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Esittäytyminen

• DI Hannu Kauranen

• Osaamispäällikkö Tampereen ammattikorkeakoulu

• Rakennettu ympäristö ja biotalous –yksikkö

• Tutkijana VVT:llä 1999 – 2006 useissa rakentamisen 
tuotantotekniikkaa ja työturvallisuutta sivuavissa hankkeissa.



Turvallisuuden panos / tuotos

Lähde: Rakennusteollisuus 2022
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Nolla tapaturmaa -periaate

• Jokaisella on oikeus:
• Turvalliseen työpaikkaan

• Päästä töistä terveenä kotiin 

• Päästä terveenä eläkkeelle

• Jokaisella on velvollisuus:
• Toimia turvallisesti

• Ottaa muut huomioon

• Tehdä voitavansa tapaturmien 
ehkäisemiseksi

• Noudattaa sääntöjä ja ohjeita

Kuka tahansa voi sitoutua Nolla tapaturmaa -periaatteeseen!

RT, Kulmakivet työturvallisuuden kehittämisessä

Lähde: Rakennusteollisuus 2022
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Tekeminen

Käytännöt

Osaaminen

TTS

3.
Valvo

Tarkista

Havainnot
4.

Toimi

Vaikuta

Korjaa

Kehitä

Vaatimukset

Tavoitteet

1.
Tuotannon suunnittelu -> 

vaarojen arviointi ->  
turvallisuussuunnitelmat

JATKUVA 
KEHITTÄMINEN

ja
JATKUVA

VIESTINTÄ

Lait ja 
asetukset

Vastuulli-
suus

Asukkaat

Tilaajat

Rakennuttaja(t)

Suunnittelijat

Toimittajat

Urakoitsijat

Hankkeen 
vaarojen 
arviointi

Resurssit

Turvallisuus
asiakirja

Hankesuunnittelu

Valmius hallita 
poikkeamia ja 

häiriöitä

Turvallisuuden johtaminen 
rakennushankkeessa

Lähde: Rakennusteollisuus 2022
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TURVALLISUUSJOHTAMINEN 
RAKENNUSHANKKEESSA

Rakennusyritys
Toimitusjohtaja

Rakennustyömaa
Vastaava mestari/

vastuuhenkilö

Rakennushanke
Rakennuttaja



Työturvallisuuden lainsäädäntöä (eräitä esimerkkejä)

• Työturvallisuuslaki (738/2002)
• työnantajan vastuut ja tehtävät sekä työntekijöiden velvollisuudet työturvallisuudessa

• Työsuojelun valvontalaki (44/2006)
• sisältää yhteistoiminnan työpaikalla ja työsuojeluviranomaisten valvontatoiminnan

• Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
• Ennakoiva työterveyshuolto on järjestettävä työpaikalla 

• Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)
• Työntekijät on vakuutettava tapaturmien ja työperäisten sairauksien varalta

• Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VA 205/2009)
• koskee rakentamista, rakennusten kunnossapitoa ja (isoja) asennuksia

• Käyttöasetus (VA 403/2008)
• kuinka koneita ja välineitä käytetään turvallisesti

Lakien tueksi asetuksissa annetaan tarkempia säännöksiä

LAIT

ASETUKSET



Työturvallisuuslaki, keskeiset kohdat

• Työnantaja tai työnantajan sijainen eli esihenkilö on
ensisijainen vastuutaho:

• 10 § vaarojen arviointi -> toimenpiteet

• 8 § valvontavelvoite -> toimenpiteet

• 14 § opastus-/perehdytysvelvoite (myös työnjohto on opastettava 16§)

Esihenkilön on tunnettava valvomansa työn vaarat ja niiden edellyttämät toimenpiteet sekä 
huolehdittava että työntekijät opastetaan työhön ja työolosuhteisiin

Esihenkilön on suorittamansa valvonnan perusteella ryhdyttävä tarpeellisiin 
toimenpiteisiin havaittujen puutteiden korjaamiseksi

Lähde: Rakennusteollisuus 2022



Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta (Vna 205/2009)

• Kaikkia toimialoja, myös 
rakennustyötä, koskee 
Työturvallisuuslaki (738/2002)

• Rakennusalan tarkennetut  
työturvallisuusvelvoitteet on 
määritelty valtioneuvoston 
asetuksessa rakennustyön 
turvallisuudesta (205/2009).

Kuva: Rakennusteollisuus RT

Lähde: Rakennusteollisuus 2022



Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta (VA 205/2009), sisältö
1. Yleiset säännökset

2. Työturvallisuuden ja työterveyden huomioon 
ottaminen rakennushankkeessa

3. Rakennusvaihe

4. Työmaatarkastukset

5. Koneet, työvälineet ja nostolaitteet

6. Työmaan yleiset turvallisuusmääräykset

7. Työturvallisuus maa- ja vesirakennustyössä

8. Työturvallisuus elementtirakentamisessa

9. Työturvallisuus muottityössä

10. Työturvallisuus purkutyössä

11. Työtelineitä koskevat suunnitelmat ja telineiden 
käytön turvallisuus

12. Lisämääräykset työtelineiden käytöstä

13. Työolosuhteiden järjestäminen

14. Palo- ja räjähdysvaaran torjunta, 
pelastautuminen ja ensiapu

15. Sähkötyöt ja sähkötapaturman vaaran torjunta

16. Lisämääräykset työntekijöiden putoamisen 
estämisestä

17. Henkilöstötilat

18. Erinäisiä määräyksiä
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Kaikessa rakennustyössä on noudatettava tämän lain vaatimuksia
Sinunkin tulee tunnistaa ja tietää omien töittesi osalta, mitä vaatimukset ovat

Ei tarvitse olla juristi ymmärtääkseen asetuksen tekstiä

Lähde: Rakennusteollisuus 2022

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205#L1
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205#L2
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205#L3
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205#L4
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205#L5
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205#L6
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205#L7
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205#L8
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205#L9
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205#L10
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205#L11
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205#L12
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205#L13
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205#L14
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205#L15
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205#L16
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205#L17
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205#L18


Aliurakoitsija

Organisaatio rakennushankkeessa

Rakennushankkeessa kaikkien osapuolten on tehtävä yhteistyötä 
turvallisuuden ja terveyden eteen

RAKENNUTTAJA
Turvallisuuskoordinaattori

SUUNNITTELIJAT
pää-, rakenne-, työ-

Sivu-
urakka

PÄÄTOTEUTTAJA (PÄÄURAKOITSIJA)
Työsuojelusta vastaava työnjohtaja

Aliurakoitsija
Esihenkilö

Muut osapuolet, esim. 
hankinnat, toimitukset,

mm. kuljetusliikkeet 
(ajojärjestelijä)

Aliurakoitsija

Aliurakoitsija
Itsenäinen 

työnsuorittaja

Aliurakoitsija
Esihenkilö

Lähde: Rakennusteollisuus 2022



Vastuutahot työmaalla: rakennuttaja

Rakennushankkeeseen ryhtyvä taho (henkilö, organisaatio, tilaaja…)

