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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Perehdyttäminen Toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan 

työpaikkansa. 

Tulityö Työtä, jossa syntyy kipinöitä, liekkiä tai muuta lämpöä ja 

joka aiheuttaa palovaaraa. 

Ensiapu Toimenpiteitä toisen ihmisen tai itsensä auttamiseksi 

onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa. 

Mastolava Nostintyyppi, jota käytetään yleisesti julkisivutyössä. 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda Pohjanmaan Rakennuspelti Oy:lle 

työturvallisuusasioihin keskittyvä opas, jota yritys voi käyttää apunaan esimerkiksi 

työntekijän perehdyttämisessä ja työmaiden vaihtuessa. Työhön on yhteistyössä 

yrityksen projektipäällikkö Marko Palomäen kanssa koottu kaikki keskeisimmät 

työturvallisuusasiat, joita yrityksen toiminnassa tulee vastaan. 

1.1 Opinnäytetyön tausta 

Yritys otti Seinäjoen Ammattikorkeakouluun yhteyttä ja pyysi selvittämään voisiko 

joku oppilaista luoda heille yrityskohtaisen työturvallisuuskäsikirjan. Heillä ei ole 

aiemmin ollut työturvallisuuskäsikirjan kaltaista apuvälinettä käytössä, joten sille oli 

kysyntää. Käsikirjan on tarkoitus toimia apuvälineenä työturvallisuusasioissa sekä 

parantaa yrityksen turvallisuuskulttuuria. 

1.2 Menetelmä ja työn onnistuminen 

Aloituspalaverissa kävimme läpi asioita, jotka kuuluvat yrityksen toimintaan. 

Työmaakierroksilla minulle aukesi kuva, minkälaista toiminta on käytännössä. 

Näiden pohjalta aloitin opinnäytetyön, johon kokosin rakennustyön yleisiä 

turvallisuusmääräyksiä, turvallisuustietoa nostolaitteista, turvallisuusohjeita 

yrityksen toiminnan keskeisistä työvaiheista sekä muita asioita, kuten työntekijän 

perehdyttämisprosessista, tulitöistä ja ensiavusta.  

Työtä tehdessäni huomasin työturvallisuuden olevan niin laaja aihe, että oli vaikea 

saada koottua lyhyttä opusta, joka olisi yleispätevä kaikissa tilanteissa. Vaikka työ 

keskittyy vain niihin työturvallisuusasioihin, jotka ovat PRP:n toiminnassa 

keskeisimpiä, tuli siitä suhteellisen kattava. Työtä tehdessäni opin tärkeitä asioita 

työturvallisuudesta ja suhtautumiseni työturvallisuuteen muuttui merkittävästi. 
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2 TYÖTURVALLISUUSJOHTAMINEN 

2.1 Työsuojeluvastuut 

Työsuojelu on olennainen osa kaikkea työntekoa. Työsuojeluvastuu on 

työnantajalla, joka voi halutessaan siirtää vastuuta ja päätäntävaltaa alaisilleen. 

Alaiset ovat tässä tapauksessa esimiehiä, jotka koostavat yrityksen esimieskunnan. 

(RatuTT 15-00309, 1.) 

Ylin johto. Ylimpään johtoon kuuluvat toimitusjohtaja ja hänen suorassa 

alaisuudessaan olevat johtajat. Ylin johto valitsee alaisekseen pätevät esimiehet, 

luo yhteiset toimintatavat ja näkökulman turvallisuusasioihin sekä valvoo niiden 

toteutumista. He vastaavat riittävistä resursseista, kun tehdään tarvittavia 

työturvallisuushankintoja. (RatuTT 15-00309, 1.) 

Keskijohto tarkoittaa työpäällikköä ja vastaavassa asemassa olevia henkilöitä. 

Keskijohto laatii työturvallisuusohjeet ja valvoo niiden toteutumista. Heidän vastuulla 

on varmistaa, että työpaikalla on turvalliset ja tarpeelliset laitteet sekä tarvittaessa 

informoida esimiehilleen niiden puutteesta tai tarpeellisuudesta. Keskijohto 

organisoi työnjohtajien valvontaa ja välittää työturvallisuustietoa ylimmälle johdolle, 

työnjohdolle sekä työntekijöille. (RatuTT 15-00309, 1.) 

Työnjohtoon kuuluvat esimiehet, jotka liikkuvat päivittäin työmailla ja johtavat 

työntekijöitä. Työnjohdon tehtävänä on valvoa työoloja, laitteita, työtapoja, siisteyttä 

ja henkilöiden toimintaa työmailla, sekä havaita ja poistaa työhön liittyviä 

vaarakohtia. Työnjohto opettaa myös työntekijöille turvallisia toimintatapoja sekä 

huolehtii, että työtä suorittavalla henkilöllä on riittävä koulutus sen turvalliseen 

suorittamiseen. (RatuTT 15-00309, 2.) 

Työntekijällä on velvollisuus noudattaa annettuja ohjeita, työturvallisuuslakia, 

määräyksiä sekä tarpeellista varovaisuutta työssä. Työntekijän on ilmoitettava 

välittömästi havaitsemistaan puutteista esimiehelle. (RatuTT 15-00309, 2.) 
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2.2 Turvallisuusohjeita työnjohdolle 

Työnjohto on keskeisen asemansa vuoksi velvollinen huolehtimaan työmaan sekä 

työntekijöiden turvallisuudesta. Työterveyslaitos ([viitattu 16.1.2018]) on luonut 

internet-sivuilleen tavoitteita työnjohtajille työturvallisuuden parantamiseksi 

rakennustyömailla: 

• Nolla-toleranssi. Johto asettaa päämääräksi sen, ettei yhtään työtapaturmaa 

satu. 

• Luodaan ilmapiiri, jossa kaikkien yhteisenä tavoitteena on nolla tapaturmaa. 

Johdon asettamat turvallisuustavoitteet näkyvät myös koko henkilöstön 

toiminnassa. 

• Pyritään saamaan myös rakennuttajan tuki työmaan turvallisuustavoitteissa. 

• Työturvallisuuden kannalta laaditaan kirjallinen kehittämisohjelma, jota johto 

voi seurata työmaiden aikana. 

• Työntekijöille tehdään selväksi, että tapaturmasta saadut korvaukset eivät 

kata siitä aiheutuvia menetyksiä. Tapaturmista aiheutuu aina myös muita 

häiriökustannuksia, kuten aikataulujen viivästymisiä ja muita ylimääräisiä 

kustannuksia. 

• Sovelletaan toiminnassa hyväksi havaittuja menetelmiä. 

• Selvitetään työturvallisuutta koskevat vastuut ja toimivaltuudet hankkeen 

kaikille osapuolille. 

• Varmistetaan, että myös ulkopuolisten urakoitsijoiden toiminta pohjautuu 

nolla-tapaturma ajattelulle. 

• Työmaiden turvallisuustasoa seurataan säännöllisesti ja tehdään tarvittaessa 

parannustoimia. 

• Erityistä huomiota vaativat yleisesti kulkutiet, työtasot sekä 

putoamissuojaukset.  
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• Näytetään esimerkkiä työntekijöille. Käytetään asianmukaisesti 

suojavälineitä, kuten kypärää, suojavaatteita, turvakenkiä, kuulo- ja 

silmäsuojaimia. 

Lopuksi on hyvä muistaa, että hyvin huolehdittu työturvallisuus parantaa myös 

työnjohdon omaa turvallisuutta sekä vähentää stressiä.  
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3 RAKENNUSTYÖN YLEISET TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET 

3.1 Henkilönsuojaus 

 

Kuvio 1. Suojavarustus (Elenia, [Viitattu 23.1.2018]). 

3.1.1 Turvajalkineet 

Turvajalkineet suojaavat jalkoihin ja jalkateriin kohdistuvilta tapaturmilta. Jalkineet 

kannattaa valita huolellisesti; hyvin istuvat ja suojaavat jalkineet estävät useimpia 

varvas- ja jalkapohjavammoja. Valintaan tulisi vaikuttaa myös työssä esiintyvät 

vaarat sekä käyttäjän ominaisuudet. (TR-mittaus 2003, 9.) 

Monissa rakennustöissä turvajalkineilta vaaditaan suojausluokkien S3 ja S5 

naulaanastumissuojaa sekä varvassuojakärkiä. Katoilla työskenteleville henkilöille 

tulisi valita turvakengät, joiden pohjat ovat pitävät liukkaillakin pinnoilla. (Kattoliitto 

2012, 14.) 
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3.1.2 Kypärä 

Kypärä suojaa päätä kolhuilta ja iskuilta. Vuoden 2014 alusta leukahihnan käyttö 

kypärässä on tullut pakolliseksi. Tarvittaessa kypärä on varustettava alushupulla. 

(Rakennustuoteteollisuus RT ry 2015, 1.) 

3.1.3 Suojavaatetus 

Suojavaatteet on suunniteltu suojaamaan käyttäjäänsä vaaroilta, kuten esimerkiksi 

kylmyydeltä ja kuumuudelta, kipinöiltä tai teräviltä esineiltä. Huomioväritys suojaa 

työntekijää myös huonolta näkyvyydeltä. (Rakennusliitto 2017, 1.) 

Työntekijän perusvaatetukseen kuuluvat  

• työhousut- tai haalarit, joissa on polvisuojataskut  

• työpaita tai -liivi, jossa heijastava huomioväri 

• kylmempiin olosuhteisiin huomiovärinen työtakki 

• uuden TES-määräyksen mukaan työnantaja hankkii huomioväriset 

turvavaljaisiin liitettävät työkaluliivit sellaisia työssään tarvitseville. 

(Rakennusliitto 2017, 1.) 

Suojavaatetta valittaessa tulee ottaa huomioon rakenteellisten vaatimusten lisäksi 

vaatteen istuvuus. Vaatteista ei saa roikkua hihoja, lahkeita tai lenkkejä, jotka voivat 

aiheuttaa vaaraa tarttumalla esimerkiksi koneisiin. (TR-mittaus 2003, 11.) 

3.1.4 Suojakäsineet 

Rakennustöissä tulee käyttää työtehtävään soveltuvia käsineitä. Käsineet suojaavat 

käsiä tapaturmilta tai ammatti-ihotaudeilta. Käsinettä valittaessa tulee selvittää 

työssä esiintyvät vaarat, kuten terävät esineet, liuottimien käyttö, kylmyys tai 

kuumuus, sekä joissain tapauksissa säteily, sähkö ja tärinä. Esimerkiksi peltitöissä 
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tulisi käyttää viiltosuojakäsineitä ja liuottimien kanssa kumikäsineitä. (TR-mittaus 

2003, 8.) 

Yleisimpiä käsinemateriaaleja ovat tekstiilit, nahka, muovi ja kumi. Suojakäsineiden 

lisäksi valikoimissa on erilaisia käsivarsi- ja rannesuojia. (TR-mittaus 2003, 8.) 

