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Lyhenteet ja käsitteet 

Korrelaatio Todennäköisyyslaskennassa ja tilastotieteessä käytetty käsite, joka kuvaa 

kahden muuttujan välistä riippuvuutta. Esitetään yleensä korrelaatioker-

toimella, jonka arvo vaihtelee välillä -1 ja 1. 0 ja sen lähellä olevat arvot 

tarkoittavat heikkoa korrelaatiota, jolloin voidaan olettaa että pohjalla ole-

vien aineistojen välillä ei ole riippuvuutta. Muilla korrelaatiokertoimen ar-

voilla voidaan olettaa, että aineistoilla on keskinäinen riippuvuus. 

TR-mittaus Työväline, jolla mitataan työmaan turvallisuutta eri osa-alueilla. 

TR-tulos TR-mittauksesta saatu tulos, joka esitetään periaatteessa % -muodossa. 

Kertoo, kuinka monta prosenttia tehdyistä havainnoista on oikein. 
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Työturvallisuus on isossa roolissa kaikessa toiminnassa NCC:llä ja tavoite on päästä 

nollaan tapaturmaan. Nyt tilanne on kehittynyt siihen pisteeseen, että TR-mittausten 

tuloksen eivät korreloi suoraan työmaiden työturvallisuutta. Esimerkiksi työmaan TR-

tulos voi olla 99, mutta silti työmaalla voi olla sattunut vakava tapaturma. TR-tulos ker-

too vain yhden päivän tilanteen työmaalla. 

1.2 Tavoitteet ja sisältö 

Tutkimuksen päätavoitteena on kehittää työkalu työturvallisuuden ylläpitoon työmailla, 

mutta samalla myös kartoitetaan työturvallisuuden historiaa, nykytilannetta ja käytössä 

olevia työkaluja.  

Kirjallisen osuuden alussa käydään läpi yleisesti työturvallisuutta rakennusalalla histo-

rian ja nykytilanteen kautta. Yleisen osion jälkeen käydään läpi nykyisiä työkaluja työ-

turvallisuuden hallintaan. 

Kirjallisen osuuden loppupuoli käytetään uuden työkalun esittelyyn mm. vaadittujen 

ominaisuuksien kautta. Esitetään vaihtoehdot työkalulle ja esitellään syvällisemmin 

valittua työkalua. 

 

 

 



2 

  

1.3 NCC Rakennus Oy 

Tutkimus perustuu vanhaan organisaatioon, eikä vuoden 2016 alussa voimaan tullee-

seen uudistettuun organisaatioon. Tämä johtuu siitä, että tutkimuksessa käytetyt tilastot 

perustuvat kaikki vanhaan organisaatioon.   

NCC rakennus keskittyy asunto ja toimitilojen rakentamiseen ja korjaamiseen. Toiminta 

on jaettu viiteen toimialaan: 

 Talonrakentaminen 

 Korjausrakentaminen 

 Asuntorakentaminen 

 Aluetoiminnot 

 Lähialueet (Baltia ja Pietari) 

Tämä tutkimus koskee neljää ensin mainittua toimialaa [1]. 
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2 Työturvallisuus 

Työturvallisuus on osa suurempaa kokonaisuutta; työsuojelua. Työturvallisuuden 

lisäksi työsuojeluun kuuluu työterveys. Työsuojelulla varmistetaan jokaiselle 

työntekijälle turvallinen ja terveellinen työympäristö, jossa voi työskennellä säilyttäen 

fyysisen ja psyykkisen työkyvyn. Työsuojelulla myös kehitetään jatkuvasti tätä 

työympäristöä. [14, s.3.]  

 

Kuva 1 Työsuojelun kokonaisuus [14, s.3.] 

Työturvallisuuden toteuttaminen on sekä työnantajan että työntekijän velvollisuus, mut-

ta ennen kaikkea työturvallisuus on yhteispeliä, jossa paras tulos saavutetaan vain, kun 

tavoite on selvä jokaiselle osapuolelle ja kaikki haluavat osallistua työturvallisuuden 

toteutukseen. Työsuojelun tavoite on nolla tapaturmaa. [12, s.8.] 

Työturvallisuutta ohjataan lainsäädännöllä, eli työturvallisuuslailla (738/2012). Monissa 

yrityksissä ylitetään nämä lain määrittelemät vaatimukset. Kaikki palkkatyö kuuluu työ-

turvallisuuslain vaikutuspiiriin, ja samalla myös työterveyshuoltolain piiriin. Työterveys-

hoitolailla pidetään huoli työntekijän edellytyksistä jaksaa ja voida hyvin työssään [12, 

s.4,8.] 
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2.1 Työturvallisuuslaki 

Työturvallisuuslaissa määritetään ne velvollisuudet, joita työnantajan sekä työntekijän 

tulee noudattaa toiminnassaan työpaikoilla. [14, s.5.] 

Työnantajan velvollisuudet 

Työnantajalle on määrätty laissa huolehtimisvelvollisuus työntekijöiden suhteen. Työn-

antajan tulee huolehtia suunniteluilla ja järjestelmällisillä toimilla turvallisesta työympä-

ristöstä ottaen huomioon työntekijöiden henkilökohtaiset erot. Tämän toteutumiseksi on 

työturvallisuuslaissa esitetty seuraavia toimia: 

 Työsuojelun toimintaohjelma (kuva 2) 

 Haitta- ja vaaratekijöiden tunnistaminen ja riskien arviointi 

 Työntekijöiden opastus ja ohjaus [14, s.5]. 

 

Kuva 2 Työsuojelun toimintaohjelman ohjeellinen sisältö [14, s.10.] 
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Yleinen tapa huolehtia velvollisuuksien noudattamisesta on niiden delegointi työnteki-

jöiden esimiehelle. Näin tehdessä tulee esimiehelle tehdä selväksi hänen valtuutensa 

ja velvollisuutensa. Tässä tapauksessa työnantajan velvollisuudeksi jää kuitenkin pitää 

huoli, että määrätty esimies on tarpeeksi pätevä kyseiseen tehtävään. [14, s.6.] 

Yhteisillä työmailla ja alihankinta- tai vuokratyötä käytettäessä jokainen työnantaja vas-

taa omalta osaltaan työnjohdollisista vastuista, mutta pääasiallisen määräysvallan 

omaava työnantaja on vastuullinen varmistamaan että muiden työnantajien työntekijät 

ovat tietoisia työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. Yhteisilläkin työmailla jokainen on vel-

vollinen huolehtimaan työturvallisuudesta ja paras tulos saavutetaankin yhteispelillä 

niin, ettei aina vain täytetä minivelvoitteitta. [14, s.6–7.] 

Työntekijän velvollisuudet 

Jokaisella työntekijällä on velvollisuus omastaan ja muiden terveydestä sekä turvalli-

suudesta omat kykynsä huomioon ottaen. Työpisteen tai itse aiheutetun sotkun siivoa-

minen on jokaisen vastuulla, ja jos kyse ei ole itse aiheutetusta epäjärjestyksestä, sil-

loin työntekijän velvollisuus on ilmoittaa asiasta esimiehelleen. Sama velvollisuus kos-

kee myös muita työturvallisuuteen liittyviä puitteita. [14, s.8.] 

Ilmoituksen puutteista voi tehdä myös työsuojeluvaltuutetulle. Työntekijä voi myös pä-

tevyydestään riippuen olla velvollinen hoitamaan havaitsemansa puutteet itse. [14, s.8.] 

Työskennellessään työntekijät tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia työnantajan 

määräyksiä ja ohjeita. Jos työnantaja ei erikseen ole antanut ohjeita henkilösuojainten 

käytöstä, on työntekijä velvollinen käyttämään laissa määrättyjä henkilösuojaimia. [14, 

s.8.]  
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3 Työturvallisuus rakennusalalla  

3.1 Historia 

Vielä 1960-luvulla työturvallisuus ja työntekijöiden työolot rakennusalalla olivat suo-

messa karuja. Työmaan sosiaalitilat saattoivat pahimmillaan olla väliaikaisia kovale-

vyistä tai vastaavasta materiaalista rakennettuja tiloja, joiden laatuun panostaminen 

katsottiin turhaksi löysäilyksi ja tuhlaamiseksi. Työturvallisuuden toteuttamiseen työ-

mailla ei ollut käytössä selkeitä ohjeita. [4, s.69.] 