• Johtaa ja valvoo hankkeen turvallisuusyhteistyötä

• Nimeää hankeen vaativuuteen nähden pätevän turvallisuuskoordinaattorin ja 
valvoo tämän työtä

• Tunnistaa hankkeen vaaratekijät ja määrittelee toimintaperiaatteet ja menettelyt 
näiden hallitsemiseksi -> tieto kootaan turvallisuusasiakirjaan

• Edellyttää suunnittelutoimeksiannoissa suunnittelijoita huomioimaan 
suunnitelmissaan suunnitelman toteuttamisen turvallisuuden

• Johtaa työmaan työturvallisuutta, tai valitsee ja nimeää kirjallisesti hankkeeseen 
pätevän ja asiantuntevan päätoteuttajan ja valvoo tämän työtä
• Lisäksi valitsee ja nimeää sivu-urakoitsijat ja hyväksyy aliurakoitsijat

Rakennuttajalla on yleinen huolehtimisvelvoite rakennushankkeen turvallisuudesta!

Lähde: Rakennusteollisuus 2022



Vastuutahot työmaalla: rakennuttajan 
turvallisuuskoordinaattori
• Turvallisuuskoordinaattori on henkilö, joka on henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että rakennuttajan 

turvallisuusvastuut ja velvoitteet tulevat hoidetuiksi rakennushankkeen aikana suunnittelusta 
luovutukseen asti sekä vielä käyttöturvallisuuteen liittyen rakennushankkeen päätyttyä, mm. 
• vaarojen ennaltaehkäisy rakennusprosessin eri vaiheissa

• suunnittelijat tunnistavat ja poistavat vaaroja suunnittelun keinoin sekä tiedottavat suunnitelmiin jäävistä 
jäännösriskeistä

• toteutuksen turvallisuussuunnitelmien valvonta ja yhteistyö päätoteuttajan kanssa

• rakennuskohteen ylläpitoon, huoltoon, kunnossapitoon ja korjaamiseen liittyvät työturvallisuusvelvoitteet -> 
valmiin rakennuksen huolto-ohjeet

• käytännössä koordinoi eri tahoja, valvoo päätoteuttajaa ja suunnittelua
• turvallisuus huomioitu aikataulutuksessa, yhteensovittamisessa, työmaasuunnitelmissa jne. 

• suunnitelmien ja turvallisuussuunnitelmien tarkistaminen, kokoukset, työmaakäynnit

• turvallisuusasiakirjan pitäminen ajan tasalla, sen noudattamisen valvonta sekä viestintä ovat 
turvallisuuskoordinaattorin keskeisiä työkaluja

• turvallisuuskoordinaattorilla on oltava tosiasiallinen valta puuttua asioihin

Jos turvallisuuskoordinaattoria vaihdetaan rakennushankkeen aikana,
rakennuttaja huolehtii, että vaihdosta ei aiheudu vaaraa

Lähde: Rakennusteollisuus 2022



Vastuutahot työmaalla: suunnittelijat

• Suunnittelijat vastaavat siitä, että suunnitelman kohde on turvallinen ja terveellinen käyttäjille

• suunnitelman tilaajan on annettava riittävät tiedot suunnittelijoille

• Suunnitelman toteuttamisesta ei saa aiheutua vaaraa työmaalla

• suunnittelija tunnistaa suunnittelun aikana vaaroja ja pyrkii poistamaan niitä sekä pienentämään riskiä 
suunnittelun keinoin

• suunnittelija tiedottaa suunnitelmissaan vaaroista, joita ei ole voitu poistaa sekä jäännösriskeistä

• suunnitelmien on oltava työn turvallisuuden kannalta ristiriidattomat

• suunnittelija osoittaa dokumentein, miten turvallisuus on otettu huomioon (suunnitelman tavoitteet, 
perusteet, analyysit, tulokset)

• suunnittelijan on tehtävä yhteistyötä muiden rakentamisen osapuolten kanssa, mm. suunnitelmien 
yhteensovittaminen

Jos havaitset epäselvyyden suunnitelmassa tai et ymmärrä mitä suunnitelma sinulta 
edellyttää, ota yhteyttä suunnittelijaan

Lähde: Rakennusteollisuus 2022
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Suunnittelijoiden työturvallisuustehtävät

• Turvallisuuden huomioon otto suunnittelussa:
• Rakennusaikaisesta vakaudesta huolehtiminen

• Elementtien kuljetus, varastointi, nosto- ja asennusaikainen 
tuenta

• Turvavälineiden kiinnityselimien suunnittelu

• Suunnitelmien yhteensovittaminen (pääsuunnittelija)

• Vaarojen tunnistaminen suunnittelussa ja tietojen 
toimittaminen tt-asiakirjaan

• Urakoitsijoiden laatimien työsuunnitelmien 
tarkastaminen. (esim. Elementtiasennussuunnitelma)

• Töiden valvonta esim. työmaakokousten yhteydessä



Puukerrostalorakentamisen erityispiirteet

• Tuoteosatoimittajan suuri rooli suunnittelussa ja toteutuksessa

• Tilaajan suorahankintana

• Pääurakoitsijan rooli ja suhde tuoteosatoimittajaan

• Onko selvillä, kuka hoitaa minkäkin turvallisuusvelvoitteen?

• Rakennuttajan tehtävänä on luoda yhteensovittamisen säännöt
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Rakennuttamisen turvallisuustehtävät
Vna (205/209, 5§ -9§)

• Nimetä hankkeeseen turvallisuuskoordinaattori

• huolehtia, että hankkeen suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon 
myös suunniteltavan rakennustyön toteuttaminen eli rakentamisen 
turvallisuus, 

• antaa tarvittavat lähtötiedot ja ohjeita sekä turvallisuustavoitteet 
suunnitteluun työmaan turvallisuuden varmistamiseksi, 

• huolehtia, että eri suunnitelmien laadinnan yhteydessä ei turvallisuus 
vaarannu (suunnitelmien ja suunnittelun yhteensovittaminen, 
suunnitelmien tarkastaminen myös turvallisuusasioiden osalta, 
suunnittelulle riittävän ajan varaaminen), 

• laatia tai laadituttaa hankkeesta turvallisuusasiakirja, joka sisältää 
tiedot rakennushankkeen vaara- ja haittatekijöistä, 
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Rakennuttamisen turvallisuustehtävät

• laatia tarvittaessa eri töiden ja työvaiheiden kirjalliset 
yhteensovittamisen säännöt työmaan turvallisuuden 
varmistamiseksi, 

• varmistaa ennen työmaan tai työn aloittamista, että 
turvallisuuteen liittyvistä asioista on sovittu urakoitsijoiden 
ja muiden rakentamisen osapuolten kanssa ja mahdolliset 
epäselvyydet turvallisuusasioiden hoitamisessa on selvitetty, 