3.1.5 Kuulonsuojaus 

Kuulonsuojaimet suojaavat työntekijän korvia haitalliselta melulta. Kuulolle 

vaarallista 85dB tai korkeampaa työmelua syntyy useissa rakennustyömaan 

vaiheissa. (RaTuke - hanke 2011.)   

Yleisimpiä kuulonsuojaimia ovat tulppa, sanka ja kupusuojaimet. Suoraan kypärään 

kiinnitettävät kupusuojaimet ovat kaikista kätevimmät, koska ne kulkevat kypärän 

mukana ja helpottavat suojaimen käyttöönottoa eri työvaiheissa. (Rönkä 2011, 34.) 

Tulppasuojaimia käytettäessä tulee huomioida niiden huolellinen asennus (RaTuke-

hanke 2011).  

3.1.6 Silmiensuojaus 

Suojalaseja tulisi käyttää työvaiheissa, joissa syntyy esimerkiksi pölyä, kipinöitä tai 

iskuja. Silmävamman saanut henkilö voi aiheuttaa lisää vaaratilanteita, kuten 

työntekijän tai työkalujen putoamisen. Useat pääurakoitsijat ovat määränneet 

työmailleen suojalasien käytön pakolliseksi. (TR-mittaus 2003, 4.) 

Rakennusalan työehtosopimuksen 2017 mukaan työnantaja on velvollinen 

hankkimaan optisesti hiotut, häikäisyn estävät suojalasit niitä työssään tarvitseville 

(Rakennusliitto 2017, 1). Suoraan kypärään kiinnitettävät suojalasit tai –visiiri ovat 

paras ratkaisu, koska silloin ne kulkevat aina mukana ja helpottavat suojaimen 

käyttöönottoa eri työvaiheissa (Rönkä 2011, 34). 

Suojalasien lisäksi joihinkin työvaiheisiin on kasvosuojaimia, kuten hitsausmaski, 

joka suojaa silmien lisäksi myös käyttäjän kasvoja kuumuudelta ja kipinöiltä (Rönkä 

2011, 34). 
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3.1.7 Hengityssuojaus 

Rakennustöissä hengityssuojaimet suojaavat pääasiassa pölyltä, kaasuilta ja 

höyryiltä. Yleensä rakennustöissä riittää kertakäyttöinen puolinaamari, joka peittää 

leuan, nenän, suun ja suojaa pääasiassa pölyltä. (TR-mittaus 2003, 5.) 

Erikoissuojaimia vaaditaan töissä, joissa riski keuhkosairauksiin on korkea, 

esimerkiksi asbestipurkutyöt. Näitä suojaimia ovat esimerkiksi eristävät 

kokonaamarit hengityslaitteilla. (Rönkä 2011, 34.) 

3.1.8 Henkilötunniste 

Jokaisella yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevällä on oltava kuvallinen 

henkilötunniste. Se kertoo, kuka olet ja kuka on työnantajasi. Henkilötunnisteen on 

oltava näkyvissä työmaalla työskenneltäessä. Lisäksi muut tehtävän edellyttämät 

pätevyyskortit on oltava aina mukana. (L 23.8.2002/738, § 52 a.) 

Vuodesta 2014 lähtien Rakennusteollisuus RT ry on määrännyt jäsenyritystensä 

käyttöön VALTTI-älykortin. Kortti luetaan työmaan portin päätelaiteessa sinne 

tultaessa ja sieltä poistuttaessa. (Rakennusteollisuus RT jäsentiedote 2014.) 

Kulkulupaluettelosta ilmenee työmaalla työskentelevien henkilöiden kulkulupien 

myöntäminen ja päättäminen (Liite 1). 

3.2 Telineet 

Asetuksen 205/2009 pykälän 51 mukaan työntekijöille on järjestettävä tarpeelliset 

työ- ja suojatelineet kaikissa sellaisissa töissä, joita ei voida muuten turvallisesti 

tehdä. Telineet tulee mitoittaa ja rakentaa niin, että ne kestävät kaikki niiden 

käytöstä aiheutuvat kuormat. (TR-mittaus 2003, 18.) 

Elementtitelineiden mukana on oltava käyttöohjeet. Jos telineet hankitaan 

vuokraamosta tai suoraan valmistajalta, vastuu telineiden kunnosta ja niiden 

turvallisuusvaatimuksista on heillä, kunnes telineet luovutetaan asiakkaalle. 
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Telineitä tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti. Niiden kuntoa ja 

turvallisuutta tulee myös seurata jatkuvasti. Jos teline rakennetaan itse, sen saa 

rakentaa vain sellaisista materiaaleista, josta voidaan rakentaa turvallinen teline. 

Paikalla rakennetuista telineistä on tehtävä rakennesuunnitelma. (Rönkä 2011, 30.) 

Yli 10 metriä korkeisiin tai ankkurointiin perustuviin telineisiin vaaditaan 

suunnittelijalta riittävä pätevyys. Rakennesuunnitelman tekijällä on oltava teknillisen 

alan ammattikorkeakoulututkinto, sitä vastaava aiempi tutkinto tai teknikon tutkinto. 

(A 205/2009 § 56.) 

3.2.1 Telineen kuormitus 

Jokaiselle rakennustelineelle pitää laskea kuorma, kuinka paljon telinettä saa 

kuormittaa. Tavallisimmat hyötykuormat rakennustelineillä on 150–200kg/m². 

Raskaat työt, kuten muuraustyöt nostavat telineen hyötykuorman esimerkiksi 

400kg/m². Jos teline peitetään sääsuojalla, laskuihin lisätään mukaan myös 

sääsuojan paino sekä tuuli- ja lumikuormat. (Telinekataja [viitattu 19.1.2018].) 

Telineiden suurin sallittu kuorma on ilmoitettava telineitä käyttäville esimerkiksi 

telinekortilla tai muulla vastaavalla tavalla (A 205/2009 § 51). 

3.2.2 Telineen pystyttäminen ja purkaminen 

Telineiden pystyttämisessä erityisen tärkeää on huomioida maaston muodot ja 

riittävän kantava alusmaa. Telineet perustetaan niin, ettei haitallisia painumia ja 

siirtymiä synny. Maapohjan kantavuudesta tulee olla riittävä varmuus. Ennen 

pystytystä varmistetaan että: 

• Alusta on tasainen, luja ja painumaton. 

• Telinejalkojen alle laitetaan kuormaa jakavat aluslankut.  

• Asfaltille pystyttäessä varmistutaan myös asfaltin alla olevan maaperän 

lujuudesta. 
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• Jäätyneen maan varaan ei saa pystyttää telineitä. (Ratu 1211-S 2004, 19.) 

Telineiden pystytys ja purkaminen tehdään telineen käyttöohjeen tai 

rakennesuunnitelman mukaisesti. Pystytys toteutetaan niin, että työntekijöillä ei ole 

putoamisvaaraa. (Ratu 1211-S 2004, 19.) 

Seuraavat seikat telineen pystytyksessä ja purkamisessa on asetuksen 205/2009 

pykälien 51 ja 58 mukaan määrätty: 

• Teline on pystytettävä ja purettava asianmukaisessa järjestyksessä ja on 

huolehdittava, että työntekijän putoamisvaara on torjuttu. 

• Työtasot ja kulkutiet on tehtävä valmiiksi heti kun se on mahdollista. 

• Telinettä purettaessa sen seisontavakauteen vaikuttavia osia tai 

ankkurointeja ei saa poistaa ennen kuin on varmaa, että se ei vaaranna 

jäljelle jäävien osien seisontavakautta. 

• Telineen pystytys tai purkaminen ei saa aiheuttaa vaaraa telineen alla tai sen 

vaikutuspiirissä oleville. 

• Telineen pystytys- ja purkuvaiheessa telineen alapuolinen alue ei saa olla 

käytössä. 

• Keskeneräistä telinettä ei saa käyttää. 

• Telineessä käytettävien vino- ja vaakasiteiden on kestettävä niille tulevat 

kuormat. 

• Telineen liitoksien on oltava riittävän lujat eivätkä ne saa murtua. 

• Jos erilaisia telineosia liitetään toisiinsa, rakenteen tulee olla turvallinen eikä 

se saa aiheuttaa vaaraa kuten siirtymiä, väljyyttä, muodonmuutoksia tai 

tahatonta irtoamista. 

• Telineen tulee olla pystysuorassa. 

• Vaurioituneita telineitä ja telineen osia ei saa käyttää ja ne tulee poistaa 

käytöstä. 
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3.2.3 Ankkurointi- ja jäykistysohjeet 

Ankkuroinnin tarkoitus on estää telineen kaatuminen kiinnittämällä se 

nurkkapisteistään kiinni rakennuksen seinään. Yleisesti rakennustelineillä käytetään 

4-6 metrin ankkurointiväliä ja peitetyillä telineillä 3 metrin väliä. (TR-mittaus 2003, 

19.) 

Jäykisteiden tarkoitus on pienentää telineen nurjahduspituutta siirtämällä siihen 

kohdistuvat voimat alusmaahan tai ankkureiden kautta rakennuksen seinään. 

Sivuvaakasiteitä käytetään telineen jokaisella sivulla ja kaikissa telinekerroksissa. 

Nämä vaakasiteet toimivat jäykistämisen lisäksi putoamissuojana yhdessä 

jalkalistojen kanssa. (TR-mittaus 2003, 19.) 

Vinositeiden tarkoitus on täydentää telineiden lujuutta ja jäykkyyttä. Niiden tarve 

riippuu telineen pituudesta ja korkeudesta, hyötykuormasta ja ankkuroinnista. 

Päätyvinositeitä tarvitaan telineessä, joka on yli 20 metriä korkea tai se on peitetty. 

(TR-mittaus 2003, 19.) 

3.2.4 Työtasot 

Työtasojen on mahdollistettava liikkuminen ja työskentely turvallisesti. Telineen 

käyttötarkoitus määrää työtasojen vähimmäisleveyden 

• 0,6 metriä: telineellä pelkästään työskennellään 

• 1,2 metriä: telinettä käytetään työskentelyn lisäksi välivarastona 

• 1,8 metriä: telinettä käytetään työskentelyn ja välivarastoinnin lisäksi tavaran 

siirtoon esimerkiksi kärräämällä. (TR-mittaus 2003, 20.) 

Lisäksi asetuksen 205/2009 pykälä 63 määrää, että: 

• Työtason on oltava lujarakenteinen ja luotettavasti kiinnitetty 

• Työtason on oltava vaakasuorassa 

• Työtaso ei saa nousta tai liikkua paikaltaan tahattomasti 
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• Työtason pinta ei saa olla liukas 

• Työtasolla ei saa olla suojaamattomia aukkoja 

• Työtasolla ei saa olla kompastumisvaaraa 

• Työtasossa ei saa olla yli 30 mm leveitä aukkoja 

• Kahden päällekkäisen työtason väliin on jäätävä vähintään 190 cm tilaa. 

