joissa joutuu puuttumaan liikennejärjestelyihin työmaalla. Poliisi ottaa liikennejärjestelyihin puuttuessaan yhteyttä
valvovaan viranomaiseen. Poliisi merkitsee tilastomateriaaliin alueen työmaaksi, jos se
on merkitty tietyömerkillä tai mikäli sen voi muuten selkeästi havaita. Kysyttäessä olisiko
liikennejärjestelyissä tai niiden valvonnassa jotakin parannettavaa, vastaus oli, että valvojia pitäisi olla merkittävästi enemmän erityisesti niinä vuodenaikoina, kun katu- ja kaivutöitä tehdään. Kysymyksiin vastasi Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja ylikomisario Dennis Pasterstein. [35.]
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Helsingin kaupungin lupaviranomaisen suullisen haastattelun yhteydessä selvisi, että
työkohdetta varten suunniteltu liikennejärjestelysuunnitelma on todennäköisesti ammattilaisen tekemä ja sen laadinnassa on perehdytty kohteeseen paremmin kuin silloin, kun
hakemukseen on liitetty pelkkä tyyppikuva.

Lisäksi esiintyy luvattomia liikennejärjestelyjä ja hyväksymättömiä liikennejärjestelymuutoksia. Näitä ei käytännössä ehditä valvoa, koska niitä on paljon ja ne muuttuvat niin
nopeaan tahtiin. Muuttuvien järjestelyjen valvominen tarkoittaa sitä, että valvojan tulee
tarkistaa kaikkien työmaiden järjestelyjen luvanmukaisuus päittäin.

Selvisi myös, että lupaviranomaiset saavat tietoa katutyömailla sattuneista onnettomuuksista, mutta usein viiveellä ja eri reittejä pitkin. Viive voi olla useita vuorokausia. Tiedonkulkureittejä ei nimetty tarkemmin. Lupapalvelun mukaan, jos työmaalla sattuneen onnettomuuden syy on johtunut puutteellisista tai virheellisesti toteutetuista liikennejärjestelyistä, ovat poliisi tai pelastusviranomaiset jo käskeneet korjaamaan liikennejärjestelyjä. Lupapalvelun mukaan näissä tilanteissa usein liikennejärjestelyt olisivat olleet toimivat, jos ne olisi toteutettu oikein.

Rambollin suunnittelijalle lähetettyjen kysymysten vastauksista voi päätellä, että tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnittelu on vaativaa ja monia asioita täytyy huomioida, mitä
ei välttämättä tapahdu, mikäli urakoitsija tekee itse suunnittelun ilman asiaan liittyvää
erikoisosaamista. Tämä voi johtaa vaaratilanteisiin työmailla. Haastattelukysymysten
vastausten mukana tuli myös ehdotuksia, miten nykyistä tilannetta voisi korjata.

Yhtenä ehdotuksena oli, että urakka-asiakirjoihin merkittäisiin tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnittelusta ja toteuttamisen ehdoista tarkemmin. Toisena ehdotuksena oli se,
että lupaviranomaiset tiukentaisivat vaatimuksia siitä, millaisella suunnitelmalla saa työhön luvan. [36.]

6.2

Päätelmät

Useista onnettomuusselosteista kävi ilmi, että onnettomuudet olivat tapahtuneet päättyvän kaistan kohdalla. Tämän takia pitäisi pyrkiä varoittamaan kuljettajia liikennemerkillä
riittävän aikaisin, jotta kuljettajat ehtisivät varautumaan päättyvään kaistaan. Tilapäisten
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liikennejärjestelyjen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että
tarvittava informaatio muuttuneesta järjestelystä olisi kerrottu riittävän aikaisin ja tarvittaessa toistettu. Työmaa-aitoihin voisi myös lisätä vilkkuvia valoja, jotta ne herättäisivät
kuljettajien huomion työmaahan aikaisemmin.