Tapaturmien määrä laski aina vuoteen 1995 asti, minkä jälkeen tapaturmien vähene-

minen on melkein jäätynyt, tapaturmien määrän jopa noustessa välillä. Vuoden 1995 

jälkeen sairauspoissaolojen määrä on ollut jatkuvassa nousussa. [12, s.5.] 

Viimeisien vuosikymmenien aikana rakennusalalla on tehty merkittäviä muutoksia työ-

turvallisuussäädösten suhteen, näitä ovat:  

 1956: Muutoksia vuodelta 1927 peräisin oleviin huonerakennustyön järjestysoh-

jeisiin mm. telineiden ja nostolaitteiden viikkotarkastukset. 

 1958: uusi työturvallisuuslaki, soveltamisalaa laajennettiin ja lakiin lisättiin ko-

neen tai muun teknillisen laitteen myyjän vastuu. 

 1969: kumottiin huonerakennustyön järjestysohjeet, tilalle säädettiin uudet ra-

kennustyön järjestysohjeet, painostettiin työmaan järjestystä, lisättiin uusia kun-

nossapito ja käyttöönottotarkastuksia ja pyrittiin lisäämään henkilökohtaisten 

suojainten käyttöä. 

 1976: muutos työturvallisuuslakiin, vaarallisten aineiden valmistajalle, myyjälle 

tai muulle luovuttajalle samanlainen vastuu kuin koneen myyjälle. 

 1987: Suuri muutos työturvallisuuslakiin, lakia muutettiin enemmän fyysistä ja 

henkistä rasitusta torjuvaksi. Lisättiin suunnittelijan vastuu. 

 1994: Päätös rakennustyön turvallisuudesta, lisää vastuuta suunnittelijoille työ-

turvallisuuden suhteen (629/1994). 

 1994: Päätös rakennustöiden henkilöstötiloista (977/1994). 

 1998: Päätös putoamista estävien suojarakenteiden käytöstä (156/1998). 
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 2001: Uusittu työterveyshoitolaki (1383/2001). Lailla pyrittiin siirtymään työpai-

koilla tapahtuvaan terveyden ja työkyvyn edistämiseen sekä työolosuhteiden 

selvittämiseen. 

 2003: Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Lain tarkoitus oli parantaa, ehkäistä ja 

torjua. 

 2006: Laki työsuojelun valvonnasta. Työsuojelun viranomaisvalvonta ja työsuo-

jelun yhteistoiminta (44/2006). 

 2006: Tilaajalle määrättiin selvitysvelvollisuus ja vastuu ulkopuolista työvoimaa 

käyttäessä (1233/2006). 

 2009: Uusi asetus rakennustyön turvallisuudesta, jolla kumottiin valtioneuvoston 

1994 antama päätös (629/1994). 

 2011: Työturvallisuuslain muutos. Jokaisella työmaalla työskentelevällä tulee ol-

la näkyvillä yksilöitävä henkilötunniste, jossa tulee näkyvä työntekijän työnanta-

ja ja henkilökohtainen veronumero. 

 2013: Työturvallisuuslain muutos. Pääurakoitsijan tulee pitää ajantasaista listaa 

työmaalla työskentelevistä henkilöistä työturvallisuuden varmistamiseksi. [8, 

s.15-17.] 

Työskentelyn työturvallisuutta on parannettu mm. seuraavilla menetelmillä: 

 henkilökohtaisilla suojaimilla: kypärä leukahihnalla, silmien suojaus, turvaken-

gät, heijastava vaatetus ja suojakäsineet/viiltosuojahanskat.  

 Työn ergonomian parantaminen mm. nostoapuvälineet ja aamutreenit 

 Suojakaiteet, aukkosuojat, telineet yms. suojarakenteet sekä henkilökohtaiset 

turvavaljaat. Näillä pystytään puuttumaan tapaturmiin, jotka johtavat yleensä 

vaikeaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. 
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3.2 Nykytilanne 

Työturvallisuuden nykytilanne on loistava, jos sitä verrataan esimerkiksi 1960-luvun 

tilanteeseen. Lyhyemmällä aikavälillä työturvallisuuden parantuminen on ollut maltilli-

sempaa, mutta kehitys on tapahtunut oikeaan suuntaan. Esimerkiksi kuolemaan johta-

vien tapaturmien määrä on puolittunut 2000-luvulla verrattaessa 1990-lukuun. Tilantee-

seen ei tule tyytyä ennen kuin päästään nollaan tapaturmaan. [6.]  

Nykyään työturvallisuutta seurataan mm. tapaturmataajuudella. Se ei kerro mitään ta-

paturmien vakavuudesta, mutta sen avulla voidaan ennakoida niiden todennäköisyyttä.  

Tapaturmataajuus ilmaisee tapaturmien lukumäärää miljoonaa työtuntia kohden. 

Vuonna 2005 rakennusalan tapaturmataajuus oli 82, mutta vuonna 2013 se oli laskenut 

63:een (kuva 3). Luvut ovat karkeasti tuplasti suurempia muuhun teollisuuteen verrat-

tuna. [7.]  

 

Kuva 3 Tapaturmataajuuksia [7.] 
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Kuva 4 Rakennusammattien tapaturmien määrä muihin ammatteihin verrattuna v.2008. [12. 
s.28.] 

Päähän ja käsiin kohdistuvat työtapaturmat vastaavat yli 60 % rakennusalan työtapa-

turmista. Päähän kohdistuvia tapaturmia on saatu vähennettyä henkilökohtaisten suo-

jainten avulla. Viimeisin lisä päänalueen suojaukseen on kypärän leukahihna, joka aut-

taa erityisesti putoamis- ja kaatumistilanteissa. Käsiin kohdistuvat vammat eivät ole 

yhtä vakavia kuin päähän kohdistuvat, mutta niitä esiintyy määrällisesti melkein 4 ker-

taa enemmän kuin päähän kohdistuvia. Suurin osa käsien työtapaturmista kohdistuu 

sormiin. Käsien suurta edustusta tapaturmatilastoista selittänee rakentamistyön luonne 

eli työtä tehdään käsillä. Syynä voi myös olla, että toisin kuin kypärä, suojakäsineet 

eivät anna yhtä hyvää mekaanista suojaa. [6.] 

Nykyaikainen urakan jakaminen pienempiin kokonaisurakoihin on tuonut uusia haastei-

ta työturvallisuuteen. Erillisurakoiden voimakas kilpailutus on johtanut siihen, että työ-

voimaa saapuu ulkomailta, jolloin työturvallisuuden kannalta haasteiksi nousevat kieli-

muuri ja lähtökohtaisesti erilainen työturvallisuuskulttuuri. Kun kokonaisurakka jaetaan 

kymmeniin erillisurakoihin, vaikeutuu kokonaisuuden hallinta, joka tuo myös haasteita 

työturvallisuuden hallintaan. [5, s.9.] 
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4 Työturvallisuus NCC:llä 

NCC:llä työturvallisuuden pohjana on että kaikessa tekemisessä työturvallisuus tulee 

ensin. Vaikka vastuu työturvallisuudesta on lähtökohtaisesti johdolla ja esimiehillä, on 

kaikilla NCC:llä työskentelevillä velvollisuus toimia turvallisesti työssään. Tämä velvolli-

suus on henkilökohtainen, ja se velvoittaa oman turvallisuuden lisäksi puuttumaan 

muiden työssä ilmeneviin puutteisiin ja virheelliseen toimintaan. [1.] 

Työmenetelmät tulee valita niin, että valinnassa otetaan huomioon työympäristön, työ-

terveyden ja työturvallisuuden vaatimukset. Edellä mainittu velvollisuus pätee myös 

koneiden ja välineiden kohdalla. Esimerkiksi jokainen työntekijä huolehtii, että työssä 

käytettävät telineet ovat turvalliset ja havaitessaan jonkun muun käyttävän turvalli-

suusmääräysten vastaisia telineitä tulee asiasta ilmoittaa välittömästi työnjohtajille. [1.] 