3.2.5 Telineiden kulkutiet 

Portaat: 

• Käytetään telineissä, joissa nousutietä käytetään myös tarvikkeiden 

kantamiseen. 

• Askelmien vähimmäisleveys 60 cm. 

• Askelmaväli max. 20 cm ja askelman syvyys min. 20 cm. 

• Portaikossa sekä lepotasoilla oltava kaiteet. (TR-mittaus 2003, 20.) 

Porrastikkaat: 

• Käytetään alle 20 metriä korkeissa telineissä, joissa nousutietä ei käytetä 

tarvikkeiden kantamiseen. 

• Askelmien vähimmäisleveys 45 cm. 

• Askelmaväli max. 25 cm ja syvyys min. 12 cm. 

• Portaikossa sekä lepotasoilla oltava kaiteet. (TR-mittaus 2003, 20.) 

Askelmatikkaat: 

• Käytetään alle 12 metriä korkeissa telineissä, joissa nousutietä ei käytetä 

rakennustarvikkeiden kantamiseen. 
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• Askelman vähimmäisleveys 30 cm. 

• Askelmaväli max. 30 cm ja syvyys min. 5 cm. (TR-mittaus 2003, 21.) 

Pienatikkaat: 

• Käytetään alle 6,5 metriä korkeissa telineissä, joissa nousutietä ei käytetä 

rakennustarvikkeiden kantamiseen. 

• Vähimmäisleveys 30 cm. 

• Pienaväli max. 35 cm, pyöreän pienan halkaisija 2-5 cm. (TR-mittaus 2003, 

21.) 

3.3 Siirrettävät telineet 

Siirrettäviä telineitä koskien asetuksen 205/2009 pykälä 65 määrää: 

• Siirrettäviä telineitä saa käyttää ainoastaan silloin, kun sillä on painumaton 

alusta ja sen pyörät ovat lukittuina. 

• Telinettä ei saa siirtää, jos telineellä on henkilöitä tai putoavia esineitä. 

• Telineen suurin sallittu korkeus työtasolta mitattuna saa olla enintään kolme 

kertaa isompi kuin telineen pienin tukileveys. 

• Jos tukijaloilla lisätään telineen tukileveyttä, tukijalkojen asennuksessa tulee 

noudattaa käyttöohjeita ja niiden on kestettävä niille tulevat kuormat. 

• Jos teline on alle 2 metriä korkea, sen seisontavakavuus tulee olla vähintään 

1,5. Sen on pysyttävä pystyssä mainitulla varmuudella, kun työtasoon 

vaikuttaa 0,3 kN eli 30 kg vaakavoima, sekä 1,5 kN eli 150 kg pystyvoima, 

jonka vaikutuspiste on 100 mm päässä työtason reunalta.  
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3.4 Työpukit 

Rakennustyössä työpukkien on oltava lujuudeltaan, seisontavakavuudeltaan, 

materiaaliltaan ja tyypiltään käyttötarkoitukseen sopivia. Asetuksen 205/2009 

pykälä 66 määrää työpukeista seuraavaa: 

• Työpukki saa olla enintään 2 metriä korkea. 

• Yli 0,5 metriä korkeat työpukit on varustettava kiinteillä vaakatasossa olevilla 

askelmilla, joiden syvyys on vähintään 5 cm ja pituus 30 cm. 

• Askelmaväli enintään 30 cm. 

• Alle 1 metrin korkeiden työpukkien työtason leveys oltava vähintään 30 cm. 

• 1–2 metrin korkeiden työpukkien työtason leveys oltava vähintään 40 cm. 

• Työpukin säädettävien jalkojen ja muiden rakenneosien lukitus ei saa aueta 

eikä löystyä käytön aikana. 

• Yli 1 metrin korkuisen työpukin on täytettävä 1,5 seisontavakavuusvaatimus. 

Tämä tarkoittaa sitä, että työpukin tulee pysyä pystyssä, kun sitä rasittaa 0,3 

kN vaakavoima ja 1,5 kN pystyvoima 10 cm päässä työtason reunasta. 

• Työpukki on asetettava tasaiselle ja painumattomalle alustalle, ettei se pääse 

käytön aikana kaatumaan tai siirtymään paikaltaan. 

3.5 Tikkaat 

Tikkaiden käyttö on suunniteltava asianmukaisesti. Työnantajan tulee arvioida 

tikkaiden käytön vaarat ja niiden merkitys. Työntekijöille on annettava opastus 

tikkaiden turvallisesta käytöstä ja niihin liittyvistä vaaroista. (A 205/2009 § 32.) 
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Asetuksen 205/2009 pykälän 32 mukaan: 

• Tikkaiden on oltava mitoitukseltaan, lujuudeltaan, jäykkyydeltään, 

seisontavakavuudeltaan ja tyypiltään rakennustyömaan työtehtäviin ja 

käyttöolosuhteisiin soveltuvat. 

• Tikkaiden askelmien, rajoittajan, nivelten ja lukitushakojen lujuuden ja 

jäykkyyden on oltava riittävät. 

• Tikkaat on asetettava tukevalle alustalle niin, etteivät ne kaadu eivätkä luista. 

• Tikkaat on asetettava oikeaan nojakulmaan liukumisen estämiseksi. 

• Tarvittaessa tikkaiden alapäissä on käytettävä liukuesteitä ja yläpäässä 

kaatumisen estäviä laitteita. 

• Tikkaat on tarvittaessa erotettava ympäristöstään, esimerkiksi kulkuesteellä 

tai lippusiimalla. 

3.5.1 Nojatikkaat 

Asetuksen 205/2009 pykälä 32 määrää nojatikkaista seuraavaa: 

• Maksimipituus on 6 metriä. 

• Ei saa käyttää työalustana. 

• Saa käyttää tilapäisenä kulkutienä. 

• Saa käyttää nostoapuvälineiden tilapäiseen kiinnittämiseen tai irrottamiseen, 

tai muihin vastaaviin lyhytaikaisiin ja kertaluonteisiin töihin. 
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3.5.2 A-tikkaat 

A-tikkaita saa käyttää työtelineiden sijaan työalustana vain, kun työtelineitä ei voida 

edellyttää työn luonteesta tai sen lyhytkestoisuudesta johtuen. Asetuksen 205/2009 

pykälän 32 mukaan A-tikkaita saa käyttää työalustana 

• vain painumattomalla ja tasaisella alustalla 

• kun työntekijä seisoo niillä alle metrin korkeudessa 

• 1–2 metrin korkeudessa, kun tikkaiden seisontavakavuus täyttää työpukille 

asetettavan 1,5 vakavuusvaatimuksen.  

Asetuksen 205/2009 pykälän 32 mukaan A-tikkaita ei saa käyttää töissä 

• joissa joudutaan käyttämään huomattavan suurta voimaa vaativia työkaluja 

• joissa riskinä on tikkaiden kaatumisvaara 

• joissa aiheutuu palovaaraa. 

3.6 Kulkutiet 

Työskentelykohteisiin on järjestettävä turvallinen kulku huomioiden kulkukertojen 

tiheys, paikan korkeus ja työskentelyn kesto (A 205/2009 § 31). 

Asetuksen 205/2009 pykälän 31 mukaan: 

• Portaiden ja kulkuteiden vähimmäisleveys 0,6 metriä. 

• Kuljetussiltojen vähimmäisleveys 1,0 metriä. 

• Kulkutiet ja portaat on pidettävä sellaisessa kunnossa, etteivät ne aiheuta 

kompastumis-, liukastumis- tai putoamisvaaraa. 

• Tarvittaessa kulkuteillä on käytettävä liukuesteitä. 

• Kulkutiet on merkittävä näkyvästi tarvittaessa. 
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• Rakenteista ulkonevat tapaturman vaaraa aiheuttavat esineet, kuten teräkset 

on katkaistava, suojattava tai taivutettava. 

Jos kulkuteille voi pudota rakennustarvikkeita tai –jätteitä, ne on suojattava 

katoksilla, kaiteilla, aitauksilla tai muilla turvallisuustoimenpiteillä. Asetuksen 

205/2009 pykälän 29 mukaan: 

• Suojakatokset on sijoitettava aukon yläreunan tasolle ja niiden on ulotuttava 

vähintään 2,5 metriä rakenteesta ulospäin sekä 0,5 metriä kulkuaukon 

reunojen yli. 

• Tarvittaessa suojakatoksen reunassa on käytettävä suojalevyä. 

• Jos turvallisuuslaitteita ei ole, vaara-alueelle pääsy on estettävä esimerkiksi 

vartijaa käyttämällä. 

3.7 Putoamissuojaus 

Putoamissuojausta tulee käyttää aina, kun työskentelykorkeus on yli 2 metriä sekä 

silloin, kun riskinä on putoaminen vaaralliseen paikkaan (A 205/2009 § 28). 

Työntekijän lisäksi myös erilaisten esineiden, rakennustarvikkeiden ja jätteiden 

putoamisetkin on otettava huomioon (Rönkä 2011, 26). 

3.7.1 Putoamispaikat 

Rakennustyössä putoamiselle yleisiä riskialttiita paikkoja ovat 

• katot ja suojaamattomat reunapaikat 

• telineet 

• työtasot 

• kulkusillat 

• peittämättömät aukot  
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3.7.2 Putoamissuojat 

Rakennustyössä yleisimpiä putoamissuojia ovat 

• suojakaiteet ja -aidat 

• suojaverkot 

• aukkosuojat 

• suojakatokset 

• turvavaljaat. (Rönkä 2011, 26.) 

 

Kiinteät putoamissuojat. Kuviossa 2 on esitelty kiinteä putoamissuoja. 

 

Kuvio 2. Putoamissuojakaide (Skanska, [Viitattu 23.1.2018]). 
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Asetuksen 205/2009 pykälien 27, 28 ja 29 mukaan kiinteästi asennettavan 

putoamissuojauksen tulisi täyttää seuraavat vaatimukset: 

• Kaiteissa oltava käsi- ja välijohde sekä jalkalista. 

• Kaiteen korkeus vähintään 1 metri, johteiden pystysuora väli enintään 0,5 

metriä. 

• Jalkalistan korkeus vähintään 0,1 metriä. 

• Ylimmän vaakajohteen tulee kestää 1 kN pistekuorma sitä kuormitettaessa. 

• Välijohteen tulee kestää 0,5 kN pistekuorma. 

• Suojakaiteen pitää olla yhtenäinen. Johteiden sekä rakenteiden väliin ei saa 

jäädä yli 250mm rakoja. 

• Vaakajohteiden taipuma enintään 100mm. 

• Kaidetolppien jänneväli määräytyy käytettävän materiaalin mukaan. 