Nopeusrajoitusten noudattamatta jättämiseen on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi
muuttamalla nopeusrajoituksia työpäivän jälkeen suuremmiksi, mikäli se vain on mahdollista, joko muuttamalla merkkejä tai ottamalla käyttöön digitaaliset etäohjattavat nopeusrajoituskyltit. Nopeutta valvovan kameran asentaminen vaikuttaa liikenneturvallisuuteen positiivisella tavalla. Samasta syystä työmaille kutsutaan ns. kamera-auto. Työmaiden kohdalla tapahtuu vähemmän onnettomuuksia jalankulkijoille ja pyöräilijöille kuin
muualla. Tämä johtuu matalammista tilannenopeuksista.

Lupaviranomaisen haastattelun pohjalta näyttäisi siltä, että lupien käsittely on lupien suuren lukumäärän takia ajoittain ruuhkautunut. Ruuhkautuminen näkyy pitkittyneinä käsittelyaikoina. Osittain tästä johtuen, kaikkia työnaikana muuttuvia järjestelyjä ei hyväksytetä virallisesti lupaprosessissa. Koska lainvoimaisia järjestelyitä ovat vain viranomaisen
hyväksymät järjestelyt, tämä tarkoittaa sitä, että suuri osa nopeasti muuttuvista järjestelyistä ei ole lainvoimaisia. Jos lupaprosessi haluttaisiin toteuttaa myös nopeasti muuttuvien järjestelyjen kohdalla, tarkoittaisi se lisäresurssien tarvetta ainakin sesonkiajaksi.
Isona haasteena nähtiin myös se, että lupaviranomaiselle ei tule riittävän hyviä suunnitelmia työmaiden liikennejärjestelyjen eri vaiheista. Heikkotasoiset ja puutteelliset liikennejärjestelysuunnitelmat hidastavat lupien käsittelyä ja myöntämistä. Tämä tarkoittaa
sitä, että tilapäisten liikennejärjestelyjen suunniteluun liittyvää ammattitaitoa tulisi lisätä
luvanhakijoiden keskuudessa.

Poliisi tekee onnettomuudesta kirjauksen omaan järjestelmäänsä ja katsoessaan tarpeelliseksi, muuttaa työmaan liikennejärjestelyjä. Lisäksi poliisin tulisi ilmoittaa muutoksista lupaviranomaisille. Haastattelussa kävi ilmi, että tiedon kulku on satunnaista ja
usein hidasta. Tilanteen parantamiseksi tulisi pohtia, olisiko mahdollista saada valvonnalle nopeammin tietoa työmailla sattuneista onnettomuuksista, koska tämän hetkinen
tilanne ei anna kovinkaan suurta mahdollisuutta reagoida onnettomuuksiin ja mahdollisesti virheellisiin liikennejärjestelyihin. Tällä hetkellä painotus valvonnassa on suurissa
työmaissa, koska riski onnettomuuksille on niillä suurempi pelkästään suuren liikennemäärän takia. Lupaviranomaisen valvojat kiertävät päivittäin omalla vastuualueellansa
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sijaitsevia työmaita ja tarkastavat työmaan järjestelyt. Lisäksi työnsuorittajan tulisi neuvotella etukäteen lupaehdoista poikkeavista järjestelyistä valvojan kanssa. Näin ei kuitenkaan välttämättä aina tapahdu, vaan poikkeamat tulevat esiin tarkastuskäynneillä. Tilannetta voisi pyrkiä korjaamaan siten, että työnsuorittajalle annettaisiin sanktioita poikkeavuuksista kertomatta jättämisestä. ELY-keskuksen alueella toimittaessa, sanktiokäytäntö on käytössä.

Jos liikennejärjestelyt ovat jollain tavalla puutteelliset, riski onnettomuudelle kasvaa. Työmaa toimii usein myös liikenteen patouttajana johtuen työn luonteesta ja siitä, että tilaa
joudutaan ottamaan ajoradalta. Liikenteen patoutuminen lisää kuljettajien turhautumista
ja siten virheiden tekemisen riski kasvaa.

Lisätutkimusta voisi suorittaa automaatioon liittyen. Eli voisi tutkia sitä, miten itseajavat
autot ja niiden verkottuminen toisiinsa vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Jälkiseurantaa
tulisi suorittaa liittyen työmaiden vaikutukseen ympäröivillä kaduilla eli laskeeko onnettomuuksien määrä työmaan jälkeen.

