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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aiheena on tutkia, voidaanko liikenneväylien viherhoidossa koneellisen 

niiton jälkeen käsin tehtävää viimeistelytyötä vähentää käyttäen heinittymisen estävää 

suojakaulusta. Koneellisesti tehdyn niittotyön jäljiltä jää usein kohtia, joiden niittäminen 

ei ole turvallista suorittaa työkoneiden ja laitteiden vaurioitumisriskin ansiosta, minkä 

takia joudutaan tekemään ylimääräinen työsuorite käsikäyttöisillä niittokoneilla. Ylei-

simmät kohteet ovat liikennemerkkien ja valaisinpylväiden juuret sekä kaiteiden aluset. 

Destia on kokeillut pienimuotoisesti suojakauluksen käyttöä. Ideana tässä kokeilussa 

oli käyttää maatuvaa puukuidusta valmistettua suojakaulusta. Testillä haettiin tukea te-

orialle, että metsänhoidossa käytettävän suojakauluksen hyödyntäminen tiestön hoitou-

rakoissa voisi saavuttaa säästöjä, keskimäärin 3–5-vuotisten hoitourakoiden käsin 

tehtävissä niitoissa. 

Testaus suoritettiin 2015–2016. Testissä seurattiin 25 liikennemerkin juureen asen-

netun suojakauluksen käytännöllistä toimivuutta. Kauluksien kiinnityksessä, koossa ja 

muodossa käytettiin eri variaatioita. 

Opinnäytetyö tehtiin Destia Oy:n kehittämispäällikkö Oiva Huuskosen toimeksiantona. 

Työn ohjaajana Destian puolelta toimii työmaapäällikkö Riikka Venäläinen. Turun am-

mattikorkeakoulun puolelta ohjauksesta vastaa Lehtori Pirjo Oksanen. 

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja 

suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi 

kokonaisia elinympäristöjä. Palvelut ulottuvat maanalaisesta rakentamisesta kattavaan 

maanpäälliseen toimintaan sekä energia- ja insinöörirakentamiseen. 

Destian asiakkaita ovat teollisuus- ja liikeyritykset, kunnat ja kaupungit sekä valtionhal-

linnon organisaatiot.  

Alueellisten tulosyksiköiden liiketoiminta sisältää liikenneväylien, liikenne- ja te-

ollisuusympäristöjen sekä koko elinympäristön rakentamisen, hoidon ja kunnossapidon 

sekä kelikeskuspalvelut. Valtakunnallisen Erikoisrakentamisen tulosyksikön 

liiketoimintaa ovat ratarakentaminen ja -kunnossapito, vaativa pohja- ja insinöörira-

kentaminen, energiainfra, kalliorakentaminen ja kiviaines. Valtakunnallisen Asiantunti-

japalvelut-tulosyksikön liiketoimintaa ovat suunnittelu, tiestötietopalvelut sekä kan-

sainvälinen konsultointi. 
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2 LAATUVAATIMUKSET JA HOITOLUOKAT 

Maanteiden hoidettavat viheralueet ovat pääasiassa nurmi- ja metsäalueita. Vi-

heralueiden hoitotoimet tehdään kullekin tieosuudelle määritellyn viherhoitoluokan 

mukaisesti. Hoitoluokat on jaettu kolmeen pääluokkaan tarkastelemalla väylän verkol-

lista asemaa, maankäyttöä ja ympäristöä. Tavoitteena on ottaa huomioon ympäristön 

lähtökohdat ja käytettävissä olevat resurssit sekä vähentää väylänpidon ja liikenteen 

haittavaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle. (ELY 2018.) 

Nurmialueiden niiton tarkoituksena on  

 pitää liikenteessä tarvittavat näkemäalueet kunnossa, 
 vähentää vesakon kasvua, 
 estää heinikon taittuminen ajoradalle, 
 edistää ojien toimivuutta sekä 
 pitää liikenneympäristö siistinä ja selkeänä (ELY 2018). 

2.1 Laatuvaatimukset yleisesti 

Liikennetila on pidettävä vapaana kasveista ja taipuneista puista ja oksista teillä sekä 

kevyenliikenteen väylillä. Teillä vapaa liikenne tila ulottuu 70 cm päällysteen reunan 

ulkopuolelle ja kevyen liikenteen väylällä 30 cm. Korkeussuunnassa vapaata tilaa on 

teillä oltava koko poikkileikkauksen leveydellä 4,8 m ja kevyen liikenteen väylällä 2,8 m 

(Maanteiden hoidon ja ylläpidon tuotekortti 30.1.2015, 12). 

Liikenneviraston julkaisemassa (Maanteiden hoidon ja ylläpidon tuotekortti 30.1.2015), 

selvitetään eri hoitoluokkiin kuuluvat minimilaatuvaatimukset, sekä mahdolliset 

kohdekohtaiset poikkeamat (taulukko 1). 
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Taulukko 1. Nurmetusten hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa N1, N2 ja N3 (Maanteiden hoi-

don ja ylläpidon tuotekortti 30.1.2015, 15.) 
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2.2 Viherhoitoluokat 

Liikenneviraston viheralueet on jaettu kolmeen pääluokkaan tarkastelemalla väylän 

tieverkollista asemaa, maankäyttöä ja ympäristöä (kuvio 1). Hoitoluokkia ovat normaalit 

hoitoluokat (N), taajamien hoitoluokat (T) ja erityisalueiden hoitoluokka (E). Lisäksi hoi-

toon voivat vaikuttaa ympäristötekijät (Y), jotka voivat olla esimerkiksi alueen maise-

maan, luonnonsuojeluun tai muihin ympäristö arvoihin liittyviä tekijöitä. Hoitolu-

okituksen avulla viheralueiden ja tieympäristön suunnittelua, rakentamista ja kunnos-

sapitoa pystytään ohjaamaan sekä eri hoitoluokkia vertailemaan keskenään yleisil-

meen, laadun sekä kustannustekijöiden suhteen. Hoitoluokka kuvaa alueen 

yleisilmettä, käyttöä ja hoidon laatutasoa. (Liikenneviraston ohjeita 18/2014, Viherra-

kentaminen ja -hoito tieympäristössä, 24.) 