• Kaiteina voidaan käyttää myös levyjä tai verkkoja, jotka täyttävät edellä 

mainitut kriteerit. 

• Valmistolppia käytettäessä noudata aina valmistajan ohjeita. 

• Kaiteita asennettaessa ja purettaessa asentajan on käytettävä turvavaljaita. 

 

Aukkosuojat. Jalkaterää suuremmat aukot on suojattava aina 

(Työturvallisuuskeskus 2011, 2). 

Suojaus tehdään: 

• Kannella, joka kestää vähintään 150kg tai alueella käytettävien koneiden 

painon. 

• Suojakaiteella, jos aukon halkaisija on yli 1 metri. 
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Suojakannen paikallaan pysyminen varmistetaan aluspuilla tai kiinnityksellä. 

Suojakansi merkitään punaisella rastilla. (Työturvallisuuskeskus 2011, 2.) 

3.7.3 Turvavaljaat 

Tilanteet, joissa kiinteän putoamissuojauksen asentaminen ei ole mahdollista, tulee 

aina käyttää turvavaljaita (TR-mittaus 2003, 12). 

Henkilökohtainen putoamissuojaus on suojainyhdistelmä, johon kuuluvat 

• turvavaljaat ja vaimennin 

• liitosköydet 

• liukutarraimet 

• kiinnityspisteet. (TR-mittaus 2003, 12.) 

 

Kuvio 3. Turvavaljassetti (Puuilo, [Viitattu 24.1.2018]). 
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Suojaimien pitää täyttää niille on määrätyt turvallisuuskriteerit: 

• Turvavaljaiden köyden ja kiinnityskohtien on kestettävä 1500kg voima 

(Työturvallisuuskeskus 2011, 2). 

• Vaimennin vaimentaa putoamisen pysäyttävän nykäyksen korkeintaan 

600kg voimaksi. Tämä on maksimivoima, jonka ihmiskeho kestää. (TR-

mittaus 2003, 13.) 

• Yli 2 metriä pitkät liitosköydet on varustettava pituudensäätimellä (TR-mittaus 

2003, 13). 

• Kiinnityspisteinä käytetään yleensä kattopollareita tai erilaisia 

valjaskiinnikkeitä, jotka kestävät putoamisesta aiheutuvat kuormat (TR-

mittaus 2003, 13). 

• Mikäli riittävän lujaa kiinnityspistettä ei ole, putoamissuojainta ei voi käyttää 

(TR-mittaus 2003, 13). 

Putoamista estävien suojaimien tulee olla aina työhön soveltuvat sekä 

tyyppihyväksytyt (Rönkä 2011, 35).  

 

Turvavaljaiden käyttö: 

• Tulee suunnitella aina huolellisesti ennen töihin ryhtymistä. 

• Valjaiden kunto tulee tarkastaa aina ennen käyttämistä. 

• Köysien kuntoa on tarkkailtava päivittäin, sillä ne voivat esim. hankautua 

rakenteisiin. 

• Käytä ainoastaan tarkastettuja ja ehjiä valjaita. 

• Jos katolta puuttuvat ankkurointipisteet, voidaan käyttää esimerkiksi 

kattotuoleihin suunniteltuja ruuvattavia kiinnityspisteitä. (Kattoliitto 2012, 16.) 
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3.7.4 Putoamissuojasuunnitelma 

Työmaan suunnitteluvaiheessa laaditaan putoamissuojasuunnitelma, jota 

täydennetään työmaan edetessä. Suunnitelma on tehtävä myös 

saneerauskohteille. Siinä kartoitetaan putoamiselle vaaralliset paikat ja 

suunnitellaan tarvittavat putoamissuojaukset. (Rönkä 2011, 26.) 

Liitteessä 3 esitetty putoamissuojasuunnitelma. 

3.8 Työmaan valaistus 

Asetuksen 205/2009 pykälän 26 mukaan työmaalla oltava riittävä yleis- ja 

paikallisvalaistus.  

• Erityistä huomiota tulisi kiinnittää kulkuteiden valaistukseen.  

• Suuria valaistuseroja sekä häikäisyä on vältettävä.  

• Valaisimet tulee asentaa sellaiseen paikkaan, etteivät ne aiheuta vaaraa 

työntekijälle.  

• Kohteet, joissa yleisvalaistuksen sammuessa työntekijät ovat alttiina 

vaaralle, tulee huolehtia riittävästä varavalaistuksesta.  

 

3.9 Työmaan järjestys 

Työmaalla on ylläpidettävä hyvää järjestystä ja siisteyttä. Materiaalien käsittelyssä 

sekä eri rakennusvaiheissa pölyn leviäminen on estettävä ja huomiota tulee 

kiinnittää pölyn vähentämiseen. (A 205/2009 § 10.) 

Jätteiden lajittelupisteet merkitään työmaan aluesuunnitelmaan ja jätteet tulee 

kerätä ja lajitella niihin varattuihin astioihin. Työkohde on luovutettava aina siistittynä 

ja hyvässä järjestyksessä. (Rönkä 2011, 35.) 
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4 NOSTOLAITTEET 

Nostolaitteissa ja nostoapuvälineissä on turvallisen käytön kannalta oltava 

tarpeelliset merkinnät. Nostolaitetta tai –apuvälinettä, josta puuttuu suurinta sallittua 

kuormaa osoittava merkintä, ei saa käyttää. (A 205/2009 § 20.) 

Nostolaitetta ja sen osia ei saa koskaan kuormittaa yli sallitun rajan (A 205/2009 § 

20). 

4.1 Nostotyöt 

Asetuksen 205/2009 pykälä 21 määrää, että: 

• Vaikeisiin nostotöihin on tarvittaessa laadittava kirjallinen 

nostotyösuunnitelma. 

• Nostotyösuunnitelma on laadittava aina, kun käytetään taakan nostamiseen 

samanaikaisesti useampaa nosturia. 

• Jos nostolaitteen käyttäjä ei näe tai pysty valvomaan jatkuvasti taakan 

liikkumista, on käytettävä apuna merkinantajaa. 

• Sääolosuhteet ja niiden vaikutus on selvitettävä ennen nostotyötä. 

• Taakan teossa noudatetaan erityistä huolellisuutta, jolla estetään taakan 

putoaminen tai hajoaminen. 

Lisäksi asetuksen 403/2008 pykälän 20 mukaan: 

• Nostot on suunniteltava huolellisesti vaarantamatta työntekijöiden 

turvallisuutta. 

• Taakan alla tai vaara-alueella ei saa liikkua tarpeettomasti. 

• Nostolaitteen on oltava käyttötarkoitukseen sopiva ja suoritusarvoiltaan 

riittävä. 
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• Nostolaite tulee sijoittaa riittävän kantavalle ja tasaiselle alustalle, niin ettei 

se pääse kallistumaan, kaatumaan tai liikkumaan hallitsemattomasti. 

• Taakan nostamiseen on valittava tarkoitukseen sopivat nostoapuvälineet. 

Esimerkiksi kangasliinoja ei saa käyttää terävien kappaleiden nostoissa. 

• Noston suorittamiseen on varattava riittävästi tilaa. 

4.2 Henkilönostot 

Henkilöiden nostaminen on sallittua vain siihen tarkoitukseen valmistetulla 

nostolaitteella. Asetuksen 205/2009 pykälän 23 mukaan ennen henkilönostimen 

käyttöä on varmistettava, että: 

• Henkilönostin on rakenteellisesti kunnossa. 

• Työskentelyalusta tai maapohja kestää nostimen aiheuttamat kuormat. 

• Nostimen työskentelyalue on turvallinen. 

Lisäksi asetuksen 205/2009 pykälä 23 määrää, että: 

• Henkilönostimen mukana on oltava käyttöohjeet 

• Työnantajan on varmistettava, että työntekijä osaa käyttää henkilönostinta  

turvallisesti ja käyttöohjeiden mukaisesti. 

• Erityistä huomiota tulee kiinnittää tuennan varmistamiseen, hallinta- ja 

turvalaitteiden toimintaan sekä nosturin työliikkeiden rajoituksiin. 

 

Liitteessä 2 esitetty työnantajan lupalomake henkilönostimen käyttöön. 
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4.3 Mastolava 

Mastolava on yleinen nostintyyppi, joka sopii hyvin julkisivutyöhön. Sen kalustoon 

kuuluvat alusvaunu, masto, työlava sekä alus- ja tukilevyt. Mastolavatyöhön sisältyy 

erilaisia työvaiheita, kuten alustan valmistelu, pystytys, käyttö ja siirto sekä huolto ja 

kunnossapito. (Ratu 1211-S 2004, 10.) 

 

Kuva 1. Mastolava käytössä SSR Pohjanmaan työmaalla. 
 

 

Mastolavaa varten työmaalla on oltava seuraavat asiakirjat ja suunnitelmat: 

• Henkilönostosuunnitelma 

• Käyttöönottotarkastuspöytäkirja 

• Määräaikaistarkastuspöytäkirja (nostimeen kiinnitetty kilpi). 
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• Käyttö-, huolto ja turvallisuusohjeet 

• Työmaan aluesuunnitelma. (Ratu 1211-S 2004, 10.) 

4.3.1 Alustan valmistelu 

Ennen mastolavan asennusta: 

• Pystytysalusta tasataan ja tiivistetään esimerkiksi tärylätkällä. Tarvittaessa 

alusmaata vahvistetaan sepelillä tai vastaavalla rakennekerroksella. 

• Tarvittaessa mastolavan tukijalkojen alle laitetaan kuormitusta jakavat 

aluslankut. 

• Jos mastolava pystytetään asfaltille, varmistetaan aluslankuilla, etteivät 

tukijalat pääse lävistämään asfalttia. 

• Mastolavaa ei saa pystyttää jäätyneeseen maaperään. (Ratu 1211-S 2004, 

11.) 

4.3.2 Pystytys 

Mastolavan pystytys koostuu seuraavista työvaiheista: 

• Työlava ja perusrunko suojakehikoineen asennetaan alustalle ja laitteelle 

kytketään sähkö. 

• Mastoelementti siirretään työlavalle. Mastoelementin asennuksessa työlavaa 

käytetään työskentelytasona. 

• Mastoelementti yhdistetään peruselementtiin ja ylöspäin mennessä masto 

ankkuroidaan määrävälein kiinni rakennuksen runkoon. 

• Ennen käyttöä mastolavalle tehdään käyttöönottotarkastus, jonka tarkastajat 

allekirjoittavat. 
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• Työntekijät opastetaan mastolavan oikeaoppiseen käyttöön ja siitä 

aiheutuviin vaaratekijöihin sekä annetaan toimintaohjeet mahdollisia 

häiriötilanteita varten. (Ratu 1211-S 2004, 11.) 