6.3

Yhteenveto

Yhteenvetona katutyömaat ovat monimuotoisia ja niille täytyy hakea lupa viranomaiselta.
Viranomaisen täytyy myös hyväksyä liikennejärjestelyt katutyömaan alueelle. Koska katutyömaat ovat niin monimuotoisia, ne lisäävät riskiä onnettomuuksille. Tärkeimmät tavat
hillitä onnettomuuksia katutyömailla on tehdä selkeät järjestelyt ja rajoittaa ajonopeutta
työmaan kohdalla.

Työmaita suojataan eri tavoin, kuten eri tyyppisillä aidoilla ja suojaesteillä, joiden tehtävä
on suojata työntekijöitä ja tienkäyttäjiä. Työmaiden suojauksen selkeys on tärkeää, jotta
onnettomuusriski ei kasvaisi.

Tässä työssä tarkasteltiin TARE-järjestelmässä ollutta tilastotietoa ja kahta eri työmaata,
joista molemmat olivat suuria kooltaan, mutta eri tyyppisiä. Tilastotiedon mukaan yleisimmät osapuolet työmailla tapahtuneissa onnettomuuksissa ovat henkilöautot ja muut
moottoriajoneuvot. Yleisin onnettomuustyyppi oli kylkikosketus. Yksi tarkastelluista työmaista oli Itäväylällä suuren väylän kiertotie, jossa oli järjestelyiden kanssa erittäin vähän
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tilaa. Tilan puute näkyi työmaalla tapahtuneiden onnettomuuksien onnettomuustyypeissä. Toinen tarkastelluista työmaista oli Mechelininkadun työmaa, joka oli suuren
pääkadun uudistamisprojekti. Mechelininkadulla tapahtuneissa onnettomuuksissa korostuu kaistanvaihtoihin liittyvät onnettomuudet.
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Kysymyslista lupapalveluun
•

Saatteko tietoa, siitä miten työmaan järjestelyt toimivat?

•

Jos tulee tietoon, että työmaalla on sattunut onnettomuuksia, niin miten yksikkönne reagoi siihen? Muutetaanko järjestelyjä jotenkin?

•

Seurataanko sitä, kuinka hyvin työmaat noudattavat suunniteltuja liikennejärjestelyjä?

•

Noudatetaanko suunniteltuja järjestelyjä hyvin?

•

Siirtyykö liikenne huomattavassa määrin vaihtoehtoisille reiteille reitiltä,
jolla on työmaa?

•

Lisääkö mahdollinen liikenteen lisääntyminen vaihtoehtoisilla reiteillä onnettomuusriskiä reiteillä?
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Kysymyslista poliisille
•

Mitkä ovat yleisimmät syyt onnettomuustapauksissa, jotka sattuvat tietyömaiden kohdalla?

•

Onko joitakin kellonaikoja, jolloin sattuu eniten onnettomuuksia?

•

Mikä on poliisin näkemys tilapäisten liikennejärjestelyjen nykytilanteesta?

•

Joutuuko poliisi usein puuttumaan tilapäisiin liikennejärjestelyihin?

•

Jos poliisi joutuu puuttumaan liikennejärjestelyihin, niin meneekö tieto
muutoksista valvovalle viranomaiselle?

•

Onko poliisilla jonkinlaista ohjetta tilanteisiin, joissa joutuu puuttumaan tietyömaiden liikennejärjestelyihin?

•

Onko liikennejärjestelyissä tai niiden valvonnassa jotakin parannettavaa?

•

Poliisilta tulleessa tilastomateriaalissa on määritelty, onko onnettomuus tapahtunut tietyömaalla vai ei. Miten poliisi määrittelee tietyön eli onko se
juuri tiellä oleva työmaa vai lasketaanko esim. vieressä oleva tiehen rajautuva talotyömaa tietyöksi?
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Kysymyslista suunnittelijalle
•

Mitä asioita tulee ottaa huomioon työmaan liikennejärjestelyjä suunniteltaessa?

•

Minkälaisia haasteita työmaan liikennejärjestelyjen suunnitteluun liittyy?

•

Miten tarkasti urakoitsijat toteuttavat suunniteltuja liikennejärjestelyjä?