 

 

Kuvio 1. Maanteiden viheralueiden hoitoluokat (Liikenneviraston ohjeita 18/2014, Viherrakenta-

minen ja -hoito tieympäristössä, 24.) 

Hoitoluokat perustuvat Viherympäristöliiton antamaan luokitukseen kaduilla ja taaja-

missa. Hoitoluokka kuvaa alueen yleisilmettä, käyttöä ja laatutasoa ja näiden kolmen 

perusteella määräytyy hoidon tarve, menetelmä ja laatutaso (kuvio 2). (Liikenneviras-

ton ohjeita 18/2014, Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä, 24.) 

Hoidossa huomioidaan ympäristön lähtökohdat, käytettävissä olevat resurssit, sekä py-

ritään vähentämään väylänpidosta ja liikenteestä aiheutuvaa haittaa luonnon moni-

muotoisuudelle. (Liikenneviraston ohjeita 18/2014, Viherrakentaminen ja -hoito 

tieympäristössä, 24.) 
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Kuvio 2. Viherympäristöliiton viheralueiden hoitoluokat (Liikenneviraston ohjeita 18/2014, Viher-

rakentaminen ja -hoito tieympäristössä, 24.) 

2.2.1 N-Hoitoluokan niitot 

Normaaleja hoitoluokkia ovat N1, N2, N3. Hoitoluokan määrittää hoidettavan 

ympäristön ominaisuudet laajuuden, liikenteen ja ajonopeuksien suhteen (kuvat 3 - 5). 

(Liikenneviraston ohjeita 18/2014, Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä, 25.) 

N1 hoitoluokkaan kuuluvat 2-ajorataisten teiden taajaman ulkopuoliset viheralueet. 

Tähän luokkaan kuuluvat väylät yhdistävät suuria asutuskeskuksia tai ovat 

sisääntuloväyliä. Hoitoluokkaan kuuluvilla väylillä on leveä kaiteeton tai kapea kaiteel-

linen keskialue. Viheralueita tarkastellaan 100–120 km/h ajonopeuksista. Viheralueet 

koostuvat pääosin laajoista nurmialueista sekä suurista yhtenäisistä kasviryhmistä, 

joissa voi olla myös hoidettavia puita ja pensaita sekä metsitysalueita. N1 hoitolu-

okassa voidaan käyttää nurmetusluokkia A3, Maisemanurmi 1 ja Maisemanurmi 2. 

(Liikenneviraston ohjeita 18/2014, Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä, 25.) 
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N2 Hoitoluokkaan kuuluvat asfalttipäällysteiset pääväylät; valta- ja kantatiet sekä vilk-

kaat seututiet, joita tarkastellaan yleensä 80–100 km/h ajonopeuksista. Taajamien 

läheisyydessä tiehen liittyy yleensä kevyenliikenteen väylät ja viheralueilla voi olla lu-

onnonpuista ja pensaista muodostettuja ryhmiä sekä metsitysalueita. (Liikenneviraston 

ohjeita 18/2014, Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä, 25.) 

N3 Alempiluokkaiset väylät, joita ovat yhdystiet, soratiet, poikkileikkaukseltaan kapeat 

tiet ja muut alempiluokkaiset tiet, kuuluvat hoitoluokkaan N3. (Liikenneviraston ohjeita 

18/2014, Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä, 25.) 

 

 

Kuva 3. Tien reunojen niitto (Liikennevirasto ohjeita 18/2014.Viherakentaminen ja -hoito 

tieympäristössä, 56) 
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Kuva 4. Kevyen liikenteen väylien niitto (Liikenne viraston ohjeita 18/2014. Viherrakentaminen 

ja -hoito tieympäristössä, 57) 

 

Kuva 5. Katosten ja teknisten laitteiden ympäristön niitto (Liikenne viraston ohjeita 18/2014. Vi-

herrakentaminen ja -hoito tieympäristössä, 57) 
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2.2.2 T- ja E-hoitoluokkien niitot 

Taajamien viherhoitoluokkiin kuuluvat taajamatiet ja taajamamoottoritiet sekä taaja-

missa ja taajamien lähialueilla niihin liittyvät kevyenliikenteenväylät (kuva 6). 

Taajamamoottoriväyliltä viheralueita tarkastellaan 80–120 km/h ajonopeuksista, mutta 

niiden rinnalla on usein kevyen liikenteen väylä, joka vaikuttaa istutuksiin ja niiden hoi-

totöihin. Istutusten tehtävä on rajata väyliä toisistaan, suojata jalankulkijoita ja pyöräili-

jöitä sekä lisätä viihtyisyyttä. (Liikenneviraston ohjeita 18/2014, Viherrakentaminen ja -

hoito tieympäristössä, 26.) 

Taajamateiden ajonopeudet ovat yleensä alle 50 km/h ja viheralueita tarkastellaan 

tämän lisäksi myös jalankulkijan näkökulmasta. 

 

 

Kuva 6. Tien reunojen niitto (Liikennevirasto ohjeita 18/2014.Viherakentaminen ja -hoito 

tieympäristössä, 56) 
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3 TYÖTURVALLISUUS 

Tiealueella tehtävä työ kuuluu työturvallisuuslainsäädännön perusteella vaaralliseksi 

luokiteltuihin töihin, jolloin eri töiden ja työvaiheiden tekeminen ja ajoitus suunnitellaan 

niin, että työt voidaan tehdä turvallisesti ja haittaamatta liikennettä. Tiealueella 

tehtävien työsuoritteiden riskejä on käsitelty Liikenneviraston julkaisussa Liikenne tie-

työmaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset. Kyseiseen julkaisuun on 

koottu turvallisuutta koskevat asia, joita vaaditaan palveluntuottajilta ja muilta 

tiealueella työskenteleviltä myös kaikissa kunnossapitotöissä. 

Onnettomuuksien ehkäisemiseksi on tärkeää voida tunnistaa ja ennaltaehkäistä mah-

dolliset vaaratilanteet, mitä tiealueella tehtävät työt voivat aiheuttaa ja varautua niihin. 

Taulukoissa 2 ja 3 on määritelty eri työtilanteiden vaatimat turvajärjestelyt. 