• määrätä työmaalle päätoteuttaja sekä antaa riittävät 
toimivaltuudet tälle taholle että varmistaa päätoteuttajaksi 
nimetyn asiantuntemus tai ottaa päätoteuttajan tehtävät 
itselleen. 
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Työmaan turvallisuusjohtaminen
• Turvallisuusasiat sopimuksissa 

• Työmaan turvallisuussäännöt 

• Turvallisuusasiat kokouksissa 

• Työmaahan perehdyttäminen 

• Muu perehdytys ja opastus 

• Turvallisuuskoulutus 

• Turvallisuustiedottaminen 

• Pätevyydet 

• Luvat 

• Ilmoitukset 

• Valinnat 
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Turvallisuussuunnittelu
• Työmaan aloittaminen 

• Turvallisuussuunnitelma 

• Vaarojen tunnistaminen ja arviointi 

• Työmaasuunnitelma 

• Työnaikaiset liikennejärjestelyt 

• Vaaralliset työt ja työvaiheet 

• Yksityiskohtaiset turvallisuussuunnitelmat 

• Turvallisuus muissa tuotantosuunnitelmissa
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Työmaan aloittaminen

• Urakan laskentavaiheessa arvioidaan rakennushankkeen toteuttamiseen liittyviä riskejä rakennuttajan laatiman 
turvallisuusasiakirjan tai muun rakennuttajan antaman turvallisuusaineiston avulla. Keskeiset riskitekijät kirjataan ylös ja 
niiden kustannusvaikutukset arvioidaan ottaen huomioon riskin todennäköisyys ja suuruus. 

• Rakentamisen valmisteluvaiheessa laaditaan hankkeesta turvallisuussuunnitelma sekä työmaasuunnitelma ja osana niiden 
laatimiseen kuuluu riskienarviointi. Laskentavaiheen aineistoa hyödynnetään riskienarvioinnissa. Riskienarviointiin 
tarvitaan lisäksi suunnittelijoilta saatu turvallisuusaineisto, kuten vaarallisten töiden työselitykset, asennus-, turvallisuus- ja 
käyttöohjeet. 

• Samassa yhteydessä arvioidaan vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnitelmatarvetta sekä tehdään päätökset 
yksityiskohtaisten turvallisuussuunnitelmien laatimisesta. Suunnitelmien laatimisesta sovitaan rakennushankkeen 
aloituspalaverissa tai muussa vastaavassa tilaisuudessa. 

• Aliurakkasopimuksiin ja/tai työmaan turvallisuussääntöihin lisätään ali- ja sivu-urakoitsijoita koskevat velvoitteet 
vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelusta. Vaarallisen työn ja työvaiheen aloittamisen ehtona on siitä laaditun 
suunnitelman esittäminen vastuuhenkilölle tarkastettavaksi. Sopimuksin tai työmaan turvallisuussäännöin annetaan 
vastuuhenkilölle oikeudet vaatia muutoksia laadittuihin suunnitelmiin. Vastuuhenkilön tehtävänä on sovittaa yhteen eri 
urakoitsijoiden laatimat suunnitelmat työmaan turvallisuuden varmistamiseksi. 
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Turvallisuussuunnitelma

• Turvallisuussuunnitelman laatiminen vastaa sitä hankkeen alkuvaiheen turvallisuussuunnittelua, 
joka on määrätty päätoteuttajan tehtäväksi. 

• Turvallisuussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon työmaata koskevat yleiset 
työturvallisuusvaatimukset sekä rakennuttajan esittämät turvallisuusvaatimukset ja -tiedot. 

• Turvallisuussuunnitelma antaa vastauksia rakennuttajan turvallisuusasiakirjassa esitettyjen 
turvallisuustehtävien ja -vaatimusten hoitamiseen. 

• Turvallisuussuunnitelma vastaa myös siihen miten turvallisuusasiakirjassa esitetyt riskit hallitaan 
työmaan aikana. 
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Turvallisuussuunnitelma

• Turvallisuussuunnitelma laaditaan ennen rakennustyön aloittamista. 
Turvallisuussuunnitelma muodostuu useasta sitä koskevasta lomakkeesta. 

• Turvallisuussuunnitelman yhtenä osana tehdään myös riskienarviointi. 

• Turvallisuussuunnitelman laadinnasta vastaa työmaan vastuuhenkilö. 
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Työmaasuunnitelma

• Työmaasta laaditaan ennen rakennustöiden aloittamista työmaasuunnitelma, jossa esitetään 
työmaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat, tarvittaessa rakennusvaiheittain. 
Työmaasuunnitelma esitetään usein järjestelypiirroksena. Työmaasuunnitelman yhtenä osana 
tehdään riskienarviointi. 

• Työmaasuunnitelmassa esitetyt keskeiset asiat tarkistetaan käymällä läpi työmaasuunnitelmaa 
koskeva muistilista. 

• Turvallisuus- ja työmaasuunnitelma laaditaan yleensä samanaikaisesti, jolloin niiden laadinnan 
yhteydessä tehdään vain yksi yhteinen riskienarviointi. 

• Työmaasuunnitelman laadinnasta vastaa työmaan vastuuhenkilö.

• (Ratu-kortti Aluesuunnitelman laadinnasta C2-0299)
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Työnaikaiset liikennejärjestelyt

• Työnaikaisista liikennejärjestelyistä laaditaan kirjalliset suunnitelmat, jos 
joko rakennuttaja tai tienpitäjä sitä vaatii. 

• Tie- tai katualueella tehtävien töiden lupaehdoissa voidaan myös velvoittaa 
laatimaan suunnitelma työnaikaisista liikennejärjestelyistä, mm. kadun 
aitaamislupa tai kaivulupa voi edellyttää suunnitelman työnaikaisista 
liikennejärjestelyistä. 

• Työmaan vastuuhenkilö laatii työnaikaisista liikennejärjestelyistä 
suunnitelman - tarvittaessa käytetään alan asiantuntijoita hyväksi.

• Liikennejärjestelyt laaditaan tienpitäjän ohjeiden mukaisesti, yleensä 
suunnitelma on vielä hyväksytettävä tienpitäjän edustajalla. 

• Pienissä kohteissa (talonrakennushankkeissa) työnaikaiset 
liikennejärjestelyt esitetään työmaasuunnitelmassa
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Vaaralliset työt ja työvaiheet

• Vaarallisista töistä ja työvaiheista laaditaan kirjalliset suunnitelmat.

• Vaarallisista töistä ja työvaiheista on työturvallisuuslainsäädännössä oma lista (Vna 205/2009 rakennustyön 
turvallisuudesta, liite 2).

• Rakennuttaja voi myös määritellä vaarallisia töitä ja työvaiheita, joista pitää laatia kirjallinen suunnitelma. 
Nämä vaatimukset rakennuttaja esittää yleensä turvallisuusasiakirjassa. 

• Myös työmaan riskien arviointi nostaa esiin juuri kyseiseen hankkeeseen liittyviä vaarallisia töitä ja 
työvaiheita.