Työt suunnitellaan siten, että työssä esiintyvät riskit otetaan huomioon etukäteen ja 

poistetaan tai minimoidaan tapauskohtaisesti. Tätä varten työvaiheista tehdään tehtä-

väsuunnitelma ja/tai työn turvallisuussuunnitelma. Työn turvallisuussuunnitelma keskit-

tyy pelkästään riskien ennakointiin ja ehkäisyyn, kun tehtäväsuunnitelma käsittelee 

työvaiheen kokonaisuudessaan. [1.] 
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4.1 TR-tulosten ja tapaturmien keskinäinen riippuvuus 

Osana työturvallisuuden nykytilanteen kartoitusta NCC:llä tutkin vuodesta 2010 alkaen 

TR-mittausten tuloksia ja ilmoitettuja tapaturmia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli 

selvittää, korreloiko TR-mittausten nouseminen tapaturmien määrän vähenemisen 

kanssa. Samalla laskettiin myös muidenkin lukujen korreloimista keskenään. Tässä 

käytetyt TR-mittausten tulokset ovat NCC:n virallisia mittauksia, eikä niihin kuuluu työ-

maiden itse tekemiä mittauksia.  [Liite 1]  

Lasketusta korrelaatiokertoimesta voidaan päätellä, että TR-tulosten parantuessa on 

tapaturmien määrä laskenut. Kun TR-tulos on noussut koko Suomessa 9,8 prosenttiyk-

siköllä vuodesta 2010 vuoteen 2015 mennessä, on tapaturmien määrä laskenut vas-

taavassa ajassa 58,6 prosenttiyksiköllä. Kuvaajasta voidaan nähdä (kuvio 1), että 

vuonna 2014 on saatu vähennettyä tapaturmia paljon edelliseen vuoteen verrattaessa, 

jonka jälkeen tapaturmien laskutahti on hidastunut. Lyhyen otannan takia nyt lasketusta 

korrelaatiokertoimesta ei voida antaa tarkkaa ennusteta tulevaisuudesta [Liite 1]. 

 

Kuvio 1. TR-tulosten ja tapaturmien välinen korrelaatiokuvaaja [liite 1] 
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Korrelaatiolaskelman pohjalta voidaan kuitenkin päätellä, että 5 vuoden ajanjaksolla 

TR-tulos korreloi työmaan yleistä turvallisuutta, mutta se ei ota kantaa vakaviin tapa-

turmiin eikä näistä johtuviin sairauspoissaolojen määrään. Toisin sanoen työmaan TR- 

tulos voi olla 99, mutta silti siellä on voinut käydä vakava tapaturma, joka on johtanut 

kuukausien sairauslomaan [Liite 1]. 

 

Kuva 5 Liikevaihdon ja tapaturmien määrän muutokset [liite 1] 

Kuvassa 5 nähdään, että liikevaihdon kasvaminen välillä 2010–2012 ei ole nostanut 

tapaturmien määrää, mutta vuonna 2013 alkaneen laskun kanssa on myös tapaturmien 

määrä lähtenyt aikaisempaa nopeaan laskuun. [liite 1.] 
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5 Nykyiset työkalut työturvallisuuden hallintaan NCC Rakennuksella 

NCC:llä on käytössään muutamia omia työkaluja työturvallisuuden hallintaan, uusim-

pana tulokkaana on synergi raportointityökalu. Näiden työkalujen tarve on ilmeinen, 

kun pyritään kohti nolla tapaturmaa, ja tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda uusi 

työkalu, jolla päästään lähemmäksi tätä tavoitetta. Työkalujen lisäksi NCC Rakennuk-

sella on käytössään useita menettelytapoja projektien eri vaiheissa joilla varmistetaan 

työturvallisuuden toteutuminen. Nämä menettelytavat ovat toki myös työkaluja työtur-

vallisuudessa, mutta luonteeltaan ne voidaan tässä yhteydessä luokitella menettelyta-

voiksi. [11.] 

5.1 Työkalut 

5.1.1 Hiljainen kirja 

Hiljaisen kirjan tavoitteena on ylittää työyhteisössä esiintyvät kielimuurit. Sen tavoittee-

na on työturvallisuuden parantamisen lisäksi lisätä viestintää ja parantaa keskusteluja 

työturvallisuuden suhteen. Hiljainen kirja esittää erilaisia työturvallisuuteen liittyviä tilan-

teita väärin ja oikein muodossa. Näin kirjasta on tehty helposti lähestyttävä ja sisäistet-

tävä [1.] 

 

Kuva 6 Kaksi esimerkkiä hiljaisesta kirjasta [10] 
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5.1.2 Awareness day 

Kerran vuodessa järjestettävä awareness day pysäyttää työmaat klo 9:00 eteenpäin ja 

kokoaa koko työmaan henkilöstön keskustelemaan työmaan turvallisuudesta ja siitä 

kuinka sitä voidaan parantaa. Jokaiselta osastolta pyydetään tämän keskustelun esiin 

tuomaa palautetta ja tätä palautetta käytetään työympäristön kehittämisen pohjana. [1.] 

5.1.3 Time out 

Time outilla pyritään avaamaan ja vahvistamaan turvallisuuskulttuuria kannustamalla 

esimiehiä ja työmiehiä kehittämään työturvallisuuskulttuuria tähän suuntaan työmailla. 

Tavoitteena on kannustaa työmaan henkilöstöä puuttumaan rohkeasti havaitsemiinsa 

puutteisiin työturvallisuudessa. Tällä pyritään myös sitomaan työntekijöitä entistä vah-

vemmin turvalliseen työskentelyyn. [1.] 

 

Kuva 7 Time Out -periaate [1.] 
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5.1.4 Synergi raportointityökalu 

Synergi on koko NCC-konsernin yhteinen työkalu työturvallisuuden raportointiin. Sy-

nergin avulla mahdollisestaan työnjohdon lisäksi myös ammattiyöntekijöiden raportointi 

suoraan järjestelmään mobiilisovelluksen avulla. Työkalu on uusi ja se on otettu käyt-

töön vuoden 2016 aikana. [1.] 

 

Kuva 8 Synergin raportointitilanteet [1] 

Synergin toimintaperiaate on seuraavanlainen 

1. NCC:n työnjohtavat ja työntekijät raportoivat tapauksista (vain työnjohto voi raportoi-

da tapaturmat). 

2. Työpäällikkö vastaa tapauksen tutkinnasta. 

3. Työmaapäällikkö laatii korjaavat toimenpiteet. 

4. Aluetyösuojelupäällikölle ilmoitetaan astiasta ja hän vastaa tapauksen päätökseen 

saattamisesta. 

5. Tilasto saadaan järjestelmään. [1.] 
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5.1.5 Työmaan arviointikierros 

Työmaan arviointikierros on tällä hetkellä käytössä vain yhdellä NCC:n työmaalla, Ma-

tinkylän metrokeskuksessa. Se on havaintotyökalu, mutta siinä ei merkitä ylös huomioi-

ta samalla tavalla kuin TR-mittarissa. Kävelyn aikana otetaan ylös huomiot vain sel-

keistä työturvallisuuspuitteista, jotka otetaan huomioon eri osa-alueiden arvostelussa 

kävelyn lopuksi. Kävelyn jälkeen siihen osallistuneet istuvat alas käymään läpi kierros-

ta, ja antavat arvosanat valmiiksi annetuille osa-alueille. Kierroksella tehdyt huomioit 

vaikuttavat joihinkin arvosanoihin. Huomioidut havaitut puutteet korjataan heti kierrok-

sella, mutta jos niitä ei voida korjata, ne merkitään raporttiin kuvineen. 

Työmaan arviointikierroksen ideana on kehittää yhteistyössä työmaan turvallisuutta, 

eikä niinkään arvioida sitä kuin TR-mittari.  TR-mittarin ja työmaan arviointikierroksen 

tulos eivät ole vertailukelpoisia keskenään. [ Liite 3 ] 

5.2 Työturvallisuuden toteutuksen menettelytavat 

NCC:llä on käytössään omat menettelytavat työturvallisuuden toteutukseen, jotka ovat 

henkilöstön käytössä kokonaisuudessaan Pro3:ssa. Tässä luvussa esitellään työturval-

lisuuden toteutuksen menettelytavat pääpiirteittäin. [1.] 