Kunnossapitotöiden liikenteenohjauksen sekä liikennejärjestelyiden huolellisella to-

teutuksella voidaan parantaa työkohteen turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. 

(Liikenneviraston ohjeita 3/2015. Liikenne tietyömaalla – Kunnossapitotyöt, 8.) 

Hoitoluokissa N1-, N2-ja T2 vaaditaan suuren ulottuman omaavia raskaita 

puomikoneita. Konevalintaa tehdessä on huomioitava leikkuupään sijainti ja tyyppi 

sekä varsinainen peruskone. (Liikenneviraston ohjeita 18/2014, Viherrakentaminen ja -

hoito tieympäristössä, 99.) 
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Taulukko 2. Hitaasti liikkuvat ja jaksoittain etenevät työt. (Liikenneviraston ohjeita 3/2015, 

Liikenne tietyömaalla - Kunnossapitotyöt, 14) 

 

Taulukko 3. Jalkaisin ajokaistalta tehtävät työt. (Liikenneviraston ohjeita 3/2015, Liikenne tie-

työmaalla - Kunnossapitotyöt, 15) 
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Kaikkien tienpidon tehtävissä työskentelevien on suoritettava Tieturva 1 pätevyys. Pät-

evyyden suorittaminen varmistaa sen, että tekijä on perehtynyt tiellä tehtävien töiden 

vaaroihin ja niiden ennakoimiseen sekä ehkäisyyn. (Liikenneviraston oppaita 3/2014, 

Tieturva 1, 8.) 

Poikkeuksellisesti sellaisilta henkilöiltä, jotka suorittavat kertaluonteista tai lyhytaikaista 

työtehtävää kuten tavarantoimitukset tai vapaaehtoistyönä tehtävää tienvarren tai 

levähdysalueen siivoustyötä ei vaadita Tieturva1 pätevyyttä. Näissä tilanteissa työtä 

pitää olla jatkuvasti valvomassa Tieturva 2 pätevyyden omaavahenkilö. (Liikenneviras-

ton oppaita 3/2014, Tieturva 1, 8.) 

3.1 Työkohteessa olevat pysyvät liikenteenohjauslaitteet 

Työkohteessa olevat pystyvät liikenteenohjauslaitteet esimerkiksi nopeusrajoitusmerkit 

on otettava huomioon liikennejärjestelyjä suunniteltaessa. Ne on merkittävä suun-

nitelmaan ja kuvattava peitettäväksi tai poistettaviksi silloin, kun ne ovat ristiriidassa 

työnaikaisten järjestelyjen kanssa. Poikkeuksena ovat taajama ja taajama päättyy- 

merkit, joita ei koskaan saa peittää tai poistaa käytöstä. Taajamamerkit tulee kuitenkin 

huomioida nopeusrajoituksia muutettaessa. (Liikenneviraston ohjeita 3/2015. Liikenne 

tietyömaalla – Kunnossapitotyöt, 10.) 

Liikennemerkki tulee peittää tähän tarkoitukseen valmistetulla harmaalla peitteellä tai 

levyllä. Muovisäkkiä tai vastaava ei peittämiseen hyväksytä eikä liikennemerkkien 

kääntäminen ole hyväksyttävää. Tieliikennekeskuksesta ohjattavia vaihtuvia merkkejä 

voidaan käyttää hyväksi nopeusrajoituksien osalta mahdollisuuksien mukaan. 

(Liikenneviraston ohjeita 3/2015. Liikenne tietyömaalla – Kunnossapitotyöt, 10.) 

3.2 Varoitus- ja suoja-ajoneuvot 

Varoitus- ja suoja-ajoneuvossa tulee aina olla tehokas varoituslaite, jossa on 

liikenteenjakajamerkki osoittamassa, miltä puolelta ajoneuvo tulee ohittaa sekä taakse 

suunnatut keltaiset vilkkuvat varoitusvalot, joiden tulee olla toiminnassa silloin, kun 

ajoneuvoa käytetään varoitus- tai suojaustarkoituksessa. Varoituslaitteen vaatimukset 

määräytyvät toimintaympäristöluokan mukaan. (Liikenneviraston ohjeita 3/2015. 

Liikenne tietyömaalla – Kunnossapitotyöt, 10.) 
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Tienpitoon liittyvissä töissä käytettävät ajoneuvot tulee varustaa katolle sijoitettavilla va-

roitusvalaisimilla, joiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä E-säännon nro 65 mukaisesti tai 

Trafin hyväksymä. (Liikenneviraston ohjeita 3/2015. Liikenne tietyömaalla – Kunnos-

sapitotyöt, 20.) 

Varoitusajoneuvo parantaa työkohteen havaittavuutta ja vähentää riskiä 

työkoneeseen törmäämiseen. Varoitusajoneuvo varustetaan katolle sijoitettavilla kel-

taisilla vilkkuvaloilla ja perään kiinnitetyllä tai hinattavalla varoituslaitteella (kuvat 7–8). 

(Liikenneviraston ohjeita 3/2015. Liikenne tietyömaalla – Kunnossapitotyöt, 10.) 

Varoitusajoneuvoa tai hinattavaa varoituslaitetta kuljetetaan työkoneen takana 15–20 

metrin päässä työkoneesta. Katve alueilla tulee varmistaa riittävä näkyvyys muun 

liikenteen ja varoitusajoneuvon välillä siten, että pysähtymismatka on riittävä. 

(Liikenneviraston ohjeita 3/2015. Liikenne tietyömaalla – Kunnossapitotyöt, 10.) 

 

Kuva 7. Varoitusajoneuvoon kiinnitettävä varoituslaite (Elpac Oy) 20.4.2019  

Suoja-ajoneuvoa käytetään, kun tehdään töitä jalkaisin tai työkoneella, joka itsessään 

ei suojaa työntekijää. Suoja-ajoneuvo on vähintään 3500 kg ajoneuvo tai perävaunu, 

joka on varustettu perään kiinnitettävällä toimintaympäristöluokan vaatimusten muk-

aisella varoituslaitteella ja taaksepäin suunnatuilla varoitusvalaisimilla. Suoja-ajoneu-

voa kuljetetaan 15 – 20 metrin päässä työntekijästä ja siihen voidaan tarvittaessa ki-

innittää kilpi, joka kertoo tehtäväntyön laadusta. (Liikenneviraston ohjeita 3/2015. 