• Jokaisen työmaalla työskentelevän ali- ja sivu-urakoitsijan on myös laadittava vaarallisista töistä ja 
työvaiheista kirjalliset suunnitelmat töiden aloittamisen ehtona. Työmaan vastuuhenkilö huolehtii, että tämä 
vaatimus liitetään sopimuksiin ja/tai työmaan turvallisuussääntöihin. 

• Vastuuhenkilö käy läpi ali- ja sivu-urakoitsijan laatimat suunnitelmat ja antaa tarvittaessa ohjeita 
suunnitelmien täydentämiseksi. 
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Vaaralliset työt ja työvaiheet

• Vaarallisesta työstä ja työvaiheesta laaditaan kirjallinen 
suunnitelma käyttäen siihen laadittua suunnitelmalomaketta. 

• Työn ja työvaiheen turvallisuus varmistetaan käymällä läpi ko. 
työvaihetta koskeva muistilista. Täytetty muistilista liitetään 
osaksi suunnitelmaa.

• Työmaan vastuuhenkilö vastaa vaarallisten töiden ja 
työvaiheiden suunnittelusta ja suunnitelmien laadinnasta.

• Suunnitelmia
• Elementtien asennussuunnitelma
• Purkutyösuunnitelma
• Asbestipurkusuunnitelma
• Vaarallisten töiden tehtäväsuunnitelmat, YMS 
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Yksityiskohtaiset turvallisuussuunnitelmat

• Yksityiskohtaisia turvallisuussuunnitelmia laaditaan rakennuttajan vaatimusten ja työmaan 
olosuhteiden mukaan. 

• Työmaan vastuuhenkilö vastaa näiden suunnitelmien laatimisesta. 

• Yksityiskohtaisia turvallisuussuunnitelmia ovat esimerkiksi:
• Putoamissuojaussuunnitelma

• Palontorjuntasuunnitelma

• Pölyntorjuntasuunnitelma

• Meluntorjuntasuunnitelma 

• Suunnitelmat onnettomuuksien varalta, kuten pelastautumissuunnitelma (mm. räjäytystyössä). 
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Turvallisuus muissa suunnitelmissa

• Turvallisuusasiat otetaan tarpeen mukaan huomioon muissakin työmaalla 
tehtävissä suunnitelmissa, kuten:
• aikataulu-
• resurssi-
• menetelmä-, 
• hankinta- ja kalustosuunnitelmissa
• taloudellisissa suunnitelmissa
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Turvallisuus muissa suunnitelmissa

• Aikataulusuunnittelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin turvallisuusasioihin: 
• eri urakoitsijoiden töiden yhteensovitus, 
• häiriötarkastelut ja turvallisuuden kannalta kriittisten tekijöiden arviointi (esim. samanaikaiset 

vaaralliset työt), 
• varoajat ja työskentelyrajoitukset, 
• riittävän ajan varaaminen työn turvalliselle suorittamiselle, 
• tarkastustoiminnan liittäminen osaksi viikkoaikatauluja. 
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Turvallisuus muissa suunnitelmissa

• Hankinta- ja resurssisuunnittelussa pitää kiinnittää huomiota hankittavan kaluston soveltuvuuteen työmaan 
olosuhteisiin ja aliurakoitsijoiden ammattitaitoon turvallisuusasioissa. 

• Menetelmäsuunnittelun yhteydessä pitää arvioida, varsinkin uuden menetelmän kohdalla, menetelmän 
mahdollisia riskejä sekä työntekijöiden opastamista uuden menetelmän käyttöön. 

• Kalustosuunnittelussa pitää kiinnittää huomiota kaluston soveltuvuuteen tehtäviin töihin nähden sekä 
kaluston turvallisen käytön varmistamiseen.

• Lisäksi on suunniteltava kaluston vaatima käyttökoulutus ja perehdyttäminen sekä kaluston käyttöön 
liittyvien tarkastusten tekeminen. 
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Yleinen riskien arviointiprosessi
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Riskin suuruuden määrittäminen
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Hankekohtainen riskien arviointi

• Tehdään vaiheittain osana hankkeen tuotannonsuunnittelua
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Tuotannonsuunnittelun vaiheet ja aikajänteet

Yleissuunnittelu

Perustusvaihe

Väliseinät

vk1

Elementtiasennus

Runkovaihe Sisävalmistusvaihe

Vesikatto

vk2 vk n vkn+1

Rakennusvaihesuunnittelu

Tehtäväsuunnittelu

Viikkosuunnittelu

Teht. n

Teht. 1
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• Rakennuttaja teettää kohteesta suunnittelun 
lähtötiedoiksi esiselvityksiä: maaperätutkimus, 
asbestikartoitus, ongelmajätekartoitus ym.ym.

• Rakennuttaja tai tämän asiantuntija tunnistaa 
ympäristöstä ja olosuhteista johtuvat vaarat. 

• Suunnittelun kuluessa suunnittelijat tunnistavat, ottavat 
suunnittelussa huomioon ja listaavat vaaroja.

• Rakennuttaja pitää asiantuntijoidensa kanssa riskien 
arviointipalaverin, jossa hanke käydään systemaattisesti 
HAVAT riskikartan ja lomakkeen avulla läpi.

• Rakennuttaja tai tämän asiantuntija kokoaa esille tulleet 
vaarat turvallisuusasiakirjaan, johon liitetään myös 
esiselvitykset.

Tulokset
Suunnitelmat
Urakka-asiakirjat
Turvallisuus-

asiakirja

Rakennut-

taminen ja

suunnittelu

Tuotannon

yleis-

suunnittelu

Rakentamis-

vaihe-

suunnittelu

Tehtävä- ja 

toteutustapa-

suunnittelu

Viikko-

suunnittelu ja 

turvallisuus-

seuranta

Työn-

suorituksen

turvallisuus
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• Tarkastellaan yleisaikataulutehtäviä ja tunnistetaan 
niistä vaaroja. 

• Tunnistetaan erityistä vaaraa sisältävät työt ja 
listataan ne tehtäväkohtaista arviointia vaativiin 
tehtäviin.

• Tunnistetaan ympäristöstä johtuvia ja työmaan 
yleisiä vaaroja (Olosuhteet, vuodenaika, koneet, 
liikenne).  

• Suunnitellaan toimenpiteet turvallisuusasiakirjassa 
esitettyjen ja itse tunnistettujen vaarojen 
poistamiseksi.

• Määritetään missä suunnitelmassa tai asiakirjassa 
vaara otetaan huomioon tai miten asia muuten 
hoidetaan

Lähtötiedot
Turvallisuus-

asiakirja
Sopimus 

asiakirjat
Alustavat 

tuotanto-
suunnitelma
t

Piirustukset
Rakennus-

paikka

Tulokset
Yleisaikataulu
Alue-suunnitelma
Muut tuotanto-

suunnitelmat
Turvallisuus-

suunnitelma
Luettelo tehtävä-

kohtaista 
arviointia 
vaativista 
tehtävistä

Rakennut-

taminen ja

suunnittelu

Tuotannon 

yleis-

suunnittelu

Rakentamis-

vaihe-

suunnittelu

Tehtävä- ja 

toteutustapa-

suunnittelu

Viikko-

suunnittelu ja 

turvallisuus-

seuranta

Työn-

suorituksen

turvallisuus
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• Suunnitelmien ja arvioinnin 
tarkentaminen ja päivittäminen.