5.2.1 Menettelytavat tarjoustoimintavaiheessa 

Rakennusprojekti alkaa tarjoustoimintavaiheella, jossa etsitään tarjottavat kohteet, pää-

tetään tarjoamisesta ja lopulta siirrytään urakkaneuvotteluun, jos tarjous hyväksytään. 

Työturvallisuuden kannalta ei tässä vaiheessa tapahdu paljoa, mutta alustavalla työ-

maasuunnitelmalla luodaan pohja toimivalle ja turvalliselle työmaalle. [11.] 
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Kuva 9 Tarjoustoimintavaiheen työturvallisuuteen liittyvät menettelytavat [11.] 

Laskentamuistio 

Laskentamuistiossa tehdään huomioita ja kirjauksia työmaan turvallisuusriskeistä, ja se 

onkin keskeinen väline työturvallisuusriskien hallintaan. 

Alustava työmaasuunnitelma 

Tarjousvaiheessa työmaasuunnitelma tehdään käyttö- ja yhteiskustannusten määrittä-

mistä varten, mutta se on pohja varsinaiselle työmaasuunnitelmalle ja turvallisuuden 

kannalta siinä keskeisiä asioita siinä ovat: 

 Työmaan toimisto ja sosiaalitilat 

 Aitaus 

 Ajoreitit työmaalle 

 Keskeisten nostovälineiden määrä, sijainti ja ulottuvuus 

 Yleiset varastointipaikat 

 Muut erityiset suojat, katokset ja turvajärjestelyt. [11.] 
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5.2.2 Menettelytavat rakentamisen valmisteluvaiheessa 

Rakentamisen valmisteluvaiheessa suunnitellaan ja luodaan vakaa pohja projektille, 

jonka päältä sitä on helppo lähteä toteuttamaan turvallisesti. Tässä vaiheessa tehtävillä 

suunnitelmilla on todella iso merkitys siihen, kuinka asiat sujuvat työmaalle. Esimerkiksi 

jos vasta työmaalla huomataan, että jätehuolto on mitoitettu liian pieneksi, on seurauk-

sena helposti monen päivän kaaos työmaalla, jolloin tapaturmariski on korkeampi. [11.] 

Parhaimmillaan rakentamisen valmisteluvaiheen jälkeen voidaan työmaalla keskittyä 

vain tekemiseen valmiiden suunnitelmien pohjalta, ja tällöin vähenee myös ennalta 

arvaamattomien työturvallisuusriskien määrä. [11.] 
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Kuva 10 Rakentamisen valmisteluvaiheen työturvallisuuteen liittyviä menettelytapoja [11.] 
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Purkutöiden hallinta ja purku-urakat 

Purkutöiden suunnittelun tavoite on purkutöiden toteuttaminen mahdollisimman tehok-

kaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Turvallisuuden kannalta suunnitteluperusteita ovat: 

 Purettavan rakennuksen sisältämät terveydelle vaaralliset aineet 

 Vaarallisten jätteiden turvallinen käsittely [11.] 

Sähköistys- ja valaistussuunnitelma 

Tehokkaan ja turvallisen sähköistyksen ja valaistuksen kannalta ne tulee suunnitella jo 

suunnitteluvaiheessa, koska silloin niiden reititykset voidaan ottaa paremmin huomioon 

rakenteissa. Turvallisen työskentelyn kannalta on tärkeää suunnitella huolella kulku- ja 

kuljetusreitit, työalueet ja työpisteet, sekä liikkuvien työkohdevalaistuksien helppo to-

teutus. [11.] 

Tuotannon perussuunnitelmat 

Turvallisuus, ympäristö ja aluesuunnittelu kuuluvat tuotannon perussuunnitelmiin, jotka 

laaditaan ennen työmaan aloittamista. Hyvillä suunnitelmilla luodaan tukeva pohja tur-

valliselle työskentelylle. [11.] 

Työmaan henkilöstötilojen suunnittelu 

Työmaan henkilöstötilat suunnitellaan muun työmaasuunnittelun yhteydessä, ja niiden 

tulee kattaa koko työmaan henkilöstötilojen tarpeet, eli tilojen määrä voidaan kasvattaa 

ja vähentää helposti tarpeen vaatiessa. Työmaasuunnitelmaa laatiessa henkilöstötilat 

tulee ottaa huomioon, erityisesti pitää huomioida järjestää työmaaliikenne siten, ettei se 

risteä henkilöstötiloista työmaalle siirtyvän reitin kanssa. Henkilöstötiloja saa käyttää 

vain pukeutumiseen, peseytymiseen, ruokailuun ja vaateiden kuivatukseen. Henkilöstö-

tilojen yhteydessä ovat myös käymälätilat. Siistit ja toimivat henkilöstötilat ovat edelly-

tys työhyvinvoinnille ja sitä kautta turvalliselle työskentelylle. [11.] 
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Työmaan jätehuolto 

Työmaan jätehuolto järjestetään siten, että sen tuottamat kustannukset ovat mahdolli-

simman pienet ja se ei aiheuta ympäristölle ylimääräistä rasitusta. Hyvin laadittu jäte-

huolto vaikutta myös suoraan työturvallisuuteen, kun jäte ei pääse kertymään työmaal-

le tai työpisteiden läheisyyteen, niin myös niistä aiheutuvien tapaturmien riski pienenee. 

Työturvallisuuden kannalta tärkeää on järjestää jokaisen kerrokseen vähintään yksi 

jätepiste, jonka yhteyteen sijoitetaan ylimääriä jäteastioita joita voidaan siirtää tarpeen 

mukaan työpisteisiin. [11.] 

Työmaan opasteet ja ulkoinen ilme. 

Työmaaopasteille kerrotaan ulospäin tärkeimmät työmaan tiedot ja osapuolet, mutta 

sen lisäksi sen tarkoituksena on parantaa työmaan välittömässä ympäristössä liikkuvi-

en ulkopuolisten henkilöiden turvallisuutta. Jos työmaasta johtuen joudutaan järjestä-

mään väliaikaisia liikennejärjestelyjä, tulee ne järjestää mahdollisimman riskittömiksi. 

Jos työmaa on julkisen tilan korjauskohde, työmaaopasteille pidetään huoli, ettei ulko-

puoliset pyri työmaalle. [11.] 

Työmaan ympäristösuunnitelma 

Työmaan ympäristösuunnitelmalla on tarkoitus hallita työmaahan liittyvät ympäristö- ja 

terveysriskit. Työturvallisuuden kannalta tärkeitä näkökohtia ovat: 

 Työturvallisuus 

 Järjestys 

 Siisteys 

 Työmaa-alue 

 Työmaan lähialue 

 Paloturvallisuus 

 Työmaan kuljetukset ja jätehuolto [11]. 
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Työmaasuunnitelma  

Rakentamisen valmistelussa tarkennetaan tarjousvaiheessa tehtyä työmaasuunnitel-

maa rakentamisen tarpeita vastaamaan [11]. 

Työmaan turvallisuussuunnittelu ja turvallisuusohje 

Rakennuttajan tekemät turvallisuusasiakirja ja hankeen vaarojen arviointi ovat pohjana, 

kun työmaan turvallisuutta aletaan suunnitella. Tällä suunnittelulla pyritään luomaan 

edellytykset turvalliselle työskentelylle, mm. vaarojen arvioinnilla ja työmaan hallinnan 

toimenpiteillä. Turvallisuussuunnitelmassa tunnistetaan mm. työmaakohtaiset erityisen 

vaaran työvaiheet. [11.] 

Turvallisuussuunnittelun lisäksi jokaiselle työmaalle laaditaan turvallisuusohje, jossa 

kuvataan työmaan keskeisimmät menettelytavat työturvallisuudessa. [11.] 

Työmaan vaarojen arviointi 

Rakennuttajan turvallisuusasiakirja on lähtökohtana myös vaarojen arvioinnissa ja se 

tehdään aina kirjallisena ennen työn aloittamista. Työmaan vaarojen arvioinnin tarkoi-

tuksena tunnistaa työmaalta vaara- ja haittatekijät. Näistä tekijöistä merkittävimmät 

joko poistetaan tai minimoidaan niiden todennäköisyys jos poistaminen ei ole mahdol-

lista. [11.] 