Liikenne tietyömaalla – Kunnossapitotyöt, 10.) 
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Kuva 8. Suoja-ajoneuvo (Liikenne tietyömaalla - Kunnossapitotyöt, 28.) 

3.3 Sulku- ja varoituslaitteet 

Sulkulaitteet- ja varoituslaitteet luokitellaan kolmeen toimintaympäristöluokkaan S1, S2 

ja S3. S1 tarkoittaa luokitukseltaan alinta ja S3 korkeinta sulku- ja varoituslaitteiden 

laatuvaatimusta. Sulkulaitteita koskevat tarkemmat laatuvaatimukset on esitetty taulu-

kossa 4. 

Varoituslaitteita ovat hinattavat-, ajoneuvoon kiinnitettävät- ja tielle asetettavat varoi-

tuslaitteet (kuvat 9 – 10). Käytettävän varoituslaitteen valitaan vaikuttaa oleellisesti se 

minkä laisessa työympäristössä työskennellään, esimerkiksi liikennemäärät, työmaan 

kesto, tapahtuuko työskentely liikenteen välittömässä läheisyydessä. (Liikenneviraston 

ohjeita 4/2018, Lyhytaikaiset ja luvanvaraiset työt, 15) 

S1-toimintaympäristöluokan laitteita voidaan käyttää vähäliikenteisillä teillä (KVL < 

1500) päiväaikaan tehtävissä töissä ja taajamien vähäliikenteisillä kaduilla sekä 

pelkästään jalankulkuja pyöräteillä tehtävissä töissä. S1-luokan sulku- ja varoi-

tuslaitteissa on vähintään R1-luokan paluuheijastavuuskalvo. Sulkuaidan ja hinattavan 

varoituslaitteen yläreunan korkeus maanpinnasta on vähintään 2000 mm. (Liikennevi-

raston ohjeita 4/2018, Lyhytaikaiset ja luvanvaraiset työt, 15) 
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Kuva 9. S3-luokan sulkuaita, S1-luokan sulkuaita sekä S3-luokan sulkupylväs (Liikenneviras-

ton ohjeita 2/2015, Liikenne tietyömaalla – Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset, 

31). 

 

Kuva 10. S3 ja S2 S1-luokan hinattava varoituslaite (Liikenneviraston ohjeita 4/2018, Lyhytaikai-

set ja luvanvaraiset työt, 16) 

Liikenteenjakajat (merkki 417 tai 418) voidaan kiinnittää varoituslaitteeseen ainoastaan 

tilanteissa, joissa merkin osoittamalla ajokaistalla ei ole kohtaavaa liikennettä. 

(Liikenneviraston ohjeita 4/2018, Lyhytaikaiset ja luvanvaraiset työt, 15) 
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Taulukko 4. Sulku- ja varoituslaitteiden toimintaympäristöluokka. (Liikenneviraston ohjeita 

2/2018, Sulku- ja varoituslaitteet, 11) 
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3.4 Törmäysvaimennin (TMA) 

Törmäysvaimenninta (Kuvat 11 – 12) on käytettävä työkohdetta tai työkonetta su-

ojaamassa työskenneltäessä kaksiajokaistaisilla teillä, joilla pysyvä nopeusrajoitus on ≥ 

60 km/h. Törmäysvaimennin voidaan asentaa myös itse työkoneeseen, jos tämän ei 

katsota vaarantavan työntekijän turvallisuutta. Asennuksessa tulee huomioida vaaditun 

ajoneuvon massa. TMA-vaatimukset koskevat kaikki muita paitsi nopeasti liikkuvia kun-

nossapitotöitä. (Liikenneviraston ohjeita 3/2015. Liikenne tietyömaalla – Kunnossapi-

totyöt, 10) 

Törmäysvaimentimena käytetään Ruotsissa (Trafikverket) hyväksyttyä tyyppiä tai 

vastaavat törmäyskokeet läpäissyttä tuotetta, joka on asennettu valmistajan ohjeiden 

mukaisesti. Nopeusluokan 96 – 100 km/h tuotteet kelpaavat kaikille yleisille teille. 

(Liikenneviraston ohjeita 3/2015. Liikenne tietyömaalla – Kunnossapitotyöt, 10) 

 

Kuva 11.TMA suojalaite (elpac.fi/fi/tuote/tormaysvaimennin-tma-100/) 20.4.2019 Kuva 12. TMA 

suojalaite (Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä, 99)            

3.5 Työkoneet 

Yleisen ohjeen mukaan työkoneet tulee merkitä selkeästi näkyvin varoitusmerkein, 

jotka koostuvat vuoroin paunaisista ja keltaisista pystyjuovista, joiden leveyden tulee 

olla 100 mm – 500 m. Taakse päin suunnatuiden merkintöjen keltaisten osien tulee olla 

päiväloistekalvo, jonka heijastusluokka on vähintään R2 ja sävy keltavihreä. Punainen 

merkintä saa olla heijastava, mutta se ei ole vaadittua. Eteenpäin suunnatuissa 

merkinnöissä ainoastaan keltainen merkintä on heijastava. (Liikenneviraston ohjeita 

3/2015. Liikenne tietyömaalla – Kunnossapitotyöt, 20) 
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3.5.1 Niittokone 

Niittokone tulee merkitä katolle sijoitettavalla eteen ja taaksepäin näkyvällä vähintään 

1000 x 200 mm kokoisella varoituslevyllä sekä taaksepäin näkyvällä koneenlevyisellä 

tai mahdollisimman hyvin koneen leveyttä kuvaavalla 400 mm korkealla varoi-

tusmerkinnällä sekä käännettävissä tai siirrettävissä olevalla liikenteenjakajamerkillä 

(kuva 13). Mikäli koneenlevyisen tai 400 mm korkean merkinnän toteuttaminen on 

koneen ominaisuuksien tai lisälaitteiden vuoksi mahdotonta, tulee taaksepäin näkyvien 

merkintöjen yhteenlaskettu pinta-ala olla vähintään 0,4 m2. Varoitusmerkintä voidaan 

tarvittaessa jakaa useampaan osaa. Varoitusmerkinnät eivät saa peittää koneen va-

laisimien tai varoitusvalaisimien näkyvyyttä. Katolle sijoitettavan varoitusvalaisimen on 

oltava havaittavissa joka suunnasta. (Liikenneviraston ohjeita 3/2015. Liikenne tie-

työmaalla – Kunnossapitotyöt, 23) 