4.3.3 Mastolavan käyttö 

Seuraavat seikat mastolavan käytössä tulee ottaa huomioon: 

• Laitteen kunto tarkastetaan silmämääräisesti päivittäin ennen sen käyttöä. 

Huomiota tulee kiinnittää työlavaan ja nostolaitteistoon, maston kiinnityksiin 

sekä työalueeseen. Käyttökokeilla varmistetaan nostimen, jarrujen ja 

turvalaitteiden kunto. 

• Käytetään ainoastaan niitä nostoreittejä ja työalueita, jotka ovat kirjattu 

henkilönostosuunnitelmaan.  

• Työskentelyn aikana työlavaa nostetaan, lasketaan tai siirretään sitä mukaa, 

ettei milloinkaan tule tarpeeseen kurotella tai kiivetä työlavan turvakaiteille.  

• Työpukkia tai tikkaita ei saa käyttää työlavalla, eikä työlavaa saa nostaa yli 

sallitun rajan. 

• Mastolava tulee kuormittaa tasaisesti. Rakennustarvikkeet ja työkalut 

lastataan työlavalle niin, että se pysyy tasapainossa eikä kaatumisvaaraa 

synny.  

• Nostinta ei saa ylikuormittaa. 

• Työlavalta ei saa poistua noston aikana. Poistuminen on sallittua yleensä 

vain silloin, kun lava on ala-asennossa. 

• Ulkopuolisten henkilöiden pääsy mastolavan alapuolelle on estettävä. (Ratu 

1211-S 2004, 11.) 
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4.3.4 Siirto 

Kun mastolavaa siirretään: 

• Ennen siirtoa työlavan on oltava ala-asennossa ja tyhjätty. 

• Pienet ja matalat mastolavat voidaan siirtää kokonaisena. Isot ja korkeat 

mastolavat siirretään osissa käyttämällä asennusnosturia ja ulkoista 

vetolaitetta.  

• Kun siirto on suoritettu, tehdään nostimelle pystytystarkastus ja kirjoitetaan 

tarkastuspöytäkirja. (Ratu 1211-S 2004, 11.) 

4.3.5 Toiminta häiriötilanteessa 

Häiriötilanteen sattuessa estä aina mastolavan käyttö. Työlavan pysähtyessä 

kesken noston laske työlava hätälaskujärjestelmällä maahan ja tarkista 

• rajakatkaisimet 

• sähkölaitteet 

• sähköliitäntäjohdot, pistokkeet ja liitokset 

• suojalaitteet 

• hammaspyörien- ja tankojen eheys ja kunto 

• työlava, kiinnitykset, nostimen alusta ja tuenta. (Ratu 1211-S 2004, 11.) 

 

Jos työlava ei nouse, tarkista yllämainittujen asioiden lisäksi 

• mahdollinen ylikuorma sekä kuorman tasapaino 

• suojalaitteiden ja varokkeiden kunto 

• hallintalaitteiden kunto ja toiminta. (Ratu 1211-S 2004, 11.) 
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4.3.6 Huolto ja korjaus 

Mastolavalle tehdään huolto vähintään kerran vuodessa sekä aina korjausten 

jälkeen. Huolto tehdään aina valmistajan huolto-ohjeiden mukaisesti. Vähintään 

kerran viikossa nostimelle tehdään tarkastus, jossa varmistetaan 

• nostokoneiston, suoja- ja sähkölaitteiden, liitäntäjohtojen sekä akkujen kunto 

ja toiminta 

• hitsausliitosten, nivelten ja tukijalkojen kunto. 

Määräaikaishuollon sekä korjausten jälkeisen huollon yhteydessä laaditaan 

tarkastuspöytäkirja. (Ratu 1211-S 2004, 11.) 
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5 TYÖTURVALLISUUS ERI TYÖVAIHEISSA 

5.1 Purkutyöt 

Korjausrakentaminen on Suomessa todella suosittua. Tästä osoituksena 52 

prosentin osuus rakennusurakoista pienillä ja keskisuurilla rakennustoiminnan 

yrityksillä. (Lehtinen 2014, 3.) 

Korjausrakentaminen alkaa yleensä purkutyöllä, joka edellyttää suorittajalta 

ammattitaitoa. Purkutyöt voidaan toteuttaa saneeraus-, osa tai kokonaispurkuna. 

(Lehtinen 2014, 8.) 

5.1.1 Purkutöiden vaarat 

Purkutöiden yleisiä riskejä ja vaaroja ovat 

• työntekijöiden putoaminen 

• purettavien materiaalien kaatuminen tai putoaminen  

• purkumateriaalin tarkoituksellinen pudottaminen 

• rakenteiden sortuminen ja ylikuormittuminen 

• koneiden käytössä syntyvät vaarat ja haitat (esim. pöly, melu tai tärinä) 

• purkumateriaalien vaarat ja haitat (esim. asbesti, mikrobit) 

• tulipalon syttyminen 

• ulkopuolisten pääsy työmaalle 

• purkutyöstä aiheutuva työmaan epäjärjestys. (Lehtinen 2014, 16.) 
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5.1.2 Vaarojen välttäminen 

Purkutyöt tulee suunnitella turvalliseksi. Tarvittaessa työmaa on eristettävä ja 

sivullisten tai ulkopuolisten henkilöiden pääsy purkutyömaalle on estettävä 

käyttämällä aitoja, varoituskylttejä, lippusiimaa tai esimerkiksi vartijaa. Ennen 

purkutyötä on huolehdittava, että mahdollista vaaraa aiheuttavat sähkö-, kaasu- ja 

muut johdot, putket tai säiliöt ovat katkaistu, suljettu tai tyhjennetty. Rakenteiden ja 

rakenneosien ominaisuudet, lujuus ja kunto on selvitettävä etukäteen, että työ 

voidaan suorittaa turvallisesti. Työ on tehtävä sellaisessa järjestyksessä, että 

rakenteet eivät pääse hallitsemattomasti sortumaan. Kantaviin rakenteisiin on 

järjestettävä riittävä tuenta ennen niiden purkamista. Välipohjia tai muita rakenteita 

ei saa kuormittaa työn aikana niin, että siitä aiheutuu vaaraa. Työntekijöiden 

putoaminen sekä putoavien tai kaatuvien esineiden aiheuttamat vaarat tulee estää. 

(A 205/2009 § 49.) 

Purkutyön aikana tulee kiinnittää huomiota siihen, etteivät työvaihe, käytettävät 

koneet tai purkujäte aiheuta vaaraa itselle tai ympäristölle. Esimerkiksi purkujätettä 

heitettäessä roskalavalle tulee varmistua siitä, että alla ei ole ketään. Koneita tulee 

käyttää valmistajien käyttöohjeiden mukaisesti ja työmaan järjestystä tulee ylläpitää 

koko purkutyön ajan. Työkalut on jätettävä sellaiseen paikkaan, etteivät ne pääse 

tahattomasti liikkumaan tai tippumaan ihmisten tai esineiden päälle. (Rönkä 2011, 

35.) 

5.1.3 Purkutyösuunnitelma 

Ennen purkutyön aloittamista tulee tehdä purkutyösuunnitelma. Siinä kartoitetaan 

yllämainittuja vaaroja ja ongelmakohtia sekä mahdollisia aineita ja materiaaleja mitä 

kohteessa voi tulla vastaan. Kartoituksen apuna käytetään rakennuksen piirustuksia 

ja suunnitelmia. (Lehtinen 2014, 27.) 
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5.1.4 Purkumateriaalit työmaalla 

Purkujätteen sijoituspaikat tulee miettiä etukäteen, ettei niistä aiheudu vaaraa tai 

ongelmia työn aikana. Kun sijoituspaikka on valittu, purettava materiaali on 

siirrettävä sinne turvallisesti. Purkujäte tulisi pitää poissa kulkuteiltä, 

työskentelytasoilta ja telineiltä. (Lehtinen 2014, 16.) 

Materiaalin siirroissa pölyn syntyminen on ehkäistävä ja sen leviäminen on tarpeen 

tullen torjuttava. Pölyävä aine tulisi laittaa säkkeihin tai siirtää se suoraan suojattuun 

tilaan. Tarvittaessa pölyn hallintaan käytetään ilmastointia ja kohdepoistoa sekä 

suojaseiniä. (Lehtinen 2014, 16.) 

5.1.5 Terveydelle haitalliset ja vaaralliset aineet 

Ennen purkutyön aloitusta tulee selvittää sisältävätkö purettavat rakenteet 

terveydelle haitallisia ja vaarallisia aineita. Vanhoissa rakennuksissa voi esiintyä 

esimerkiksi asbestia, kreosoottia tai mikrobivaurioituneita rakenteita. Selvityksen 

tekee alan asiantuntija. (Lehtinen 2014, 16.) 

Haitallisten ja vaarallisten aineiden purkutyöstä ei saa aiheutua terveydellistä 

haittaa työntekijälle tai vaaraa ympäristölle. Näiden aineiden purkaminen tehdään 

omana purkutyönään ennen muita purkutöitä. Haitallisten ja vaarallisten aineiden 

purkutyöstä tulee ilmoittaa työsuojeluviranomaisille. (Lehtinen 2014, 16.) 

5.2 Asbestipurku 

Käytännössä kaikkien ennen vuotta 1994 valmistuneiden rakennuksien purkutöissä 

tulee varmistua sisältävätkö purettavat materiaalit asbestia.  

Asetuksen 1380/1994 pykälän 18 mukaan rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai 

valvoo rakennushanketta, on tehtävä asbestipurkutyötä varten asbestikartoitus. 

Siinä paikallistetaan kohteessa oleva asbesti. Kun on selvitetty missä sitä on, 

selvitetään kuinka paljon sitä on ja minkä laatuisesta asbestista on kyse. Lopuksi 
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selvitetään asbestia sisältävien materiaalien pölyäväisyys sitä käsiteltäessä tai 

purettaessa. Asbestipurkutyöstä on tehtävä aina asbestipurkutyösuunnitelma. 

 

Asbestin käsittely 

Asbestin purkutöitä saa tehdä vain asbestipurkuyritykseksi rekisteröity yritys, tai 

sellainen henkilö, jolla on työministeriön hyväksymä asbestipurkutyökoulutus 

(Lehtinen 2014, 16). 

Asbestityössä rakenteet puretaan niin, että ennen muiden rakenteiden purkamista 

tai hajottamista asbestipitoiset materiaalit poistetaan siltä osin kuin se on 

mahdollista (Rönkä 2011, 9). 

Rakennuksessa havaittua asbestia ei aina välttämättä tarvitse purkaa. Asbestia 

sisältävät rakenteet on myös mahdollista koteloida tai peittää. Asetuksen 1380/1994 

pykälän 16 mukaan tällaisen toimenpiteen saa tehdä työnsuorittaja, jonka 

työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on antanut valtuudet työn tekemiseen. 