Elementtiasennussuunnitelma 

Elementtiasennussuunnitelma on tehtävä jo työvaiheen sujuvuuden varmistamiseksi, 

koska sen vaikutus työmaan aikatauluun on suuri. Turvallisuuden kannalta tärkeitä 

asioita elementtiasennussuunnitelmassa ovat: 

 Elementtien painot 

 Nostolaitteille asetettavat vaatimukset 

 Toimenpiteen putoamisen estämiseksi 

 Turva-alueet ja kulkutiet 

 Putoamissuojaus ja nostoturvallisuus. [11.] 
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Putoamissuojaussuunnitelma 

Putoamissuojaussuunnittelussa suunnitellaan, kuinka erilaiset työntekijöiden tai työvä-

lineiden putoamiset estetään työmaalla. Suunnitelman lähtökohtana on, että putoami-

nen estetään ensisijaisesti suojakaiteilla yms. Valjaita käytetään vain viimeisenä vaih-

toehtona, jos työpisteessä ei voida käyttää putoamista estäviä suojarakenteita. [11.] 

5.2.3 Menettelytavat rakentamisvaiheessa 

Tuotantovaiheessa ei enää tehdä suurempia suunnitteluratkaisuja, vaan lähdetään 

toteuttamaan projektia valmisteluvaiheen pohjalta. Tämä ei silti tarkoita sitä, että töitä ei 

suunniteltaisi työmaalla ollenkaan. Esimerkiksi työnjohtajat laativat vastuualueidensa 

töistä tehtäväsuunnitelmia tukemaan ja ohjaamaan työn toteutumista laadukkaasti ja 

turvallisesti. [11.] 

Jos rakentamisvaiheessa joudutaan poikkeamaan tuotannon perussuunnitelmista, niin 

nämä muutokset tulee päivittää perussuunnitelmiin [11]. 
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Kuva 11 (1/2) Rakentamisvaiheen työturvallisuuteen liittyvät menettelytavat [11.] 
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Kuva 11 (2/2) Rakentamisvaiheen työturvallisuuteen liittyvät menettelytavat [11.] 

Johdon työturvallisuuskierros 

Johdon työturvallisuuskierroksella osoitetaan yrityksen johdon tahtotila työturvallisuu-

den suhteen työmaalla työskenteleville henkilöille. Kierroksella pyritään myös siihen, 

että NCC:n johto oppisi tunnistamaan työturvallisuuspuutteet ja -riskit työmaalla. [11.] 

Johtaminen 

Työmaalla työnjohtajien tulee olla mallina työturvallisuuden suhteen työntekijöille. Li-

säksi työnjohdon tulee varmistaa henkilöstö osaa työskennellä turvallisesti ja sääntöjen 

mukaan. Tässä käytetään apuna mm. työn opastusta [11.] 
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Perehdyttäminen 

Perehdyttämisen tarkoituksena on varmistaa työntekijälle turvallinen pohja töiden te-

kemiselle kullakin työmaalla. Perehdyttämisestä kerrotaan tarkemmin luvussa 5.2.3. 

[11.] 

Tapaturmat, vaaratilanteet (läheltä piti tapaukset) ja työturvallisuushavainnot 

Turvallisuuden havainnoinnilla parannetaan työntekijöiden tietoisuutta ja mahdollises-

taan helppo raportointi työturvallisuuspuutteista työntekijöiden toimesta. Raportoinnilla 

jokainen voi tehdä osansa työturvallisuuden parantamisen eteen. Tapaturmien ja vaa-

ratilanteiden avulla voidaan oppia jotain jokaisesta tämmöisestä tapahtumasta ja sa-

malla ne arkistoidaan myöhempää käyttöä varten. Raportoinnista kerrotaan lisää lu-

vussa 5.1.4. [11.] 

Työmaan henkilöluettelo ja kuvallinen henkilötunniste 

Jokainen työntekijä aloittaa uudella työmaalla työskentelyn perehdyttämisellä, jonka 

yhteydessä henkilö rekisteröidään työmaan henkilöluetteloon ja varmistetaan, että 

työntekijällä on veronumerollinen henkilötunniste, eli käytännössä valttikortti, jota ilman 

työmaalle ei ole asiaa. Henkilöluetteloon ei merkitä tilapäisesti työmaalle tavaraa kuljet-

tavia henkilöitä. Veronumero sen sijaan ei katso sitä, mitä työntekijä työmaalla tekee, 

vaan sen tulee löytyä niin kuljettajilta kuin työmaan vartijoilta. [11.] 
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Henkilöluetteloon merkitään seuraavat asiat: 

 Suomalaisten ja ulkomaalaisten työntekijöiden nimet, syntymäajat ja kansalai-

suus 

 Henkilöllisyyden varmennus 

 NCC Rakennukseen sopimussuhteessa oleva yritys 

 Työntekijän palkanmaksaja 

 Veronumero 

 Työssäoloaika 

 E101-/A1- todistuksen voimassaoloaika 

 Oleskeluluvan numero 

 Työturvallisuuskortin voimassaoloaika 

 Perehdyttämisen ajankohta.  

Henkilötunnisteen lisäksi voidaan vaatia erillistä kulkulupakorttia, jos kohteessa niin 

vaaditaan. [11.] 

Tehtäväsuunnitelma 

Tehtävänsuunnitelma on ajan, laadun ja kustannusten näkökulmasta suunniteltu yhden 

työvaiheen toteutussuunnitelma, josta löytyy kaikki työvaiheen olennaiset tiedot. Siinä 

sivutaan myös työturvallisuutta, mutta tästä tehdään vielä erikseen tehtävän vaarojen 

arviointi eli työn turvallisuussuunnitelma. [11.] 

Tehtävän vaarojen arviointi/työn turvallisuussuunnitelma 

Tehtävän vaarojen arvion on periaatteeltaan samanlainen kun riskianalyysi, mutta siinä 

keskitytään vain yhden työsuorituksen työturvallisuusriskien ennakointiin ja torjuntaa. 

Työn turvallisuussuunnitelma laaditaan aina, kun työvaiheessa on korkeita riskejä. 

Suunnitelma tehdään aina yhdessä työntekijän kanssa, ja molemmat osapuolet sitou-

tuvat noudattamaan sitä. Turvallisuussuunnitelma pitää käydä läpi aina työvaiheen 

aloituspalaverissa ja uusien aloittavien työntekijöiden kanssa. [11.] 
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Työvaiheen aloituspalaveri 

Työvaiheen aloituspalaverissa sovitaan tavoitteet ja toimenpiteet mm. työturvallisuu-

teen liittyen [11]. 

Mestan vastaanotto 

Mestan vastaanotossa varmistetaan että seuraava työntekijä voi aloittaa työnsä, niin 

että edellinen tekijä on tehnyt työnsä sovitusti ja mesta on turvallinen työskennellä [11]. 

Työsuojelun viranomaisilmoitukset työmaan alkaessa 

Rakennustyön ennakkoilmoitus tulee tehdä viikon kuluessa työmaan alkamisesta, jotta 

työsuojeluviranomaiset saavat tiedon uudesta työmaasta ja pääsevät seuraamaan 

työntekijöiden turvallisuutta ja työmaan turvallisuustasoa. Myös työmaan työsuojeluor-

ganisaation henkilöistä tulee tehdä ilmoitus. [11.] 

Työmaan vastuuhenkilö ja työsuojeluorganisaatio 

Työmaan työsuojeluorganisaatioon muodostaa työnantajan edustaja, työsuojelupäällik-

kö ja työntekijöiden edustaja, työsuojeluvaltuutettu. Toimihenkilöille voidaan valita oma 

työsuojeluvaltuutettu jos niin halutaan. Työsuojelupäällikkö ja valtuutettu tekevät yhteis-

työtä työmaan turvallisuuden eteen mm. TR-mittausten suunnittelun ja toteutuksen 

koordinoinnilla, ja viikoittaisella tuotantopalaverilla (viikkoinfo). [11.] 