 

Kuva 13. Periaatekuva niittokoneen varoitusmerkinnöistä. (Liikenne tietyömaalla - Kunnossapi-

totyöt, 23) 

3.5.2 Traktori 

Tienpitotöissä käytettävä traktori tulee varustaa traktorin katolle sijoitettavalla sekä 

eteen että taakse näkyvällä 200 mm korkealla varoitusmerkinnällä. Katolla olevan 

merkinnän lisäksi tulee traktorissa olla taaksepäin näkyvää varoitusmerkintää 0,2 m2 

(kuva 14). Varoitusmerkinnän tulee olla mahdollisimman hyvin koneen leveyttä 

kuvaava. (Liikenneviraston ohjeita 3/2015. Liikenne tietyömaalla – Kunnossapitotyöt, 

26) 
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Traktorissa tulee olla myös kaikkiin suuntiin näkyvä varoitusvalaisin katolla. Valaisimia 

saa olla tarvittaessa useampia. (Liikenneviraston ohjeita 3/2015. Liikenne tietyömaalla 

– Kunnossapitotyöt, 26) 

 

Kuva 14. Periaatekuva traktorin varoitusmerkinnöistä. (Liikenne tietyömaalla - Kunnossapitotyöt, 

26) 

3.6 Näkyvä varoitusvaatetus 

Varoitusvaatteen merkitys korostuu töissä, joissa työntekijää ei voida täysin suojata es-

imerkiksi työkoneilta ja ajoneuvoliikenteeltä. 

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta tieliikenteessä määrää seuraa-

vasti: rakennustyömaalla on käytettävä heijastavaa varoitusvaatetusta, jotta työntekijä 

näkyy hyvin. Työskenneltäessä tie- ja katualueella tai muilla liikenteeseen käytetyillä 

paikoilla on käytettävä varoitusvaatetusta, josta säädetään erikseen. (Valtioneuvoston 

asetukset 205/2009, 13 Luku, 71 §) 

Kaikilla Liikenneviraston ja ELY-keskuksen rakennustyömailla on käytettävä su-

ojakypärää. Tarvittaessa kypärä on varustettava alushupulla. Suojakypärän lisäksi 

työmailla tulee käyttää turvajalkineita. (Liikenneviraston ohjeita 2/2015, Liikenne tie-

työmaalla – Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset, 17) 

Tiellä tehtävässä työssä on käytettävä standardin SFS-EN 471 tai SFS-EN ISO 20471 

mukaista näkyvää varoitusvaatetusta, jonka suojausluokka fluoresoivan eli näkyvän ja 

heijastavan materiaalin vähimmäispinta-alan mukaan on 2. Liikenteenohjaustehtävässä 
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toimivan on käytettävä standardin SFS-EN 471 tai SFS-EN ISO 20471 luokan 3 muk-

aista näkyvää varoitusvaatetusta. (Liikenneviraston ohjeita 4/2018, Lyhytaikaiset ja 

luvanvaraiset työt, 16) 

Varoitusvaatetuksen käyttövelvollisuus koskee kaikkia työmaalla tai työkohteessa jalan 

liikkuvia. Työkoneissa on oltava varusteena 2. luokan varoitusliivi, ellei kuljettajan 

työasu täytä varoitusasun vaatimuksia. (Liikenneviraston ohjeita 4/2018, Lyhytaikaiset 

ja luvanvaraiset työt, 16) 
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4 HEINITTYMISEN TORJUNTAMENETELMÄT 

4.1 Kemiallinen torjunta 

Glyfosaatti on yksi laajimmin käytetyistä kasvinsuojeluaineista, jolla estetään rikka-

kasvien kasvu, tuhoamalla rikkakasvi tai kasvin osia kemiallisella tasolla. Yleisnimi-

tyksenä glysofaattivalmisteille käytetään rikkakasvien torjunta-ainetta ja arkikielessä 

rikkaruohomyrkkyä. (European Chemicals Agency ECHA) 

27.11.2017 käsiteltiin EU:n muutoshakukomiteassa gyfosaatin hyväksymisestä seuraa-

vaksi viideksi vuodeksi. Äänestyksessä lopputuloksena gyfosaatin käytön hyväksy-

minen on voimassa 2022 vuoden loppuun saakka. (Tukes 2019.) 

13 POEA apuainetta sisältävää valmistetta on poistettu kasvinsuojeluainerekisteristä  

 Barclay Gallup 360 
 Clinic 360 SL 
 Glyfokem 360 
 Glyfokem 360 I 
 Glyfonova 360 SL 
 Glyphogan 480 SL 
 Keeper Spray 
 Keeper Tiiviste 
 Rambo 360 
 Ranger 
 Rodeo 
 Roundup 
 Roundup Max. 

Tukes teki näitä valmisteita koskevat kieltopäätökset syyskuussa 2016. Valmisteiden 

myynnille ja jakelulle myönnettiin siirtymäaikaa 31.3.2017 asti ja olemassa olevien va-

rastojen hävittämiselle, varastoinnille ja käytölle 31.3.2018 saakka, jolloin valmisteet 

poistetaan kasvinsuojeluainerekisteristä. (Tukes 2019.) 
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4.2 Mekaaninen torjunta 

Niitoissa käytettävä työkone on pääsääntöisesti dieselmoottorilla toimiva traktori ja 

monitoimikone. Nykypäiväiset työkoneiden dieselmoottorit on varustettu e3-teknologi-

alla, joka perustuu pakokaasun käsittelyyn AdBlue-lisäaineen ja katalysaattorin yhteis-

vaikutuksesta, vähentäen päästöjä. (Liikenneviraston ohjeita 18/2014, Viherrakenta-

minen ja -hoito tieympäristössä, 100) 

Leikkuupäinä työkoneissa käytetään seuraavia laitteita: 

 ketjuleikkuri 
 kelasilppuri 
 lautasniittokone 
 kääntyvä/pyörivä leikkuupää 
 aktiiviseurantaleikkuupää 
 kaideleikkuri (Liikenneviraston ohjeita 18/2014, Viherrakentaminen ja -hoito 

tieympäristössä, 100.) 