• Tunnistetaan muuttuneiden 
olosuhteiden tuomat vaarat.

• Suunnitellaan toimenpiteet vaarojen 
poistamiseksi.

Lähtötiedot
Yleis-aikataulu
Alue-

suunnitelma
Turvallisuus-

suunnitelma
Luettelo 

tehtävä-
kohtaista 
arviointia 
vaativista 
tehtävistä

Tulokset
Rak.vaihe-

aikataulu
Päivitetty alue-

suunnitelma
Päivitetty 

turvallisuus-
suunnitelma

Rakennut-

taminen ja

suunnittelu

Tuotannon 

yleis-

suunnittelu

Rakentamis-

vaihe-

suunnittelu

Tehtävä- ja 

toteutustapa-

suunnittelu

Viikko-

suunnittelu ja 

turvallisuus-

seuranta

Työn-

suorituksen

turvallisuus
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• Kuvataan tehtävän työnkulku työvaiheittain. 
(menetelmä, koneet ja kalusto)

• Tunnistetaan työvaiheeseen liittyvät vaarat. (Mitä 
vaaroja tehtävästä aiheutuu tekijälleen? Mitä 
vaaroja siitä aiheutuu muille työntekijöille ja 
ympäristölle? Mitä vaaroja muista tehtävistä ja 
ympäristöstä aiheutuu tehtävän tekijälle?)

• Suunnitellaan miten vaarat poistetaan tai niiden 
muodostamia riskejä pienennetään ja hallitaan

• Käsitellään asiat aloituspalaverissa

Lähtötiedot
Yleisaikataulu
Alue-suunnitelma
Turvallisuus-

suunnitelma
Luettelo 

vaarallisista 
tehtävistä

Yrityskohtaiset 
tehtävä-
kuvaukset

Tulokset
Tehtävä-

suunnitelma, 
jossa 
turvallisuus 
otettu 
huomioon

Rakennut-

taminen ja

suunnittelu

Tuotannon

yleis-

suunnittelu

Rakentamis-

vaihe-

suunnittelu

Tehtävä- ja 

toteutustapa-

suunnittelu

Viikko-

suunnittelu ja 

turvallisuus-

seuranta

Työn-

suorituksen

turvallisuus
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• Tunnistetaan eri tehtävien 
päällekkäisyydet tarkastelujaksolla.

• Sovitetaan eri tehtävät yhteen.

• Tehdään työmaan viikkotarkastus TR-
mittarin avulla.

• Korjataan tarkastuksessa havaitut 
puutteet.

Lähtötiedot
Rak.vaiheaika-

taulu
Päivitetty alue-

suunnitelma
Päivitetty 

turvallisuus-
suunnitelma

Tehtäväsuun-
nitelmat

Tulokset
Viikko-

suunnitelma
TR-mittaus-

tulokset

Rakennut-

taminen ja

suunnittelu

Yleis-

suunnittelu

Rakentamis-

vaihe-

suunnittelu

Tehtävä- ja 

toteutustapa-

suunnittelu

Viikko-

suunnittelu ja 

turvallisuus-

seuranta

Työn-

suorituksen

turvallisuus
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• Perehdytään tehtävään liittyvin suunnitelmiin ja 
arviointeihin

• Havainnoidaan jatkuvasti työympäristöä ja 
tunnistetaan siitä vaaroja

• Poistetaan vaaroja 

• Tiedotetaan vaaroista sekä läheltä piti tilanteista

• Vältetään riskien ottoa

Lähtötiedot
Turvallisuus-

suunnitelma
Viikko-

suunnitelma
Tehtäväsuun-

nitelma
Tehtävä-

kohtainen 
riskien arviointi

RATURVA -kortit

Rakennut-

taminen ja

suunnittelu

Yleis-

suunnittelu

Rakentamis-

vaihe-

suunnittelu

Tehtävä- ja 

toteutustapa-

suunnittelu

Viikko-

suunnittelu ja 

turvallisuus-

seuranta

Työn-

suorituksen

turvallisuus



Riskinarviointi on työturvallisuuden perusta: 
kaikki pohjautuu siihen
• Vaiheet: suunnittelu, vaaran tunnistaminen, 

suuruuden arviointi, toimenpiteet, seuranta

• Rakennushankkeessa riskinarviointia tekevät 
kaikki osapuolet kaikissa hankevaiheissa 
hankesuunnittelusta luovutusvaiheeseen

• Tehdään yhteistyössä, myös työntekijät 
mukana

• Mukaan tarvitaan usein myös asiantuntijoita 
(esim. suunnittelijat)

• Perusidea on ennakoivuus

• Arviointi on dokumentoitava

Riskien arviointi on oltava tehtynä ennen työtä Riskinarvioinnin vaiheet: tyosuojelu.fi



Riskinarviointi: määritelmät

• Vaara

• on työssä esiintyvä tekijä, ominaisuus tai ilmiö, joka voi saada aikaan haitallisen tapahtuman, onnettomuuden, 
ammattitaudin tai haitallista kuormitusta

• Riski

• on vaaratilanteen aiheuttamien vahinkojen vakavuuden ja todennäköisyyden yhdistelmä (kuinka vaarallista x 
kuinka usein)

• kuvaa vaaran suuruutta

• Riskien arviointi

• on laaja-alaista ja systemaattista vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden 
määrittämistä

• Riskienhallinta

• on järjestelmällistä työtä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi 

Vaarojen määrä rakennustyöpaikalla ei lisäänny, jos ne tunnistetaan ja niiden merkitys 
arvioidaan



Rakennushankkeen vaaroja, 
muistikartta

Rakennushankkeen ominaisuudet Rakennuskohteen luonne

Olosuhteet

Työturvallisuutta ja terveyttä koskevat tiedot

Sivu-urakat
Aliurakat

Erillistoimitukset
Suunnitelmat

Työmenetelmien valinta, työmenetelmät

Aikataulusuunnittelu, aikataulut
Samanaikaisesti tehtävät työt
Peräkkäin tehtävät työt

Töiden ja työvaiheiden ajoitus

Pöly
Homeet

Kaasut

Tärinä
Kuumuus
Kylmyys
Säteily

Happipitoisuus, hapen puute
Häikäisy

Myrkyt
Muut vaaralliset aineet
Altistuminen

Höyry
Muut ilman epäpuhtaudet
MeluLiikenne, liikennemuodot

Työkoneiden käyttö
Työvälineiden käyttö
Materiaalit ja aineet
Vaaralliset jätteet
Teollinen toiminta lähellä, prosessit
Tilojen rakennusaikainen käyttö