5.3 Puutyöt 

Rakennustyömaalla puutöitä tehdään monessa eri työvaiheessa. Tästä esimerkkinä 

rakennuksen runko, panelointi, ruoteet ja vaikkapa telineiden rakentaminen 

puutavarasta. Puutöissä yleisiä työvälineitä ovat vasarat, sirkkelit, moottorisahat, 

naulaimet ja porakoneet. (Rönkä 2011, 18.) 

5.3.1 Puutöiden vaarat 

Puutöissä vaaratilanteita aiheuttavat yleensä työvälineiden huolimaton käyttö, 

erilaiset rakenteet ja kappaleet sekä työympäristö. Nämä aiheuttavat monenlaisia 

tapaturmia, kuten työvälineiden käytöstä aiheutuvia vammoja, kaatumisia ja 

putoamisia. Myös hankalat työskentelyasennot ja raskaat työt voivat aiheuttaa 

työntekijälle ylirasittumista. Runsas pölyisyys sekä työkoneista aiheutuva melu 

aiheuttavat myös terveyshaittoja työntekijöille. Yleisimpiä vammoja puutöissä ovat 
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kämmeniin ja sormiin kohdistuvat iskut ja repäisyt, alaraajavammat sekä selkä- ja 

silmävammat. (Työterveyslaitos 2017.) 

5.3.2 Vaarojen välttäminen 

Puutöissä pätevät yleisesti samat turvallisuusohjeet ja toimenpiteet kuin muissakin 

rakennustöissä. Nämä koskevat työvälineitä ja niiden käyttöä, työympäristöä ja 

putoamissuojausta. (Työterveyslaitos 2017.) 

• Tikkailla ei saa työskennellä. 

• Putoamissuojaus on oltava kunnossa.  

• Telineet on oltava asianmukaiset ja turvalliset. 

• Nostolaitetta käytettäessä on oltava apuna merkinantaja, joka valvoo taakan 

liikkumista. 

• Työkoneet on oltava asianmukaisessa kunnossa ja niiden suojat on oltava 

paikallaan. 

• Työntekijät tulee perehdyttää koneen oikeaoppiseen ja käyttöohjeiden 

mukaiseen käyttöön. 

• Pöytäsirkkelille tulee varata riittävästi tilaa työskentelyyn. Pölynpoisto on 

otettava huomioon. 

• Työmaalla on oltava riittävä valaistus. 

• Työkohteen ja kulkureittien siisteydestä ja järjestyksestä on huolehdittava. 

Jätteet tulee lajitella. 

• Sähköjohdot tulee suojata tai siirtää pois kulkureiteiltä. (Työterveyslaitos 

2017.) 
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5.3.3 Henkilönsuojaimet 

Puutöissä käytettäviä henkilönsuojaimia ovat 

• turvakengät 

• suojakypärä 

• asianmukainen suojaava työvaatetus  

• suojakäsineet 

• kuulosuojaimet sahaamisessa, höyläämisessä ja naulaamisessa sekä 

muuten tarvittaessa. 

• silmäsuojaimet sahaamisessa ja naulaamisessa sekä muuten tarvittaessa. 

• hengityssuojain, kun pölyisyys on runsasta tai työskennellään haitallisten 

aineiden, kuten maalien tai painekyllästetyn puutavaran kanssa. 

• turvavaljaat tarvittaessa. (Työterveyslaitos 2017.) 

5.4 Metalliovi- ja ikkunatyö 

Metalliovi- ja ikkunatöitä ovat esimerkiksi ovien ja ikkunoiden asennustyöt, 

puhdistus- ja kiinnitystyöt sekä karmien sovitus- ja tilkitsemistyöt (Ratu 5013 2011, 

64). 

5.4.1 Vaarojen välttäminen 

Alle on listattu toimenpiteitä, joiden avulla metalliovi- ja ikkunatyön turvallisuutta 

voidaan parantaa: 

• Noudata asennussuunnitelmaa. 

• Toimi materiaalivalmistajien ohjeiden mukaisesti. 
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• Rajaa tarvittaessa riittävä suoja-alue asennustyölle. 

• Huolehdi elementtien tuennasta sekä varastoinnin, että asennustyön aikana. 

• Kulkureiteillä ja työkohteessa tulee olla riittävä valaistus. 

• Työntekijän tulee olla perehdytetty asennustyöhön. 

• Jos asennuksen aikana tarvitsee tehdä tulityötä, sitä saa tehdä vain 

tulityökortin omaava henkilö. Asianmukainen suojaus, sammutuskalusto 

sekä jälkivartiointi tulee ottaa huomioon. 

• Älä käytä kulmahiomakonetta paikoissa jota ei ole suojattu. 

• Jos pitää tehdä hitsausliitoksia, suojaa tai poista paloherkät materiaalit 

lähettyviltä. 

• Käytä nostoissa ja siirroissa apuna apuvälineitä, kuten imukuppeja ja 

siirtovaunuja. 

• Huolehdi kulkureittien ja työkohteen siisteydestä ja järjestyksestä. (Ratu 

5013 2011, 64.) 

5.4.2 Henkilönsuojaus 

Metalliovi- ja ikkunatyössä käytettäviä henkilönsuojaimia ovat 

• kypärä, turvakengät, suojavaatetus 

• viiltosuojakäsineet niissä työvaiheissa, joissa käsineiden käyttö on 

mahdollista 

• turvavaljaat, jos putoamissuojauksesta ei ole huolehdittu muulla tavalla. 

(Ratu 5013 2011, 64.) 
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5.5 Lasitus 

Lasitustöitä ovat esimerkiksi ikkunoiden ja ovien lasitus, julkisivulasitus, profiili- sekä 

terassilasien asennukset (Ratu 5013 2011, 89). 

5.5.1 Vaarojen välttäminen 

Alle on listattu toimenpiteitä, joiden avulla lasitustyön turvallisuutta voidaan 

parantaa: 

• Vältä tikkailla työskentelyä. Turvallisin vaihtoehto on käyttää työpukkeja, 

henkilönostimia tai siirrettäviä telineitä. 

• Toimi lasitusjärjestelmän valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

• Tutustu koneiden käyttöohjeisiin ennen käyttöä. Varmista, että laite on 

kunnossa ja että sen suojat ovat paikallaan. 

• Käytettävät nostimet on oltava käyttöönottotarkastettuja. Nostinta käyttävä 

tulee perehdyttää nostimen käyttöön. 

• Käytä nostimen korissa turvavaljaita. 

• Jos työ tehdään korkealla, varmista että putoamissuojaukset ovat paikallaan. 

• Siirrettävää telinettä ei saa siirtää, jos telineellä on henkilöitä tai putoavia 

esineitä 

• Varoita läheisyydessä työskenteleviä henkilöitä käynnissä olevasta 

lasitustyöstä ja eristä alue tarvittaessa. 

• Jos kulkureiteille on asennettu laseja, merkitse ne esimerkiksi teipeillä. 

• Käytä lasien siirroissa apuvälineitä, esimerkiksi ikkunakärryjä. 

• Huolehdi työkohteen siisteydestä ja järjestyksestä. Lajittele jätteet. (Ratu 

5013 2011, 89.) 
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5.5.2 Henkilönsuojaimet 

Lasitustyössä käytettäviä suojaimia ovat 

• kypärä, turvakengät, suojavaatetus 

• viiltosuojakäsineet niissä työvaiheissa, joissa käsineiden käyttö on 

mahdollista 

• turvavaljaat, jos putoamissuojauksesta ei ole huolehdittu muulla tavalla. 

(Ratu 5013 2011, 89.) 

5.6 Peltilevytyöt 

Peltilevytöitä ovat esimerkiksi katon levytys, katteen suojapeltien asennus, 

julkisivun levytykset ja ikkunoiden pellitykset (Ratu 5013 2011, 66). 

5.6.1 Vaarojen välttäminen 

Alle on listattu toimenpiteitä, joiden avulla peltilevytyön turvallisuutta voidaan 

parantaa: 

• Vältä tikkailla työskentelyä. Turvallisin vaihtoehto on käyttää työpukkeja, 

henkilönostimia tai siirrettäviä telineitä.  

• Toimi materiaalivalmistajien ohjeiden mukaisesti. 

• Tutustu koneiden käyttöohjeisiin ennen käyttöä. Varmista, että laite on 

kunnossa ja että sen suojat ovat paikallaan. 

• Noudata erityistä varovaisuutta käsitellessäsi märkiä tai jäisiä teräslevyjä. 

• Jos työ tehdään korkealla, varmista että putoamissuojaukset ovat paikallaan. 

• Siirrä telinettä tai nostinta sitä mukaa, ettei milloinkaan tule tarve kurkotella 

kaiteiden yli. 
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• Kulkureittien ja työkohteen valaistuksesta sekä siisteydestä tulee huolehtia. 

• Talviolosuhteissa lumi ja jää tulee poistaa kulkureiteiltä ja työkohteesta. 

• Tulityötä saa tehdä vain tulityökortin omaava henkilö. Asianmukainen 

suojaus, sammutuskalusto sekä jälkivartiointi tulee ottaa huomioon. (Ratu 

5013 2011, 66.) 

5.6.2 Henkilönsuojaimet 

Peltilevytyössä käytettäviä henkilönsuojaimia ovat 

• kypärä, turvakengät, suojavaatetus, suojakäsineet 

• suojalasit ja kuulonsuojaus, kun käytetään koneellista naulainta tai 

kulmahiomakonetta 

• turvavaljaat, jos putoamissuojauksesta ei ole huolehdittu muulla tavalla. 

(Ratu 5013 2011, 66.) 

5.7 Vesikattotyöt 

Vesikattotyöhön kuuluu erilaisia työvaiheita kuten esimerkiksi 

• purkutyöt 

• aluskatteen asennus 

• ruoteiden asennus 

• katemateriaalin asennus 

• piipunpellitykset 

• otsalautojen asennus 

• räystäskourujen ja syöksyjen asennus  
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• kattoturvatuotteiden asennus. (Kattokeskus Oy 2017, 1.) 

5.7.1 Vesikattotöiden vaarat 

Vesikattotöissä suurin vaara työntekijälle on katolta putoaminen. Putoamisen 

takana on yleensä kaatuminen tai kompastuminen katolla. Työvälineiden tai 

materiaalien putoaminen voivat myös aiheuttaa vaaraa katon alapuolella oleville 

henkilöille. Katolta putoaminen on vakava tapaturma ja pahimmassa tapauksessa 

se voi johtaa henkilön kuolemaan. (Rönkä 2011, 22.) 