N1-, N2-ja N3-hoitoluokan niitoissa niittokoneena voidaan käyttää kelasilppuria tai lau-

tasniittokonetta (kuva 15), jotka kiinnitetään koneen taakse nostolaitteeseen. 

(Liikenneviraston ohjeita 18/2014, Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä, 102) 

 

 

Kuva 15. Lautasniittokone (Seinäjoen Konerengas Oy) 

N1-, N2-, T1-, T2-, E1-ja E2-hoitoluokissa niittoja suorittaminen tela- ja ket-

jumurskaimella on kielletty, koska näiden niittokoneiden käytöstä aiheutuva kivien ja 

muiden materiaalien sinkoutumisen riski on suuri ja täten voi aiheuttaa vaaratilanteen 
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muille tien- ja alueenkäyttäjille. N3-hoitoluokan niitoissa tela- ja ketjumurskaimen käyttö 

on sallittua (kuva 16– 17). (Liikenneviraston ohjeita 18/2014, Viherrakentaminen ja -

hoito tieympäristössä, 102) 

 

Kuva 16. Elho Sidec hopper ketjumurskain (lantmanneargo.fi) Kuva 17. Elho Sidec hopper ket-

jumurskain (lantmanneargo.fi) 

N1-, N2-, T1-, T2-, E1- ja E2-hoitoluokissa niitto alueet ovat yleensä laajoja, minkä an-

siosta niiden niittämiseen käytetään useimmiten pitkäpuomista konetta (Kuva 18). 

Pitkäpuomisen koneen etuna on ulottuvuus, mikä takaa 4 – 6 m ulottuman, jolloin 

pystytään niittämään hoitoluokan vaatimalta laajuudelta. Taajamissa tyypillisimmät 

pienpuomikoneella niitettävät kohteet ovat teiden ja kevyen liikenteen väylien varret. 

Pienpuomikoneeksi soveltuvat pyöräkuormaajat, pyöräalustaiset kaivinkoneet, traktorit 

ja traktorikaivurit. (Liikenneviraston ohjeita 18/2014, Viherrakentaminen ja -hoito 

tieympäristössä, 101) 

T1-, E1-, T2- ja E2-hoitoluokan niitoissa käytetään myös työnnettäviä tai päältä ajetta-

via ruohonleikkureita, tilanpuutteen, turvallisuuden, sekä leikkuujäljen ansiosta. Teknis-

tenlaitteiden ympärykset ja viimeistely niitot suoritetaan siimaleikkurilla (Kuva 20). 

(Liikenneviraston ohjeita 18/2014, Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä, 103) 
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Kuva 18. Peruskone puomistolla (Liikennevirasto ohjeita 18/2014.Viherakentaminen ja -hoito 

tieympäristössä, 102) 

Kaiteiden tyvien niittäminen suoritetaan sitä varten kehitetyllä kaideleikkurilla tai 

käsityönä siimaleikkurilla (kuvat 19–20). 

 

Kuva 19. Kaideleikkuri (Liikennevirasto ohjeita 18/2014.Viherakentaminen ja -hoito 

tieympäristössä, 101) 



30 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jami Heinänen 

 

Kuva 20. Kaiteiden niitto siimaleikkurilla (Liikennevirasto ohjeita 18/2014.Viherakentaminen ja -

hoito tieympäristössä, 103) 

Tienvarsiniitoissa voidaan käyttää uudempaa tekniikkaa kuten, kauko-ohjattavaa robot-

tileikkuria, josta käytetään yleisemmin nimitystä Robocut (kuva 21). Robottileikkurin 

käytöllä pystytään lisäämään työntekijän turvallisuutta jyrkkien luiskien niitoissa, joihin 

ei tavanomaisilla työkoneilla tai käsityönä päästä työtä turvallisesti suorittamaan. Ro-

bottileikkurin etuina on yli 50 asteen työskentelykulma, laaja toimintasäde, joka mah-

dollistaa riittävän turvaetäisyyden ohjaajan ja koneen välille. (Liikenneviraston ohjeita 

18/2014, Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä, 102) 

 

Kuva 21. Mcconnel robocut RC56 (McConnel Limited 2019) 
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5 SUOJAKAULUS 

5.1 Destian suorittama testaus 

Suojakaulus tunnetaan myös nimellä Taimitassu, joka on taimen juureen asennettava 

puu- ja kierrätyskuidusta valmistettu 400 x 400 mm:n neliskanttinen levy. Su-

ojakauluksen tarkoituksena on suojata tainta ensimmäisien vuosien ajan heinitty-

miseltä. Taimen ympäristön heinittyminen aiheuttaa sen, että taimen veden, ravinnon ja 

valon saanti heikentyvät huomattavasti, mikä vaikuttaa kasvuun lähdön hidastumisena 

ja pahimmassa tapauksessa taimen menetykseen. 

Suomessa Taimitassuja valmistaa Ecopulp Finland Oy. 

Destia suoritti suojakaulusten käyttökokeilun Vt – 23:lla (Liiteet 1-2) koe reitille (Kuva 

22) oli asennettu 25 kpl suojakauluksia 21 kohteeseen. Suojakauluksien koossa, 

muodossa ja kiinnitys tavassa käytettiin eri variaatioita. Kohteisiin 13 ja 14 oli 

kauluksen lisäksi käytetty glyfosaattia. 

 

Kuva 22. Suojakaulusten likimääräinen sijainti kartalla (Väylä, Tienumerokartta, Alue 8 Pohjois-

Savo) 
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Kaulukset asennettiin 1.9.2015, jonka jälkeen suoritettiin neljä kuntotarkastuskierrosta  

 28.9.2015 
 5.10.2015 
 20.5.2016 
 19.10.2016. 

Kuntotarkastuksessa kiinnitettiin huomiota kauluksen kuntoon, heinittymisen torjuntaan, 

kiinnitysmenetelmän toimivuus. 

Kuvissa 23–26, esitellään käytetyt suojakaulukset ja kiinnitysvaihtoehdot. 