Herkät laitteet ja laitteistot
Muu toiminta

Ergonomia

Varottavat rakenteet
Varottavat toiminnot
Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö, vuokralaiset, käyttäjät

Muut ympäristötekijät

Henkilönostot
Nostot

Siirrot

Muottien asennus
Purkutyöt
Kaivantotyöt
Sähkötapaturmavaaralliset työt

Työt rata-alueella
Tulityöt, palovaaralliset työt

Työt teollisten prosessien lähellä
Asbestityöt
Muut vaaralliset työt

Työtelinetyöt
Tukitelinetyöt
Elementtien asennus

Lähde: VTT – Rakentamisen 
turvallisuuden hallinta

KAIKENLAISET VAARAT 
KAIKISSA TYÖVAIHEISSA ON 

HUOMIOITAVA



Rakentamisen työt, joihin liittyy erityisiä vaaroja 
työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle

1. Työt, joissa työntekijöihin kohdistuu maansortuman alle 

hautautumisen, maahan vajoamisen tai korkealta putoamisen 

vaara, joka on erityisen suuri työn luonteen tai käytettyjen 

työmenetelmien taikka työskentelypaikan tai työmaan 

olosuhteiden vuoksi

2. Työt, joissa työntekijät altistuvat kemiallisille tai biologisille 

aineille, jotka muodostavat erityisen vaaran työntekijöiden 

turvallisuudelle ja terveydelle, tai joihin liittyy määräaikainen 

terveyden seuranta

3. Työt, joissa käytetään sellaista ionisoivaa säteilyä, joka 

edellyttää määrättyjen tai valvottujen alueiden merkitsemistä 

erikseen määrätyllä tavalla

4. Suurjännitejohtojen ja -linjojen läheisyydessä tehtävät työt

5. Työt, joihin liittyy työntekijöiden hukkumisvaara

Nämä työt ja työvaiheet arvioitava aina rakennushankkeen riskinarvioinneissa 

6. Työt kuiluissa, maanalaisissa rakennuskohteissa ja tunneleissa

7. Työt, joissa käytetään sukellusvälineitä

8. Painekammiossa tehtävät työt

9. Työt, joissa käytetään räjähdysaineita

10. Työt, joihin liittyy raskaiden esivalmisteisten 

osien kokoamista tai purkamista

11. Rakenteiden, rakenneosien tai materiaalien purkutyö

12. Työt tie- ja katualueella sekä rautatiealueilla



Puurakentamisen tunnistettuja vaaroja

• Paljon uutta tekniikkaa, josta vain vähän kokemusta

• Nostot, suurikokoiset elementit

• Elementtien kiinnitys ja asennusaikainen tuenta

• Puolivalmisteiden nostotyöt

• Putoamissuojaus

• Sääsuojaukseen liittyvät työt



Sääsuojaus, jossa siltanosturi. Uutta 
tekniikkaa



Puolivalmisteiden nostotyöt

• Sääsuojaratkaisut



Rungon sääsuojaus asennusvaiheessa



Henkilönostimet vai telineet 
työskentelytasoina?



Elementtirakentaminen

• Elementtirakentamista on rakennuksen tai 
rakennelman tekeminen osaksi tai kokonaan 
esivalmisteisista rakennusosista

• Elementit voi olla valmistettu esim. betonista, 
teräksestä, puusta…

• Elementtien nostoissa ja varastoinnissa on  
noudatettava elementtivalmistajan ohjeita

• Elementtien asennus tehdään 
asennussuunnitelman mukaan

• Asennus-, nosto- ja putoamissuojaussuunnitelmat 
sekä ohjeet on oltava opastettu ja asennusryhmän 
käytössä asennustyötä varten työmaalla

Lähde: Rakennusteollisuus 2022



Elementtirakentamisen erityisiä vaaroja

• henkilön putoaminen

• elementin kaatuminen tai putoaminen

• kuorman tai nosturin kaatuminen

• rakenteen sortuminen

• esineiden putoaminen

• Puristuminen...

• vaarassa ovat sekä elementtiasentajat itse että 
elementtien ja asennustyön vaara-alueella olevat

Lähde: Rakennusteollisuus 2022



Elementtien nostot

• Nostossa on noudatettava valmistajan nosto-ohjeita

• Elementtejä saa nostaa vain suunnitelluista nostopisteistä

• Elementtien asennusnosturina on käytettävä torninosturia, 
ajoneuvonosturia tai muuta suoritusarvoiltaan riittävää ja muilta 
ominaisuuksiltaan siihen tarkoitukseen suunniteltua ja 
soveltuvaa nosturia

• Ennen nostoa tarkastetaan, että

• elementit ja niiden nostolenkit, nostoankkurit, ontelolaatan urat, jne. 
ovat kunnossa

• nostokalusto ja -välineet ovat soveltuvia elementtityypille ja 
olosuhteisiin ja että ne ovat kunnossa

• Merkinnät:

• Elementeissä mm. valmistaja, paino, valmistuspvm, turvallinen 
nostaminen

• Nostoapuvälineissä mm. valmistaja, CE-merkintä ja 
maksimikuormamerkintä

Elementtien nostopiirrustukset
(Kuva: Betoniteollisuus ry
www.elementtisuunnittelu.fi )

Lähde: Rakennusteollisuus 2022

http://www.elementtisuunnittelu.fi/


Elementtien asennussuunnitelma

• Päätoteuttajan on huolehdittava, että elementtien asennussuunnitelma on 
kirjallisena työmaalla
• Oltava suunnittelijoiden hyväksymismerkintä

• Huomioitava elementtivalmistajan tuotekohtaiset ohjeet

• Selvitettävä nostotyötä varten:
• käytettävä nostokalusto 

• taakkojen paino elementtityypeittäin 

• nostopaikat 

• nostoapuvälineet elementtityypeittäin 

• nostojen ohjaus 

• mahdolliset rajoitukset 



Elementtien asennussuunnitelma

• Elementin asennusnosturiksi valitaan
• torninosturi 

• ajoneuvonosturi 

• muu suoritusarvoltaan riittävä ja muilta ominaisuuksiltaan tarkoitukseen suunniteltu 
ja soveltuva nosturi

• Suunnitelmassa esitetään ohjeet sekä väliaikaisesta tuennasta että tuennan 
purkamisesta asennusvaiheittain

• Käytännössä rakennesuunnittelija tai elementtisuunnittelija antaa tiedot 
elementtien asennusjärjestyksestä, tuennasta, kiinnityksestä, nostoista, 
varastoinnista, putoamissuojauksesta jne. asennuksen suunnittelua varten



Nostot: suunnittelu

• Päätoteuttaja vastaa nostotöiden suunnittelusta 
työmaalla

• Ennen nostotöiden aloittamista rakennustyömaan 
vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia, että:

• nostotyöstä on tehty riskikartoitus

• nostotyöt on suunniteltu

• tavanomaisesta poikkeaville nostoille on laadittu erillinen 
kirjallinen nostotyösuunnitelma

• ajoneuvonostureiden lisäksi myös muut nosturit ja 
työkoneet, kuten esimerkiksi kuormausnosturit sekä betonin 
pumppausautot, on otettu huomioon nostotöiden 
suunnittelussa

• eri nosturien nostosektorit eivät mene päällekkäin, 
törmääminen ehkäisty

• tiedonkulku on varmistettu (radiopuhelimet, käsimerkit)

Kuva: Rakennusteollisuus RT

Lähde: Rakennusteollisuus 2022



Nosturit

250 t 25 t



Puuelementtien nostot

• Painopiste? Onko elementti tasapainossa

• Nostoapuvälineet/nostolenkit

• Liinoilla nosto

• Tilaelementtien nosto



Putoamissuojaus henkilönsuojaimilla (2/2)

Putoamissuojaussuunnitelmassa esitetään muun 
muassa:

• Kiinnitys-/ankkuripiste (jokaiselle henkilölle oma, 
myös työnjohto ym.)