Vesikattotöissä työympäristö on hyvin vaihteleva. Katot voivat olla muodoltaan 

jyrkkiä tai tasaisia, tai ne voivat sijaita hyvin korkealla. Työn aikana katolle voi syntyä 

aukkoja joita ei ole mahdollista peittää. Huonot telineet, kulkutiet ja 

putoamissuojauksen laiminlyönti sekä kiire ja varomattomuus ovat keskeinen syy 

tapaturmille. Sääolosuhteet ovat myös yksi vaikuttava tekijä katolla 

työskentelemiseen. Kova tuuli tai sade hankaloittavat katolla liikkumista ja 

työskentelyä. Talvella jää ja lumi tekevät pinnasta liukkaan, joten kaatumisen tai 

kompastumisen riski katolla kasvaa huomattavasti. Tällöin työntekijän tulee 

noudattaa erityistä varovaisuutta katolla työskennellessä. Auringon paisteella on 

pidettävä riittävästi taukoja, koska katolla on yleensä vaikeaa päästä varjoon 

suojaan. (Rönkä 2011, 22.) 

5.7.2 Ennakointi ja suunnittelu 

Ennen työvaihetta arvioidaan kohteen vaarat ja haitat, sekä putoamissuojauksen 

tarve. Lähtökohtaisesti on suunniteltava turvallisin menetelmä, jolla kattoremontti 

saadaan suoritettua. Suunnittelun yhteydessä selvitetään, onko joitain kohtia jotka 

vaativat esimerkiksi henkilönostinta tai erityistä putoamissuojausta. (Rönkä 2011, 

22.) 
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5.7.3 Putoamissuojaus 

Putoamissuojaus on merkittävin työturvallisuusasia, kun työskennellään katoilla. 

Henkilöiden ja esineiden putoaminen täytyy torjua, kun rakennuksen korkeus ylittää 

2 metriä. Putoamissuojauksen toteutus tulisi suunnitella huolellisesti ennen töiden 

aloittamista. (Kattoliitto 2012, 14.) 

Vesikattotöissä putoamissuojana käytetään yleensä turvakaiteita tai räystään alle 

pystytettäviä telineitä. Eteen voi tulla myös tilanteita, ettei ole mahdollista järjestää 

riittävää putoamissuojausta. Tällöin putoaminen on estettävä käyttämällä 

esimerkiksi turvavaljaita tai henkilönnostimia. Esineiden putoaminen voidaan estää 

käyttämällä esimerkiksi suojaverkkoa. Jos putoamissuojana käytetään telineitä, 

niiden tulisi kiertää koko rakennus. Jos tämä ei ole mahdollista, suojaamattomat 

paikat tulee suojata räystääseen kiinnitettävillä turvakaiteilla tai 

putoamissuojauksesta on huolehdittava muulla tavoin. (Rönkä 2011, 22.) 

5.7.4 Henkilönsuojaimet 

Vesikattotöissä käytettäviä henkilönsuojaimia ovat 

• kypärä 

• suojavaatetus, polvisuojat tarvittaessa 

• turvakengät, joissa pitävät pohjalliset 

• suojakäsineet 

• kuulo-, hengitys- ja silmiensuojaus tarvittaessa 

• turvavaljaat, tarvittaessa, jos putoamisen vaaraa ei ole muuten torjuttu. 

(Kattoliitto 2012, 8.) 
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5.8 Peltikate 

Peltikate on yleisin Suomessa käytetty vesikatemateriaali. Tähän osioon on koottu 

turvallisuusasioita, joita peltikattotöissä tulee vastaan. 

5.8.1 Vaarojen välttäminen 

Käytä suojakäsineitä aina kun on mahdollista. Varo kattopeltien teräviä kulmia ja 

reunoja. Kattopellit ovat yleensä kooltaan isoja, joten älä mene levyjä siirrettäessä 

kuorman alle. Ison kokonsa takia vältä levyjen käsittelyä kovalla tuulella. Katolla 

liikkuessa tulee noudattaa suurta varovaisuutta. Käytä turvavaljaita tai 

asianmukaisia putoamissuojia sekä pitäväpohjaisia turvakenkiä. Noudata yleisiä 

turvallisuusmääräyksiä. (Ruukki 2012, 4.) 

5.8.2 Purkutyöt 

Käytä silmiensuojausta, kun irrotat vanhan peltikatteen nauloja tai ruuveja 

sorkkaraudalla. Ne voivat kimmota ilmaan ja aiheuttaa vaaratilanteita. Vanhaa 

peltikattoa purkaessa tulisi välttää kokonaisten kattopeltien nostamista pystyyn tai 

kyljelleen. Jos tuulenpuuska pääsee yllättämään, suuri kattopelti voi lähteä 

lentämään hallitsemattomasti ilmaan. Sama voi tapahtua, kun heitetään kattopeltejä 

alas katolta. Turvallisin tapa saada kattopellit alas katolta on käyttää nosturia tai 

tehdä esimerkiksi pitkistä lankuista liukurata, jota pitkin kattopellit saa laskettua alas. 

(Kattoremontti 2017.) 

Kun ensimmäiset kattopellit ovat poistettu, liikkuminen yleensä siirtyy ruoteiden 

varaan. Vanhojen ruodelautojen kunto on syytä tarkistaa ennen niiden varassa 

liikkumista. Varmistu aina vanhojen ruodelautojen kiinnityksestä ja kunnosta ennen 

niillä liikkumista. Älä liiku ruoteiden päällä, jos ne ovat huonossa kunnossa tai niiden 

kiinnityksestä ei ole varmuutta. (Kattoremontti 2017.)  
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6 MUUT TYÖTURVALLISUUSASIAT 

6.1 Perehdyttäminen ja työnopastus 

Perehdyttämisen tarkoituksena on auttaa uutta työntekijää tuntemaan 

työpaikkansa ja sen tavat, henkilöstön sekä työhön liittyvät odotukset. 

Perehdyttämisen ohella suoritetaan työmaakierros, jossa työntekijälle näytetään 

käytännön työturvallisuusasiat, työpisteet, siellä työskentelevät henkilöt, yleiset tilat 

sekä työmaan olosuhteet. Lopuksi täytetään perehdyttämislomake ja perehdyttäjä 

sekä työntekijä allekirjoittavat sen. (Ahokas & Mäkeläinen, 2013.)  

Työturvallisuuslain 2002/738 pykälän 14 mukaan työntekijälle on annettava riittävä 

opastus ja ohjaus, joka koskee  

• työtä  

• työolosuhteita 

• työmenetelmiä 

• käytettäviä välineitä ja niiden turvallista käyttöä 

• turvallisia työtapoja 

• uusien työvälineiden tai työtapojen käyttöön ottamista 

• työssä esiintyviä vaaroja ja niiden välttämistä. 

Laadukas perehdyttäminen palvelee myös työnantajaa sekä asiakkaita, koska se 

parantaa työn sujuvuutta ja työturvallisuutta sekä vähentää mahdollisia työvirheitä. 
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Työnopastus tarkoittaa kaikkia niitä asioita, jotka sisältyvät työn tekemiseen. Siinä 

avataan työ kokonaisuudessaan; mitä eri vaiheita ja menetelmiä siihen sisältyy sekä 

mitä materiaaleja, työvälineitä ja osaamista työn turvalliseen suorittamiseen 

tarvitaan. Työnopastusta tarvitsevat myös vanhat työntekijät, jos työ tai menetelmät 

ovat heille uusia. 

Työnopastusta tarvitaan aina, kun 

• työ tai työtehtävä on uusi 

• työmenetelmä muuttuu 

• uusi kone, laite tai aine otetaan käyttöön 

• työ tai työtehtävä toistuu harvoin 

• turvallisuusmääräyksiä laiminlyödään 

• työssä sattuu tapaturma tai sen huomataan aiheuttavan ammattitautia 

• työnopastuksessa on havaittu puutteita 

• tilanne on tavanomaisesta poikkeava 

• työnlaadussa ja toiminnassa havaitaan virheitä ja puutteita. (Ahokas & 

Mäkeläinen 2013.) 

 

Perehdyttäjänä toimii työntekijän lähin esimies tai työnjohto. Perehdyttämisen ja 

työnopastuksen voi delegoida koulutetulle työnopastajalle, mutta vastuu pysyy aina 

linjajohdolla ja esimiehellä. (Ahokas & Mäkeläinen, 2013.) 

6.2 Työturvallisuuskortti 

Työturvallisuuskortti on yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi 

kehitetty menettely. Kortin käyttöönotto on yrityksille vapaaehtoista, mutta työn 



52(61) 

 

tilaaja tai rakennusliike voi vaatia työturvallisuuskorttia työntekijöiltä ja 

alihankkijoilta.  

Kortin saa suoritettua hyväksytysti työturvallisuuskorttikurssin. Kurssi on 8 tunnin 

mittainen, joka sisältää teoriatunteja ja tentin. Kortti on voimassa 5 vuotta 

suorittamispäivän jälkeen, jonka jälkeen kurssi pitää uusia. (Työturvallisuuskeskus 

2017.) 

Työturvallisuuskorttikurssin tavoitteena on 

• vaikuttaa turvallisuusasenteisiin 

• vaikuttaa käytännön asioihin, joilla turvallisuustasoa voidaan parantaa 

• tuntea työturvallisuusvastuut 

• tunnistaa yhteisen työpaikan määritelmät ja eri toimijoiden roolit 

• osata tunnistaa ja ennaltaehkäistä vaaroja ja tapaturmia 

• hallita perustiedot työsuojelusta. (Työturvallisuuskeskus 2017.) 

6.3 Tulityö ja tulityökortti 

Tulityö on työtä, joka voi aiheuttaa palovaaraa. Palovaaraa aiheuttavat sellaiset 

työvaiheet, joissa syntyy kipinöitä, liekkiä tai muuta lämpöä. Näitä ovat esimerkiksi 

hitsaus, poltto- ja laikkaleikkaus, metallien hionta, tai työvaiheet jossa käytetään 

esimerkiksi kaasupoltinta tai kuumailmapuhallinta. (Suomen Pelastusalan 

Keskusjärjestö 2018.) 

Rakennustyömaalla tulityön tekemiseen vaaditaan aina kirjallinen tulityölupa sekä 

voimassa oleva tulityökortti. Tulityökortti tulee olla sekä tulityöntekijällä että 

tulityöluvan myöntäjällä. Tulityöluvan myöntäjä määrää tarvittavan 

alkusammutuskaluston tilapäiselle tulityöpaikalle. Tulityötä on vartioitava koko ajan 

myös taukojen välissä ja työn jälkeen tulee suorittaa jälkivartiointia vähintään yhden 

tunnin ajan. Tulityövartijan on tiedettävä tulityöstä aiheutuvat vaarat, osattava tehdä 
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hätäilmoitus ja käyttää tulityöpaikalle varattua alkusammutuskalustoa. Tulityöntekijä 

ei voi toimia tulityövartijana. (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2018.) 

Tulityökortin saa suoritettua hyväksytysti tulityökurssin. Tulityökurssi on 8 tunnin 

mittainen ja se sisältää teoriatunteja, suojaus- ja alkusammutusharjoitukset sekä 

tentin. Kortti on voimassa 5 vuotta suorittamispäivän jälkeen, jonka jälkeen kurssi 

pitää uusia. (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2018.) 