Kuntoluokituksena käytettiin taulukon 5 esittämää skaalausta 2–0 (taulukko 5). 

Tulokset on kirjattu liitteessä 2(2) esitetyssä taulukossa. 

 

Taulukko 5. Arviointiskaalaus 

 

 

 

Kuva 23. 600 mm Suojakaulus. 

Arviointiskaalaus 2 täysin kunnossa

1 osin vaurioitunut

0 täysin repeytynyt tai irtonnut
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Kuva 24. 800 mm Suojakaulus. 

 

Kuva 25. 400 x 400 mm Taimitassu. 
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Kuva 26. Kiinnitysnaula 140 mm 

5.2 Tulokset 

28.9.2015 ja 5.10.2015 tarkastukset on suoritettu nopealla silmämääräisellä arvioinnilla 

ja eivät anna juuri minkäänlaista tietoa kaulusten kunnosta muuta, kuin että kaulus on 

paikallaan. 

20.5.2016 tarkastuskierroksella on havaittavissa, että kauluksien pääsääntöinen vauri-

oituminen on repeäminen. Syynä repeämiseen on oletettavasti talvikunnossapidon ai-

kana suoritetut auraukset. Aura on saattanut raapaista suojakaulusta tai aurauksesta 

johtuva lumen heitto on voinut osua kaulukseen siten, että se on vaurioittanut su-

ojakaulusta. 

Yhtenä tekijänä vaurioitumisiin voidaan myös pitää sääolosuhteiden, kuten kovasta 

tuulesta johtunut vaurioituminen. 

 

Taulukko 6. 20.5.2016 suojakaulusten tarkastustulokset 

 

 

Kuntoluokka
20.5.2016 

lkm/kuntolk. %

täysin kunnossa 8 38
osin vaurioitunut 9 43
täysin repeytynyt tai irtonnut 4 19

21 100
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Aikavälillä 1.9.2015 – 20.5.2019 huomataan, että kohteista 38% asennetuista su-

ojakauluksista on täysin kunnossa, 48% osittain vaurioituneita ja 19% vaatisi uusimisen 

(Taulukko 6). 

19.10.2016 jälkeen suoritetulla kuntotarkastus kierroksella on havaittavissa, että jo 

valmiiksi osittain vaurioituneista suojakauluksista noin puolet ovat vaurioituneet siinä 

määrin, että ne pitäisi uusia. 

 

Taulukko 7. 19.10.2016 suojakaulusten tarkastustulokset 

 

 

Aikavälillä 20.5.2015–19.10.2016 huomataan, että kohteista 33 % asennetuista su-

ojakauluksista on täysin kunnossa, 24 % osittain vaurioituneita ja 43 % vaatisi uusi-

misen (taulukko 7). 

Tuloksien tarkastelusta käy selväksi, että ne suojakaulukset, jotka ovat niittoalueen 

ulkopuolella kohteet 1 – 3, eivät ole vaurioituneet. Kohde 4, joka sijaitsee niittoalueen 

ulkopuolella, on kärsinyt pieniä vaurioita. Näissä kohteissa on kuitenkin havaittavissa 

pienimuotoista heinittymistä. 

Ne kohteet, joissa suojakaulus on asennettaessa jouduttu halkaisemaan ja halkaisu-

kohdan sauma teippaamaan, ovat osittain repeytyneet tai täysin repeytyneet. Tämä voi 

olettaa johtuvan siitä, että teippaus ei kestä sääolosuhteista johtuvia rasitteita, kuten 

vesisade, pakkanen, auringonvalo, kova tuuli jne. 

Yli vuoden kestäneellä testausjaksolla kaikki ne kohteet, joissa suojakaulus pysyi 

paikallaan täysin ehjänä tai osittain vaurioituneena, on heinittymisen estäminen onnis-

tunut. 

Kuntoluokka
19.10.2016 

lkm/kuntolk. %
täysin kunnossa 7 33
osin vaurioitunut 5 24
täysin repeytynyt tai irtonnut 9 43

21 100



36 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jami Heinänen 

Pyöreän suojakauluksen koolla ei tulosten mukaan ole vastaavaa merkitystä kauluksen 

kestävyyden kannalta. Kahdessa kohteessa käytettiin neliskanttista suojakaulusta ja 

näissä kohteissa kauluksen kunto säilyi hyvänä testijakson loppuun asti. 

Suojakaulusten asennus juuri ennen talven tuloa ei välttämättä ollut parasmahdollinen 

ajankohta, koska talvihoidosta mahdollisesti johtuneet vauriot eivät anna tarkoituksen 

mukaista kuvaa, siitä miten kauluksen toimivat ja kestävät niittokauden aikavälin. 
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6 KEHITTÄMISEHDOTUS 

Materiaalina kauluksessa käytetään samaa puukuitumassaa, kuin testauksessa 

käytetyissä kauluksissa ekologisuuden säilyttämiseksi. Kaulukset maatuvat 4–5 vuo-

den aikana, joka on hoitourakoiden keskimääräinen kesto. 

Muiden materiaalien käyttö ei tässä tilanteessa ole kannattavaa, koska ympäristöystä-

vällisyys ja kauluksen maatuminen on avainasemassa. Metallista tai muovista valmiste-

tut suojakaulukset eivät täytä näitä ehtoja. 

Kauluksien maatumisesta saavutetaan se etu, ettei niiden poistamiseen tarvitse käyt-

tää ylimääräisiä resursseja. 

Kaulus muotoillaan aaltomaiseksi nykyisen tasaisen muodon sijaan, jolloin kaulukselle 

saadaan lisää rakenteellista jäykkyyttä ilman, että kauluksen paksuutta tarvitsisi lisätä 

merkittävästi. Pinnan muotoilulla on myös se etu, että kovalla tuulella ilmavirta ei pääse 

niin helposti kauluksen alle nostamaan ja vaurioittamaan kaulusta (kuvat 27-, 28- ja 

30). 

 

 

Kuva 27. Havainnekuva suojakauluksesta. 
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Kuva 28. Kaulus sivusta päin. 

Kauluksen materiaalipaksuus on 5 mm ja aaltokuvion huipun korkeus pohjasta mitat-

tuna 15 mm. 