• Soveltuvat valjastyypit, liitosköydet, säätö- ja 
kiinnitysvälineet (sulkurenkaat, 
koukut, ankkurinauhat, pultit, 
pituudensäätimet/tarraimet, kelat…)

• Putoamisen pysäyttävä ratkaisu, lisäksi:
• kiinnityspiste mitoitettu (12 kN), nykäyksenvaimennin

• suojaimen varaan pudonneen pelastaminen
Kuva: vandernet.com

Lähde: Rakennusteollisuus 2022



Putoamissuojaus

• Käytännössä valjaat ja 
säädettävä turvaköysi

• Tai kelautuva tarrain

• Köyden kiinnityspiste?
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Tarkastukset

• Työsuojelumääräykset (VNa 209/2009 14-18 §) edellyttävät seuraavia 
tarkastuksia rakennustyömaalla: 
• viikoittaisia kunnossapitotarkastuksia, 

• koneiden ja muiden työvälineiden vastaanottotarkastuksia, 

• nostokaluston käyttöönottotarkastuksia, 

• telineiden käyttöönottotarkastuksia. 
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Tarkastukset

• Päätoteuttaja vastaa tarkastustoiminnan organisoinnista rakennustyömaalla ja 
käytännössä vastuu tarkastustoiminnasta kohdistuu päätoteuttajan 
vastuuhenkilölle. 

• Vastuuhenkilö voi siirtää itse tarkastustehtävän jollekin toiselle osapuolelle tai 
nimetylle henkilölle. 

• Tarkastustehtäviä voidaan siirtää työmaan turvallisuussäännöillä tai sopimuksilla 
muille osapuolille. 

• Erityisesti vastaanotto- ja käyttöönottotarkastusvelvoitteita siirretään muille 
osapuolille näiden käyttämän kaluston osalta. 
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Tarkastukset

• Tarkastuksista laaditaan aina pöytäkirja, joka allekirjoitetaan. 

• Pöytäkirjaan kirjataan tarkastuksessa havaitut puutteet, nimetään vastuuhenkilö 
niiden korjaamiseen sekä myöhemmin puutteiden korjauskuittaukset. 

• Päätoteuttajan vastuuhenkilön tehtävänä on valvoa, että tarkastuksissa havaitut 
puutteet korjataan, viimeistään ennen seuraavaa tarkastustapahtumaa. 

• Tarkastusten tuloksista tiedotetaan kattavasti paitsi työmaan johdolle myös 
kaikille asianosaisille urakoitsijoille
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Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset

• Työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset tehdään kerran viikossa aina työmaan alkamisesta sen 
päättämiseen asti. Tarkastuksessa katsotaan sekä työmaan tilannetta että työmaan johtamiseen ja töiden 
suunnitteluun liittyviä asioita. 

• Hyvässä tarkastuksessa ennakoidaan myös tulevan viikon töitä ja olosuhteita. Tarkastukseen liittyy aina 
tarkastuskierros työmaan alueella. 

• Jos työmaahan liittyy yleisen liikenteen järjestelyjä, niin nämä tarkastetaan yleensä tarkastuskierroksen 
yhteydessä. Lupaehdoissa voi olla lisävaatimuksia liikenteenjärjestelyjen tarkastamisesta. 

• Työntekijöiden edustajalle, yleensä työsuojeluvaltuutetulle ja kunkin erillisen työpisteen urakoitsijan 
edustajalle (omalla alueellaan) on varattava tilaisuus olla mukana tarkastuksissa. 

• Tarkastus tehdään työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus-lomakkeella. Tarkastus voidaan korvata 
työsuojelupiirin luvalla myös muulla menetelmällä. 

• Talonrakennusalalla yleisesti käytetty seurantamenetelmä on TR-mittari.

• INFRA alalla on käytössä MVR-mittari 

file://argon/tiedostot/teaching material/Kauranen Hannu/Työturvallisuus/CD turvallisuuskansio/lomakkeet/tyomaan_viikoittainen_kunnossapito.doc
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Vastaanottotarkastukset

• Rakennustyömaalle tuodut koneet ja muut työvälineet tarkastetaan silmämääräisesti ennen 
koneen ottamista käyttöön. Tarkastuksessa on mukana myös koneen kuljettaja/käyttäjä. 
Vastaanottotarkastukset pitää tehdä sekä omille että aliurakoitsijoiden työvälineille. 

• Vastaanottotarkastuksessa varmistetaan se, että kone tai työväline on käyttötarkoitukseensa 
sopiva ja niin suojattu, ettei siitä ole vaaraa sen käyttäjille eikä muillekaan sen vaikutuspiirissä 
oleville. Erityisesti varmistetaan suoja- ja varoituslaitteiden kunto. 

• Työvälineiden käyttöohjeissa annetaan niiden tarkastamiseen liittyviä ohjeita. 

• Vastaanottotarkastuksen jälkeen koneiden ja muiden työvälineiden kuntoa seurataan työmaan 
viikoittaisten kunnossapitotarkastusten sekä työmaan yleisen turvallisuusvalvonnan avulla. 
Vastaanottotarkastukset tehdään vastaanottotarkastus-lomakkeille. 

file://argon/tiedostot/teaching material/Kauranen Hannu/Työturvallisuus/CD turvallisuuskansio/lomakepankki.htm
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Nostokaluston käyttöönottotarkastukset

• Rakennustyömaalla tehdään nostokalustolle käyttöönottotarkastukset ennen niiden 
käyttöönottamista. Tarkastus uusitaan työmaalla, jos nostopaikka tai nostotyön olosuhteet 
muuttuvat. 

• Nostokaluston käyttöönottotarkastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota nostopaikan, 
nostoreitin ja nostokohteen turvallisuuteen sekä nostokoneen ja nostoapuvälineiden 
soveltuvuuteen nostotyöhön (kuten se, että nostokone on tilauksen mukainen). Tarkastukset ovat 
silmämääräisiä. Nostolaitteen käyttöohjeessa on yleensä tarkastusohjeita. 