Koulutuksessa käydään läpi seuraavat asiat: 

• Tulitöiden suorittaminen turvallisesti 

• Vastuut ja velvollisuudet 

• Tulitöiden riskit erilaisissa toimintaympäristöissä 

• Turvatoimet erilaisissa toimintaympäristöissä 

• Suojaus- ja alkusammutusharjoitus 

• Toiminta onnettomuuden sattuessa. (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 

2018.) 

6.4 Ensiapu 

Työturvallisuuslain 46 pykälän mukaan työpaikalla on ylläpidettävä 

ensiapuvalmiutta. Se tarkoittaa sitä, että työmaalla on ensiaputaitoisia henkilöitä, 

ensiapuvarustus sekä toimintaohjeet tapaturmien varalta. Työnantajan on 

huolehdittava työntekijöiden ja muiden työmaalla olevien henkilöiden ensiavun 

järjestämisestä.  

Ensiaputaito edellyttää hätäensiapukoulutuksen hyväksyttyä suorittamista. Yleinen 

tavoite työpaikoilla on, että vähintään 5 prosenttia henkilöstöstä on suorittanut 

ensiapukoulutuksen. (Aluehallintovirasto 2010.) 
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6.4.1 Ensiapukoulutus 

Työnantaja voi tilata työntekijöilleen ensiapukoulutuksen. Ensiavun 

koulutusohjelmia on erilaisia ja ne jaetaan perus- ja erityiskursseihin. 

Ensiaputaitoisen tulee olla suorittanut vähintään ensiavun hätäensiavun 

peruskurssin. Kurssi on 4 – 8 tunnin mittainen, riippuen kouluttajan tarjonnasta. 

Kurssi antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun, kuten elvyttämiseen ja 

suurten verenvuotojen pysäyttämiseen.  

Ensiavun peruskurssi EA1, opettaa käytännön ensiaputietoja ja –taitoja, jotka 

jokaisen olisi hyvä tietää.  Kurssi on 16 tunnin mittainen ja se on voimassa 3 vuotta 

suorituspäivästä lähtien. Se on pätevä kaikissa Euroopan maissa. 

(Aluehallintovirasto 2010.) 

EA1-koulutuksessa käydään läpi seuraavat asiat: 

• Toiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa 

• Hätäensiavun perusteet 

• Tajuttomalle annettava ensiapu 

• Elvytysharjoitus 

• Erilaisten haavojen hoito 

• Verenkierron häiriötila (sokki) 

• Sairauskohtauksien oireet: pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, 

kouristukset, hengitysvaikeudet. 

• Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat 

• Nivelvammojen ja murtumien hoito 

• Myrkytykset. (Suomen Ensiapukoulutus Oy 2018.) 
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6.4.2 Ensiapuvälineet 

Rakennustyössä tapaturmavaara on määritetty ilmeiseksi. Se tarkoittaa sitä, että 

työmaalla tulee olla vähintään standardin SFS 5737 mukainen siirrettävä 

ensiapulaukku tai ensiapukaappi. (Työsuojeluhallinto 2010, 9.) 

Ensiapuavälineitä pitää säilyttää sellaisessa paikassa, josta ne ovat helposti 

saatavilla. Säilytyspaikka tulee olla kaikkien työmaalla työskentelevien henkilöiden 

tiedossa. (Aluehallintovirasto 2010.) 

6.4.3 Onnettomuustilanteiden toimintaohjeet  

Toimintaohjeet onnettomuustilanteissa tulee olla kaikkien tiedossa. 

Toimintaohjeisiin kirjataan: 

• Kuka onnettomuustilanteessa johtaa tai organisoi toimintaa 

• Kuka hälyttää apua 

• Kuka huolehtii ensiavusta 

• Ensiaputarvikkeiden sijainti ja vastuuhenkilö 

• Miten loukkaantuneiden siirrot järjestetään 

• Mihin sairaankuljetusyksikkö ohjataan 

• Jos työpaikalla toimii ensiapuryhmä, tieto siitä, miten ryhmään tai sen 

jäseneen saadaan yhteys. (Aluehallintovirasto 2010.) 

6.4.4 Onnettomuustilanteessa 

Onnettomuuden sattuessa: 

• Selvitä, mitä on tapahtunut 
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• Selvitä onko lisäonnettomuusvaaraa 

• Pelasta, mutta muista oma turvallisuutesi 

• Soita hätäpuhelu numeroon 112  

• Anna ensiapua 

• Pidä loukkaantunut lämpimänä ja rauhoittele ammattiavun tuloon saakka. 

(Työsuojeluhallinto 2010, 12.) 

Hätäilmoituksen tekeminen: 

• Soita 112. 

• Kerro mitä on tapahtunut. 

• Kerro tarkka osoite ja kunta. 

• Vastaa kysymyksiin. 

• Kytke puhelin kaiuttimelle ja jatka auttamista. 

• Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti. 

• Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan. 

• Opasta lisäapu paikalle. 

• Soita uudelleen, mikäli tilanne muuttuu. (Suomen Punainen Risti 2018.) 

Jos yrityksen työntekijät tekevät keikkaluontoista työtä, tulisi jokaisella työntekijällä 

olla tiedossa työmaan osoite tai vähintään tieto mistä osoitteen saa selville nopeasti. 



57(61) 

 

7 YHTEENVETO 

7.1 Työturvallisuus Pohjanmaan Rakennuspelti Oy:ssä 

Pohjanmaan Rakennuspelti Oy:ssä työturvallisuusasiat hoidetaan hyvin. 

Työntekijöille järjestetään työasut, henkilönsuojaimet sekä tarvittavat työkalut. 

Tarvittaessa työntekijöillä on käytössä myös erilaisiin työvaiheisiin soveltuvia 

suojavälineitä, kuten putoamisvaljaita, hengityssuojaimia tai vastaavia suojaimia. 

Suurimmat riskipaikat Pohjanmaan Rakennuspelti Oy:n työmailla ovat katolta tai 

telineiltä putoaminen. Pienissä kattoremonttikohteissa on todettu haastavaksi 

rakentaa riittävä putoamissuojaus johtuen pihamaastosta ja siellä olevista esteistä, 

esimerkiksi terasseista ja kasvistosta. Kattotyömailla työntekijöiden käytettävänä on 

muun suojavarustuksen lisäksi myös putoamisvaljaat. Työntekijät ovat 

rakennusalan ammattilaisia ja tietävät yleensä itse mitä suojaimia tulee milloinkin 

käyttää.  

Yritys pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintaansa myös turvallisuusasioita silmällä 

pitäen. Tämä tarkoittaa jatkuvaa panostusta siihen, että asetetut tavoitteet 

toteutuvat. 

7.2 Työturvallisuuskäsikirjan hyödyntäminen käytännössä 

Työturvallisuuskäsikirjaa voidaan käyttää työkaluna uusien työntekijöiden 

perehdytyksessä, työmaiden vaihtuessa sekä myös kertauksena 

työturvallisuusasioissa vanhempien työntekijöiden ja työnjohdon kanssa.  

Kirja tulee yrityksen työnjohdon ja nokkamiesten käyttöön ja sieltä on helppo 

tarkistaa työturvallisuuteen liittyviä asioita. Kirja on rajattu niihin 

työturvallisuusasioihin, jotka ovat keskeisimpiä PRP:n toiminnassa. 

Tulevaisuudessa työturvallisuuskäsikirjaa voidaan päivittää ja lisätä siihen kohtia, 

jotka ovat silloin ajankohtaisia. 
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LIITE 2 Henkilönostimen käyttölupa  

 

 

 
 
myynti@prp.fi 
www.prp.fi 
 

Seinäjoki  
Kisällintie 8 
60100 Seinäjoki 
Puh 06 429 1600 
Fax 06 429 1625 

Vaasa  
Rinnakkaistie 31 
65350 Vaasa 
Puh 044 3433 901 
Fax 06 317 1073 

Porvoo                     
Yrittäjänkatu 22 
06150 Porvoo 
Puh 045 8910 555 
Fax 019 5245 805 

Pori 
Sepänpellontie 2B 
28430 Pori 
Puh 02 8377 9000 

 

TYÖNANTAJAN LUPA HENKILÖNOSTIMEN KÄYTTÖÖN 
 
Teleskooppi- ja nivelpuominostinten henkilönostokorissa on käytettävä henkilökohtaisia putoamissuojaimia. 
Ikäraja henkilönostimen kuljettamiseen ja käyttämiseen on 18 vuotta. 
 

Työnantaja: Työmaa: 

 
 

Työntekijä: Kirjallinen yleisopastus (Työsuojeluoppaita ja –ohjeita 31)  

Nostin ja tyyppi/tyyppikohtainen opastus annettu 
Pvm 

  
  

Lupa voimassa: 
 
      -       

  
  
  

 
 

Työntekijä: Kirjallinen yleisopastus (Työsuojeluoppaita ja –ohjeita 31)  

Nostin ja tyyppi/tyyppikohtainen opastus annettu 
Pvm 

  
  

Lupa voimassa: 
 
      -       

  
  
  

 
 

Työntekijä: Kirjallinen yleisopastus (Työsuojeluoppaita ja –ohjeita 31)  

Nostin ja tyyppi/tyyppikohtainen opastus annettu 
Pvm 

  
  

Lupa voimassa: 
 
      -       

  
  
  

 
 

Työntekijä: Kirjallinen yleisopastus (Työsuojeluoppaita ja –ohjeita 31)  

Nostin ja tyyppi/tyyppikohtainen opastus annettu 
Pvm 

  
  

Lupa voimassa: 
 
      -       

  
  
  

 
 
Luvan myöntänyt vastaava työnjohtaja 
 
Pvm ja nimi:    Allekirjoitus: 
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LIITE 3 Putoamissuojasuunnitelma 

 

 

 
 
myynti@prp.fi 
www.prp.fi 
 

Seinäjoki  
Kisällintie 8 
60100 Seinäjoki 
Puh 06 429 1600 
Fax 06 429 1625 

Vaasa  
Rinnakkaistie 31 
65350 Vaasa 
Puh 044 3433 901 
Fax 06 317 1073 

Porvoo                     
Yrittäjänkatu 22 
06150 Porvoo 
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PUTOAMISSUOJASUUNNITELMA 
 
 

Kohde: 
 
 
 

Kohteessa toteutetaan: 
 Vanhan katteen purkutyöt 
 Vesikatetyöt 
 Julkisivutyö 
 Muu  

 
Putoamisen estoon käytetään: 

 Turvavaljaat 
 Telineet  
 Nostimet 
 Kaiteet 

 
Ankkurointipiste:  
 
Erityistä huomiota vaativat seikat: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Suunnitelman laatija:   Pvm: 
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