Kauluksen halkaisija on 800 mm, jolloin varmistetaan riittävä varoetäisyys niittokoneen 

ja liikennemerkin välille. Lisäksi kauluksen suurempi halkaisija mahdollistaa kauluksen 

muokkaamisen, eri käyttökohteisiin sopivaksi(kuva 29). 

 

 

Kuva 29. Kauluksen mitat 

 

Kauluksen keskelle varataan perinteisen liikennemerkin putken halkaisijan kokoinen 

asennusreikä 60 mm. Lisäksi kauluksen keskellä on 200 mm asennusvara suurempia 
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putki kokoja varten niissä tapauksissa, joissa asennusreikä kokoa joudutaan muokkaa-

maan. 

 

Kuva 30. Kauluksen profiilikuva. 

Kaulus kiinnitetään 3–4kohdasta käyttäen esimerkiksi muovista profiloitua eristeki-

innitysuurnaa. 

 

Kuva 31. Hilti-eristekiinnike. 

Kiinnikkeessä oleva profilointi parantaa pitävyyttä verrattuna tavalliseen sileäpintaiseen 

kiinnikkeeseen. Kiinnikkeen pituus 150–180 mm (kva 31). 
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7 JOHTOPÄÄTÖS 

Arvioiden perusteella suojakauluksen käytöllä voidaan teoriassa parantaa viherhoidon 

taloudellisuutta teidenvarsiniitoissa vähentämällä käsin suoritettavien viimeistelyjen 

osuutta. On kuitenkin huomioitava, että kyseisen ratkaisun testaaminen on ollut pien-

imuotoista, mistä johtuen suojakauluksen käytön käytännössä tuomat hyödyt eivät ole 

vielä selvillä. 

Teoreettisten hyötyjen perusteella voidaan todeta, että suojakauluksen kehitystä ja jat-

kotestauksia kannattaa suorittaa, eri tieosuuksilla suuremman otannan varmis-

tamiseksi. Testauksella saadaan tarkempi käsitys todellisista työmenekeistä ja su-

ojakauluksen toimivuudesta käytännössä. 

Taajama-alueen niitoissa suojakauluksesta ei saada vastaavaa hyötyä, koska niitot 

joudutaan suorittamaan perinteisillä ruohonleikkureilla, joilla päästään turvallisesti 

riittävän lähelle teknisiä laitteita. Taajama-alueella on myös paljon kohteita, jotka joudu-

taan viimeistelemään siimaleikkurilla, kuten puiden ja kivien ympärykset. Näihin koh-

teisiin suojakauluksen käyttö ei sovellu. 
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Liitteet 

 

Kuva 32. Suojakauluksen testaus reitti (google maps)
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Taulukko 8. Suojakauluksen testitulokset 

Heinittymisen estäminen tietutkimus 2015-2016
Testikohteet asennettu 1.9.2015

Kunnon tarkastukset Muut huomiot
Kohde Tieosoite Merkki Suoja Muut huomiot 28.9.2015 5.10.2015 20.5.2016 19.10.2016 lisätieto 20.5.2016

Kohde 1 542/01/3385 oik. 60 Ø 800 kiinnitys nippuside ok ok 2 2 Hieman heinittynyt Merkki on niittoalueen ulkopuolella
Kohde 2 542/01/3385 vas. 80 Ø 800 ei kiinnitystä ok ok 2 2 Hieman heinittynyt Merkki on niittoalueen ulkopuolella
Kohde 3 542/01/3502 oik. 40 Ø 800 kiinnitys nasta ok 2 2 Heinittynyt tyvestä Merkki on niittoalueen ulkopuolella
Kohde 4 542/01/3501 vas. 60 Ø 800 kiinnitys nasta ok 1 1 Hieman heinittynyt Merkki on niittoalueen ulkopuolella
Kohde 5 23/413/20 oik. la-pys □ 400 kiinnitys nasta ok 2 2
Kohde 6 15422/2/3845 oik. kolmio □ 400 ei kiinnitystä ok 2 2
Kohde 7 15411/1/18 vas. kolmio/viitat Ø 600 ei kiinnitystä 1 1 kolmiossa ok, vi i toissa osa repeytynyt repeytyneet (Vallantie)
Kohde 8 23/412/5876 vas. viitatat Ø 800 ei kiinnitystä 1 1 osin repeytynyt irronneet
Kohde 9 23/412/5855 vas. la-pys Ø 600 kiinnitys nasta ok 1 0 jäänyt reunapalteen poistossa osittain maan alle

Kohde 10 23/412/5776 vas. 100 Ø 800 kiinnitys kaksi naulaa 1 0 osin repeytynyt repeytynyt reunasta
Kohde 11 23/412/5713 vas. hirvi Ø 600 ei kiinnitystä 0 0 irronnut irronnut, lentänyt metsään
Kohde 12 23/412/5648 oik. viitta Ø 800 ei kiinnitystä ok 1 1 osin repeytynyt Lepomäentie
Kohde 13 23/413/93 oik. 100 Ø 800 nasta+teippi+klysofaatti 1 1 osin repeytynyt repeytynyt 
Kohde 14 23/413/163 oik. hirvi Ø 800 nasta+teippi+klysofaatti 0 0 täysin repeytynyt repeytynyt
Kohde 15 23/415/387 oik. 100 Ø 800 teippi saumassa 0 0 repeytynyt repeytynyt, teipit irronneet
Kohde 16 23/415/440 oik. suunn.taulu 3xØ 800 1 teippi saumassa, muissa ei kiinnitystä 1 0 osin repeytynyt kaikki repeytyneet osittain
Kohde 17 23/415/361 oik. la-pys Ø 600 ei kiinnitystä ok 2 0
Kohde 18 23/415/308 oik. viitta Ø 600 ei kiinnitystä ok 2 2 Sarvikummuntie/Kauppa
Kohde 19 477/3/1957 vas. kolmio Ø 600 ei kiinnitystä 23/415/287 1 0 osittain irti
Kohde 20 23/415/313 vas. viitta Ø 600 ei kiinnitystä 0 0 täysin repeytynyt osittain irti (Vallantie/Pöytälahdentie)
Kohde 21 477/3/1997 oik. kolmio Ø 600 ei kiinnitystä 23/415/308 ok 2 2
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