Työmaan kunnossapitotarkastukset ja TR-mittaus 

Kunnossapitotarkastuksilla ja TR-mittauksilla seurataan työmaan turvallisuutta läpi ra-

kentamisen. Näistä kerrotaan tarkemmin luvussa 5.2.1. [11.] 
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Nostotöiden suunnittelu sekä nostolaitteiden kunnossapitotarkastukset 

Koska nostotyöt ovat aina korkean riskin töitä, tulee kaikki niihin liittyvät työvaiheet 

suunnitella tarkasti. Käyttöönottotarkastuksilla varmistetaan että koneet ovat työn aloit-

tamisen edellyttämässä kunnossa ja kunnossapitotarkastuksilla huolehditaan, että ko-

neet pysyvät työvaiheiden vaatimassa kunnossa koko työn ajan. [11.] 

Telineiden suunnittelu ja käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastukset 

Telineet tulee suunnitella aina ennen kuin ne pystytetään ja ne tulee valita käyttötarkoi-

tuksen mukaisesti. Ennen käyttöönottoa telineille tulee tehdä käyttöönottotarkistus. 

Telineeseen tulee kiinnittää telinekortti, josta selviää, ovatko telineet hyväksytty käyt-

töön. Telineiden kunnossapitotarkastus sisältyy TR-mittaukseen tai viikoittaiseen kun-

nossapitotarkistukseen. [11.] 

Koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttö ja tarkastukset 

Työmaalla käytössä olevat koneet tulee tarkistaa säännöllisesti, eli käytännössä kun-

nossapitotarkastuksessa tai TR-mittauksessa. Työmaalle saapuessa koneille tulee 

tehdä käyttöönottotarkastus. Ennen jokaista käyttökertaa koneet tulee tarkistaa vähin-

tään silmämääräisesti ja vialliset koneet tulee poistaa käytöstä ja toimittaa välittömästi 

huoltoon. Työmaalla käytettävien koneiden tulee olla rakennustyöhön sopivia, ja niiden 

suojien tulee olla ohittamattomia. [11.] 

Terveydelle vaaralliset aineet 

Vaarallisia aineita käyttäessä tulee niiden käyttöturvatiedotteiden olla saatavilla. Käyttö-

turvatiedotteen toimittamisesta on vastuussa aineen toimittaja. [11.] 

Tulityöt 

Tulitöitä varten tulee aina hakea tulityölupa työmaatoimistossa ja tulityöt tulee suorittaa 

tulitöiden valvontasuunnitelman mukaisesti. Tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimas-

sa oleva tulityökortti ja myöntäjän tulee varmistaa, että luvanhakijalla on myös voimas-

sa oleva tulityökortti. [11.] 
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Ensiapu työmaalla 

Työmaan ensiapuvalmiuden varmistamiseksi tulisi työmaalla olla 20 alkavaa työnteki-

jää kohden yksi ensiaputaitoinen tai 5 % henkilövahvuudesta omaisi ensiaputaidot. 

Työnjohtajilla tulee olla voimassa oleva ensiapupätevyys. [11.] 

Työmaan turvallisuuden laiminlyönteihin puuttuminen 

Oman henkilöstön turvallisuuden laiminlyönteihin voidaan puuttua: 

 Suullisella huomautuksella 

 Kirjallisella huomautuksella ja poistamisella työmaalta loppupäiväksi 

 Jos edellä olevat eivät tehoa, voidaan työsuhde päättää [11.] 

Aliurakoitsijan laiminlyönteihin voidaan puuttua: 

 Suullisella huomautuksella 

 Kirjallisella reklamaatiolla ja poistamisella työmaalta loppupäiväksi 

 Aliurakoitsijan työntekijän poistaminen työmaalta pysyvästi, sanktio aliurakoitsi-

jalle ja sopimuksen purkaminen, jos tilanne niin vaatii. [11.] 

Henkilökohtaiset suojavarusteet 

NCC:n työmailla tulee käyttää seuraavia henkilökohtaisia suojavälineitä: 

 Suojakypärä, joka on varustettu monipistekiinnitteisellä leukahihnalla 

 Silmien suojaus 

 Turvakengät 

 Huomiovaatetus (yläosa, luokka 2) 

 Suojakäsineet, Viiltosuojakäsineet (viiltovaarallisissa työvaiheissa) 

 Turvavaljaat, jos työpisteessä on putoamisvaara, eikä sitä voida poistaa suoja-

rakenteilla 

 Hengityssuoja sitä edellyttävissä töissä 

 Kuulosuojat niitä edellyttävissä töissä [11.] 
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6 Nykyiset työkalut työturvallisuuden hallintaan muualla 

Suomessa käytössä olevia työkaluja työturvallisuuden hallintaan ei voida asettaa pa-

remmuusjärjestykseen niiden erilaisesti luonteesta johtuen. TR-mittarilla ja kunnossapi-

totarkastuksilla työmaan turvallisuus dokumentoidaan viikoittain ja pidetään hallinnassa 

läpi työmaan, kun työturvallisuuskortilla varmistetaan työntekijöiden perusosaaminen 

työturvallisuuden suhteen. Perehdytyksellä varmistetaan työntekijälle työmaakohtaiset 

työturvallisuusasiat. [8, s.60–61.] 

Nämä työkalut voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: ennakoivat työkalut ja 

seuraavat työkalut. Käytännössä jako ei ole näin yksinkertainen, sillä seuraavilla työka-

luilla toki valvotaan työmaan turvallisuutta jatkuvasti, mutta niillä pyritään myös ehkäi-

semään tapaturmia ennakkoon. [8, s.60–61.]  

Puhtaasti ennakoivina työkaluina voidaan pitää työmaahan perehdytystä ja työturvalli-

suuskorttia, joilla molemmilla pyritään varmistamaan, että työntekijän tietää kuinka 

työskennellä turvallisesti ja osaa ottaa huomioon työmaiden eroavaisuudet työskente-

lyssään. Näillä varmistetaan myös tämän osaamisen säilyminen ja ajantasaisuus, kun 

perehdytys tehdään aina uuden työmaan kohdalla ja työturvallisuuskortti uusitaan 

säännöllisesti. [8, s.60–61.] 

Seuraavina työkaluina voidaan pitää viikoittaista kunnossapitotarkastusta eli TR–

mittausta. Kuten edellä mainittiin, tällä seurannalla pyritään työmaan järjestyksen ylläpi-

tämisen lisäksi ennalta ehkäisemään tapaturmia. Viikoittainen seuranta on tarpeen, 

koska rakennustyömaa on jatkuvassa muutoksessa, joten viime viikolla kunnossa ollut 

varastoalue on voinutkin muuttua viikon aikana tapaturma-alttiiksi tavarakasaksi. [8, 

s.60–61.] 

Seuraavaksi esitettävistä menettelyistä NCC:n käytössä on: 

 Käyttöönottotarkastus 

 TR-mittari tai erillinen viikoittainen kunnossapitotarkistus 

 Työmaaperehdytys ja työhönopastus 

 Työturvallisuuskortti. 
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6.1 Käyttöönottotarkastus 

Käyttöönottotarkastus tulee suorittaa aina, kun työmaalla otetaan käyttöön telineitä tai 

nostolaitteita ja niiden apuvälineitä. Tarkastuksessa todetaan edellä mainittujen sopi-

vuus ja turvallisuus työmaakäyttöön vallitsevissa olosuhteissa. Tällä varmistetaan että 

työt voidaan aloittaa turvallisesti. Käyttöönottotarkastuksen jälkeen näiden kuntoa ja 

turvallisuutta valvotaan TR-mittauksen yhteydessä. [5, s.131.] 

6.2 TR-mittari 

TR-mittaus on viikoittain suorittava työturvallisuuden seuranta, jolla voidaan korvata 

viikoittainen kunnossapitotarkistus. TR-mittaus on kunnossapitotarkistusta työläämpi, 

mutta sen avulla isomman työmaan työturvallisuuden hallinta helpottuu huomattavasti. 