• Tarkastukset tehdään käyttöönottotarkastuslomakkeilla. Nosturin tarkastuksen yhteydessä 
tarkastetaan siihen kuuluvat nostoapuvälineet. 

• Nostokaluston kuntoa ja käyttöönottotarkastusten toteuttamista seurataan työmaan viikoittaisten 
kunnossapitotarkastusten ja päivittäisten toimintakokeilujen yhteydessä. ja turvallisuusvalvonnan 
aikana. 

file://argon/tiedostot/teaching material/Kauranen Hannu/Työturvallisuus/CD turvallisuuskansio/lomakepankki.htm
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Telineiden käyttöönottotarkastukset

• Telineen käyttöönottotarkastus tehdään aina heti telineen pystyttämisen jälkeen. Tarkastus 
uusitaan, jos telinettä siirretään, puretaan tai laajennetaan. Tarkastus on syytä uusia, jos teline on 
ollut pitkän aikaa poissa käytössä tai olosuhteet ovat muuttuneet tai epäillään telineen kuntoa ja 
turvallisuutta. 

• Telineen käyttöönottotarkastuksessa katsotaan, että teline on turvallinen ja että se on tehty 
telineen asennusohjeiden (standarditeline) tai erillisen telinesuunnitelman mukaisesti 
(erikoistelineistä tehdään suunnitelma). 

• Tarkastuksen tekemistä varten pitää työmaalla olla telineen asennusohjeet. 

• Tarkastetussa telineessä tulee olla aina telinekortti, johon merkitään telineelle tehdyt 
tarkastukset. Telineiden kuntoa ja käyttöönottotarkastusten toteuttamista seurataan myös 
työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten ja turvallisuusvalvonnan yhteydessä. 
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Muut tarkastukset

• Näitä tarkastuksia ei tehdä rakennustyömaalla. Työmaalla on kuitenkin varmistettava, että nämä 
tarkastukset on tehty asiamukaisesti ja ajallaan. 

• Käyttöönottotarkastukset
• Työvälineiden käyttöpäätöksessä (VNp 856/1998) on erikseen mainituille työvälineille määrätty 

käyttöönottotarkastus ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Näitä ovat mm. nosturit, henkilönostimet, 
autonostimet, murskauslaitokset ja asfalttiasemat. 

• Määräaikaistarkastukset
• Määräaikaistarkastukset (VNp 856/1998) ovat tietyin määräajoin suoritettavia tarkastuksia, joissa 

varmistetaan, että työvälineen kunto ja ominaisuudet eivät ole käytön ja kulumisen tai sään ja muiden 
ulkoisten tekijöiden vuoksi heikentyneet ja että käytön turvallisuus ei ole näistä syistä vaarantunut. 
Määräaikaistarkastuksia on erityisesti nostokalustolle ja nostolaitteille. 
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Päivittäiset toimintakokeilut
• Tietyille koneille ja laitteille pitää tehdä päivittäisiä toimintakokeiluja ennen 

niiden ottamista käyttöön. Tällöin kokeillaan työvälineen toiminta ja 
varmistaudutaan varoitus- ja suojalaitteiden toiminnasta. Samoin 
tarkastetaan silmämääräisesti työvälineen kunto. 

• Toimintakokeilun (tarkastuksen) tekee työvälineen käyttäjä. Tarkastus 
voidaan merkitä tarkastuslistaan tai työkoneen ajopäiväkirjaan 
(torninosturi). 

• Päivittäisiä toimintakokeiluja tehdään: 
• torninosturille ja nosturiradalle, 
• ajoneuvonosturille, 
• kuormausnosturille, 
• henkilönostimille, 
• muille nostolaitteille, 
• rakennushisseille, 
• nostoapuvälineille, 
• pulttipistoolille, 
• työkoneen varoituslaitteille. 



Perehdytys vs. työnopastus

Perehdytys

• Toimenpiteet, joiden avulla 
työntekijä oppii tuntemaan
• oman työpaikkansa ja sen  

toimintatavat, henkilöt ja 
yhteistyökumppanit

• oman työnsä tarkoituksen sekä 
yleiset turvallisuusvaatimukset

Työnopastus

• Toimenpiteet, joiden avulla 
työntekijä oppii tekemään 
työnsä turvallisesti
• opastus kuhunkin työtehtävään, 

välineisiin, aineisiin, työnteko-
olosuhteisiin ja vaatimuksiin

• opastus sisältää tiedon työn 
vaaroista ja niiden torjunnasta

Rakennustyömaalla päätoteuttaja huolehtii kaikkien työntekijöiden perehdyttämisestä 
työmaahan ja työntekijän esihenkilö huolehtii työnopastuksesta

Lähde: Rakennusteollisuus 2022



Perehdytys rakennustyömaalle

Toimenpiteet, joiden avulla työntekijä oppii 
tuntemaan rakennustyömaan ja sen 

• vaarat, toimintatavat, säännöt, ohjeet, 
vaatimukset, henkilöt ja 
yhteistyökumppanit

• perehdytyksessä on oltava aktiivinen ja 
selvitettävä kyseessä olevan työmaan 
vaaratekijät, jotka voivat vaikuttaa 
omassa tehtävässä

• Hyvä perehdytys - pohja turvallisuudelle 
Työturvallisuuskeskuksen video 
https://www.youtube.com/watch?v=cj_J
ct7QWJg&t=1s

Sisältö, esimerkiksi 

• Työmaan esittely ja yhteyshenkilöt

• Toiminta hätätilanteessa

• Liikkuminen ja kuljetus- sekä varastointijärjestelyt

• Sosiaalitilat 

• Turvallisuussäännöt ja –menettelyt: 
• Tavanomaisesta poikkeavat vaaratekijät ja torjuntatoimet

• Lupakäytännöt

• Siisteys ja järjestys sekä jätteiden käsittely

• Tiedot ja ohjeet perehdytettävän henkilön 
rakennustyömaalla tekemään työhön kohdistuvista vaara-
ja haittatekijöistä sekä toimintaohjeista

Päätoteuttaja perehdyttää kaikki työmaalla toimivat rakennustyömaahan

Lähde: Rakennusteollisuus 2022

https://www.youtube.com/watch?v=cj_Jct7QWJg&t=1s


Työnopastus
Työnantajan eli jokaisen esihenkilön on huolehdittava, että 
työntekijöille annetaan riittävä opastus ja ohjaus eri työtehtäviin

• Opastuksessa on annettava tiedot haitta- ja 
vaaratekijöistä sekä niiden torjunnasta 
osaaminen ja työkokemus huomioiden

• Opastus huomioi säätö-, puhdistus-, huoltotyöt 
sekä häiriö- ja poikkeustilanteet

• Opastusta täydennetään tarvittaessa

Käytännössä vaatimukset ja sisältö opastukselle ja kirjalliselle turvallisuusohjeistukselle 
selvitetään työpaikan riskinarvioinnin avulla 

-> mitä suuremmat riskit, sitä tarkempi ohjeistus ja opastus

Lähde: Rakennusteollisuus 2022