Käytännössä mittaus tehdään kiertämällä työmaa ympäri ja tekemällä siitä ohjeistuksen 

mukaisia oikea ja väärin merkintöjä. Näitä merkintöjä suositellaan tehtäväksi yhteensä 

vähintään 100, jotta tulos olisi riittävän tarkka. Mittauksessa kaikki havainnot ovat sa-

manarvoisia, mutta mittari on suunniteltu niin, että tärkeimmät asiat painottuvat tulok-

sissa. Maanrakennus-alalla eli infralla on käytössä TR-mittarin muunnos MRV-mittari, 

joka on periaatteeltaan samanlainen työkalu, mutta sitä on muokattu vastaamaan pa-

remmin infran tarpeisiin [3, s.6.] 

Havaintoja tehdään 6 osa-alueelta, joista yksi on jaettu kahdeksi osa-alueeksi. Osa-

alueita ovat: 

 Työskentely 

 Telineet 

 Koneet ja välineet 

 Putoamissuojaus 

 Sähkö ja valaistus 

 6a. Järjestys 

 6b. Pölyisyys. [3, s.6.] 
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6.3 Kunnossapitotarkistus 

Työmaalla pidetään viikoittainen kunnossapitotarkastus TR-kierroksen sijaan, jos työ-

maa on pieni, eikä TR-mittarin vaatimaa 70-100 havaintoa saada täyteen, jotta sen 

tarkkuus olisi riittävä. Kunnossapitotarkastuksen luonteen vuoksi sitä on suotavaa käyt-

tääkin vain silloin kun työmaa on liian pieni TR-mittarin käyttämiseen, koska se ei huo-

mioi työmaan olosuhteita niin hyvin kuin TR-mittari. [3, s.6.] 

6.4 Työmaaperehdytys ja työhönopastus 

Perehdytys on työkalu, jolla jokaiselle työmaan uudelle työntekijälle selvitetään työ-

maan keskeiset työturvallisuusasiat. Perehdyttämisen avulla varmistetaan, että jokai-

nen työmaalla työskentelevä saa tarpeelliset tiedot työturvallisuuteen liittyen. Perehdy-

tyksen piiriin kuuluvat myös työmaan toimihenkilöt. Selvitettäviä asioita ovat: [2, s.8.] 

 Työmaa ja sen organisaatio 

 Työn ja työympäristön vaarat 

 Työhön liittyvät turvallisuusmääräykset 

 Töissä tarvittavat henkilösuojaimet ja niiden merkitys 

 Työturvallisuuden puutteista ilmoittaminen 

 Toiminta tapaturma ja vaaratilanteissa  

 Keneltä saa lisätietoja. [2, s.8.] 

Perehdyttämisen suorittamisesta on vastuussa päätoteuttaja. Käytännössä perehdyt-

tämisestä työmailla vastaa työnjohtajat. Myös työsuojeluvaltuutettu voi pitää perehdy-

tykset. Perehdyttämisellä luodaan edellytykset työntekijän työskentelylle ilman ohjausta 

ja valvontaa, mutta erillisellä työhön opastuksella varmistetaan työntekijän turvallinen 

työskentely kyseessä olevassa työvaiheessa. Työhön opastuksen suorittamisesta on 

vastuussa työntekijän esimies esim. aliurakoitsijan työnjohto. Pääurakoitsijan vastuulle 

jää vaatia, että työhön opastus on suoritettu. [2, s.8.] 
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6.5 Työturvallisuuskortti 

Työturvallisuuskortti ja siihen liittyvä koulutus on kaikille samanlainen ja näin ollen sillä 

varmistetaan yhtenevä pohja työturvallisuuden toteutukseen yhteisellä työpaikalla, eli 

työpaikalla, jossa työskentelee samaan aikaan usean työnantajan työntekijöitä. Uusia 

työntekijöitä palkatessa työturvallisuuskortti on todiste työntekijän työturvallisuuden 

perusosaamisesta sen kaikille samankaltaisuuden vuoksi. Työturvakortti on voimassa 

viisi vuotta kerrallaan, jonka jälkeen työturvallisuuskortti on uusittava. [15.] 

6.6 Safety Check 

Safety Check on TR-mittaria muistuttava työkalu. Erona on, että TR-mittarista poiketen 

havaintoja tehdään eri töihin sovitetuilla tarkastuslistoilla. Rakennusalalla on käytössä 5 

valmista tarkastuslistaa, mikä on turhan pieni määrä verratessa TR-mittarin yleiskatta-

vuuteen. [13.] 

Safety checkin hyvä ominaisuus on, että ”ei kunnossa” merkinnän lisäksi voidaan ha-

vainto merkitä ”ei soveltuvaksi”, jolloin havaintoa ei korjata, vaan havainnon kohde 

poistetaan työmaalta. Toinen hyvä ominaisuus on, että tarkastuslistasta tehdään lo-

puksi yhteenveto, jossa sovitaan toimenpiteet havainnon korjaamiseksi, vastuuhenkilö 

ja toimenpiteiden aikataulu. Korjausehdotuksella ja aikataululla voitaisiin tehostaa TR-

mittauksessa tehtyjen havaintojen korjaamista, kun nykyisellään sama havainto voi olla 

monessakin mittauksessa mukana korjaamatta. [13.] 

Liitteestä 2 löytyy purkutöiden safety check -lista. 
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7 Uusi työkalu työturvallisuuden hallintaan 

Uusi työkalu on muunnelma Matinkylän metrokeskuksen työmaalla käytössä olevasta 

työmaan arviointikierroksesta. Työmaan arviointikierros on isojen työmaiden työkalu, 

mutta uusi työkalu voitaisiin ottaa käyttöön kaikilla työmailla. 

7.1 Viikoittainen työmaan turvallisuusarviointi 

Uuden työkalun nimi olisi ainakin aluksi viikoittainen työmaan turvallisuusarviointi, joka 

tehtäisiin yhdessä kaikkien urakoitsijoiden kanssa. Pääurakoitsijaa edustaisi työsuoje-

lupäällikkö, ja urakoitsijoita heidän erikseen nimeämä henkilö. Myös työsuojeluvaltuu-

tettu osallistuisi arvioon. Toisin kuin arviointikierroksessa, turvallisuusarvioinnissa työ-

maatta ei kierrettäisi erikseen, vaan arvioinnin pohjana käytettäisiin viimeisintä TR-

mittausta.  

Työkalun etuna arviointikierrokseen olisi, että siinä saataisiin kuuluville myös aliurakoit-

sijoiden näkemys työmaan turvallisuustasosta. Samalla saataisiin aliurakoitsijat näke-

mään työmaan turvallisuustilanne viikoittain. Kun turvallisuustilannetta tarkasteltaisiin 

kaikkien työmaan osapuolien edustajien ollessa paikalla, olisi myös turvallisuuden 

eteen tehtävän työn kannattavuuden esittäminen helpompaa. 

Turvallisuusarvion tarkoituksena on myös herättää keskustelua ja saada tähän keskus-

teluun mukaan mahdollisimman paljon näkemyksiä työmaalta. Karkeasti voidaan sa-

noa, että työkalulla on kaksi tarkoitusta, mitata työmaan turvallisuutta ja kehittää kes-

kusteluilmapiiriä työmaalla. 

Turvallisuusarvioinnin kalibrointia voisi harkita, jos tuloksissa esiintyy suurta hajontaa 

tai pisteet ovat kerta toisensa jälkeen täydet tai lähes täydet. 

Viikoittaisen työmaan arviointilomake löytyy liitteestä 4, ja sen täyttöohjeet ovat samas-

sa yhteydessä. 
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7.1.1 Toimintaperiaate 

Kuten edellä todettiin, turvallisuusarviointi tehtäisiin kerran viikossa, esimerkiksi tuotan-

topalaverin yhteydessä. Jokaisen urakoitsijan pitäisi nimetä työntekijöistään vastuu-

henkilö, joka edustaisi muita saman urakoitsijan työntekijöitä tässä arvioinnissa. Vas-

tuuhenkilö toisi arviointitilaisuuksiin mukanaan muiden työntekijöiden asiat työturvalli-

suuteen liittyen ja kertoisi arvioinnissa ilmenneitä asioita takaisin työntekijöille.  

Jokaisen arviointitilaisuuden aikana täytetään yhden A4:n pituinen taulukko, jonka ra-

kennetta voidaan käyttää arvioinnin etenemisjärjestyksenä. Jokaisen kohdan pisteytys 

mietitään yhdessä, ja pisteet annetaan vasta, kun osallistujilla on yhtenevä mielipide 

näistä pisteistä. Jos työkalun kokeiluvaiheessa ilmenee tarvetta myös ns.vapaalle mie-

lipiteelle/palautteelle, voisi arviointilomakkeen yhteyteen liittää tyhjän A4:n tätä tarkoi-

tusta varten. Jossain osa-alueissa itse pisteytyksestä ei voida päättää yhdessä, kuten 

esimerkiksi turvallisuushavainnoista, joissa pisteet määrittyvät havaintojen lukumäärän 

mukaisesti. Näissäkin osa-alueissa tulee kuitenkin pyrkiä keskustelemaan asiasta. 

Työmaan turvallisuusarviointi tilaisuutta vetää työmaan työsuojelupäällikkö. Työsuoje-

lupäällikön tulisi pyrkiä kannustamaan ja lisäämään keskustelua työmaan työturvalli-

suudesta, sen sijaan, että jaettaisiin vain pisteet osa–alueille. Keskustelu on toivottua, 

koska tällä tavoin saadaan toivottavasti kannustettua jokaista osallistumaan ja kehittä-

mään työmaan turvallisuutta. 

Kun kaikki osa-alueet on pisteytetty, lasketaan pisteet yhteen ja yhteispisteiden pohjal-

ta lasketaan indeksi, jotta tulosta voidaan vertailla menneiden ja tulevien arvioiden tu-

losten kanssa.  

Työmaan turvallisuusarvioinnin täytettävän taulukon yhteydessä on liitteenä pistei-

tysohje tuloksen tulkintaportaikolla. Lisäksi liitteestä löytyy jokaisen osa-alueen ohjaa-

vat pisteytyskriteerit. Jossain kohdissa pisteytys on selkeä, eikä näissä kohdissa itse 

pisteytyksestä voida erikseen keskustella. Toisissa kohdissa pisteytykseen vaikuttaa 

osallistujien näkemys asiasta.  
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8 Johtopäätökset 

Nykyisten työturvallisuuden työkalujen avulla on jo mahdollista saavuttaa nollan tapa-

turman tavoite, mutta koska tämän hetkisessä tilanteessa, jossa työmailla kohtaavat 

vanhan ja uusi käsitys työturvallisuudesta, riittää työtä turvallisuuden eteen, on uudelle 

työkalulle kysyntää.  

Nykyisten työkalujen toimivuus voidaan todeta vähentyneissä työtapaturmissa 5 vuo-

den tarkastelujaksolla. Suunta on siis oikea, mutta tapaturmien vähenemistä tulee pyr-

kiä nopeuttamaan. Työkalujen eteen on tehty jo suuri työ, ja samalla ihmisten asentei-

siin ei ole pystytty puuttumaan samalla vauhdilla. 

TR-mittarilla hallitaan työmaan olosuhteita jo hyvin, eikä sen hallintaan ole tarvetta uu-

delle työkalulle. Vaikka tässä tutkielmassa esitetty työkalu käsitteleekin osittain samoja 

aihealueita, sillä pyritään tuomaan työmaan turvallisuus kaikkien tietoisuuteen ja käsi-

teltäväksi viikoittain. 

Viikoittainen työmaan turvallisuusarviointi jää tämän tutkimuksen puitteissa vielä tes-

taamatta käytännössä, ja ei voi vielä varmaksi sanoa, että siihen ei tulisi muutoksia 

testauksen aikana tehtävien havaintojen vuoksi. Turvallisuusarviointi on kuitenkin tässä 

tämän tutkimuksen jälkeen valmis testattavaksi työmailla. 

Tämän tutkimuksen pohjalta voisi tutkia tarkemmin safety check -listasta ja sen muok-

kaamisesta NCC Rakennuksen käyttöön. Safety check -listan muokkaamisen vaikeu-

deksi voi nousta sen samankaltaisuus TR-mittauksen kanssa, mutta oikeilla muutoksil-

la siitä voidaan saada käytännöllinen työkalu NCC:n käyttöön. 
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9 Yhteenveto 

Suomessa työturvallisuuden toteutusta ohjaa työturvallisuuslaki, jolla pyritään varmis-

tamaan kaikille turvallinen työympäristö, jossa työntekijä pysyy terveenä. Tämän lisäksi 

rakennusalalla työturvallisuutta ohjaa valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuu-

desta (205/2009). Rakennusalalla työturvallisuus on aina ollut haaste ja se näkyy myös 

tilastoissa, joissa rakennusalan tapaturmataajuus on muita aloja suurempi. Vuosien 

aikana työturvallisuutta on parannettu säädöksillä, lailla ja erilaisilla työkaluilla. 

NCC Rakennuksella Oy:llä työturvallisuus on ykkösasia kaikessa toiminnassa ja sen 

toteutus on myös kaikkien velvollisuus vastuista riippumatta. Jo suunnitteluvaiheessa 

otetaan huomioon, kuinka työturvallisuus toteutuu työtä tehdessä. Määrätietoiselle työl-

lä NCC:llä on tapaturmien määrä laskenut välillä 2010–2015 58,6 %. 

NCC Rakennuksella on käytössään monia työkaluja ja toimitapoja, joilla varmistetaan 

työturvallisuuden toteutuminen. Näillä työkaluilla on NCC:llä työskentely turvallisempaa 

kuin rakennusalalla keskimäärin. 

Tässä tutkimuksessa esitetty työkalu voi tuntua pieneltä nykyään käytössä oleviin työ-

kaluihin nähden. Tämä johtuu siitä, että työkalujen osalta on tehty jo huimasti töitä ja 

tällä hetkellä suurin työ on ihmisten asenteessa.  
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  1 (2) 

 

  

Korrelaatiolaskelma 

 

Keskiarvot 

       TR–tulos 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Suomi 86,5 89,5 90,4 92,3 94,1 95 

KR 84,6 90,3 92,2 92,3 94,3 96,4 

AT 83,9 88,6 90,3 93,6 92,3 93,4 

AR 87,9 89,6 89,3 91,6 94,8 95,5 

TR 87,3 89 91,8 93,1 93,2 94 

       Mittaukset, kpl. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Suomi 2842 2799 2929 3219 3484 2733 

KR 119 112 240 388 372 314 

AT 1961 1835 1623 1744 1740 1382 

AR 353 456 573 641 828 645 

TR 409 396 493 446 544 392 

       Tapaturmat 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Suomi 150 148 131 125 73 62 

KR Ei tilastoja 12 3 

AT 80 64 47 44 28 31 

AR 45 41 51 50 15 14 

TR 21 36 25 23 16 5 

       Vaaratilanteet 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Suomi 

Ei tilastoja 

29 66 33 

KR 
 

5 1 

AT 9 26 11 

AR 10 11 12 

TR 9 24 9 
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Liikevaihto 

  
2010 2011 2012 2013 2014 

Yrityksen Liike-
vaihto (1000€) 

556325 722482 800788 804688 708272 

Liikevaihdon 
muutos 

3 29,9 10,8 0,5 -12 

Tilikauden tulos 
(1000€) 

8923 13296 27274 26792 18031 

Liikevoitto % 3 3,9 4,8 3,8 3,9 

Yrityksen henki-
löstömäärä 

1933 1952 2043 2005 1814 

 

Korrelaatiokertoimet 

   TR-tulosten ja tapaturmien korrelaatiokerroin: 

Suomi: -0,8665036 
 KR -1 
 AT -0,9460865 
 AR -0,864509 
 TR  -0,7496348 
 

   Mittausten ja tapaturmien korrelaatiokerroin: 

Suomi: -0,2923696 
 KR 1 
 AT 0,80321541 
 AR -0,6029611 
 TR  -0,0413614 
 

   TR-tulosten ja mittausten korrelaatiokerroin: 

Suomi: 0,37730412 
 KR 0,74795351 
 AT -0,8014593 
 AR 0,83591559 
 TR  0,49223597 
 

   Liikevaihdon ja tapaturmien korrelaatiokerroin: 

Suomi: -0,1825241 
 AT -0,6652804 
 AR 0,2043809 
 TR  0,20535751 
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