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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäyte kertoo työturvallisuudesta infratyömaan näkökulmasta ja työn-

johtajan turvallisuustehtävistä työmaan aikana. Työturvallisuus nykypäivän työ-

maalla on yksi keskeisimpiä asioita. Tapaturmatilastot kertovat tapaturmien mää-

rän miljoonaa työtuntia kohti. Koko 2000-luvun tapaturmataajuus on laskenut. Yri-

tykset ovat panostaneet työturvallisuuteen ja sen kehitykseen. Toimitusjohtaja 

vastaa kokonaisuudessaan yrityksen työturvallisuudesta ja varmistaa turvallisen 

toiminnan työlle. 

Opinnäytetyön tavoitteena keskityttiin työmaan turvallisuusjohtamiseen työnjoh-

tajan näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä muistilista työnjohtajan 

turvallisuustehtävistä rakennustyömaalla. 
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2 INFRAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUS 

Infrarakennustöissä on monenlaisia turvallisuusriskejä, jotka otettava huomioon. 

Näitä ovat mm. kaivantojen tuenta, koneiden käyttö työmailla ja räjäytys tai lou-

hinta töissä. Oikein suunniteltu ja tehty työ on tehokasta ja turvallista työnteki-

jöille. Tapaturmaindeksi kertoo tapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohti. 

2000-luvun alkupuolella tapaturmaindeksi oli yli 40, kun taas vuonna 2012 se oli 

27. Tavoite on nolla tapaturmaa vuonna 2020. (1.) 

Työturvallisuuteen on panostettu 2000-luvun puolen välin jälkeen, jollain infratyö-

maalle tuli kypärän käyttö pakolliseksi. Lainsäädäntö ja toimintatavat ovat muut-

tuneet. Henkilösuojainten käyttö on tullut pakolliseksi ja turvavälineiden käyttö 

parantunut. Ajattelu ja huolellisuus turvallisuuteen ovat parantuneet. Yritykset 

ovat panostaneet työturvallisuuteen. Monissa firmoissa on otettu käyttöön palkit-

seminen työturvallisuusasioissa, esimerkiksi rahabonus. Yritykset ovat lähteneet 

muuttamaan turvallisuuskulttuuria ja asennetta työturvallisuuteen, joka mahdol-

listaa turvallisemman työympäristön. (2.) 

Suurin osa työtapaturmista liittyy ihmisten toimintaan. Vain alle puolet ovat ym-

päristöstä tai organisatorisista syistä johtuvia tekijöitä. Ennen töiden aloitusta 

käydään työtehtävät läpi. Riskien ja vaarojen tunnistaminen kuuluu tehdä myös 

ennen töiden aloittamista, millä minimoidaan työtapaturmat ja vaaratilanteet. 

Päätoteuttajan on tehtävä ennen urakkaa kirjallinen työturvallisuutta koskeva 

suunnitelma ja arvioitava työn vaarat ja haitat. (2.) 

2.1 Työturvallisuuden kehitys 

Työturvallisuudessa on tapahtunut iso kehitys tapaturmien vähentämiseksi ra-

kennusalalla. Destialla halutaan antaa kaikille työntekijöille ja alihankkijoille tur-

valliset työolosuhteet. Tiellä liikkujien liikenneturvallisuus on myös tärkeää Desti-

alla. Työt ovat yleensä projektiluontoisia ja olosuhteet vaihtelevia. Projektikohtai-

sella tarkennetulla suunnittelulla varmistetaan työkohteiden turvallinen työsken-

tely. Yhteisten turvallisuusmenetelmien lisäksi panostetaan työmaakohtaiseen 

turvallisuuteen, jossa huomioidaan koko projektin näkökulma ja tarkennetaan 

työvaiheitten mukaan. (3.) 
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Työturvallisuus paranee askel kerrallaan. Toimitusjohtaja Mauri Niemi Skanska 

Oy:ltä moitti 2000-luvun alkupuolella suomalaisia rakennustyömaita sotatante-

riksi. Pohjoismaista Suomi oli selvästi perässä Ruotsia ja Tanskaa työmaiden tur-

vallisuudessa. Töiden suunnittelu ja asenne työturvallisuuteen oli parempaa ra-

kennustyömailla Ruotsissa ja Tanskassa. Nykypäivänä esimerkiksi Suomen 

Skanska on mennyt Ruotsin edelle. Yksi tärkeimmistä parannus keinoista on ollut 

TR- mittauksen kehittäminen. Mittauksella pystytään seuraamaan työmaiden siis-

teyttä ja turvallisuutta keskenään yritysten välillä. (4.) 

Työturvallisuutta mitataan yleisesti tapaturmataajuudella. Tapaturmataajuus-luku 

tarkoittaa miljoonaa työtuntia/tapaturma. Kuvassa 1 on kooste suomalaisten ra-

kennusliikkeiden tapaturmataajuuksista. 
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KUVA 1.Tapaturmataajuus, rakennusliikkeet (4, s. 12) 

 

2.2 Työtapaturmakustannukset 

Työtapaturmakustannukset jaetaan välillisiin ja välittömiin kustannuksiin. Välittö-

mät kustannukset ovat esimerkiksi auttamista, minkä seurauksena alentuu työ-

teho tapaturman jälkeen. Välittömiin kustannuksiin kuuluu materiaalit ja koneiden 
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korjaaminen tapaturmasta johtuva. Tapaturma johtaa monesti ylitöihin, jotka ai-

heuttavat kustannuksia. Loukkaantuneen henkilön tilalle joudutaan yleensä palk-

kaamaan sijaishenkilö. Opastamiseen menee aikaa ja työ ei suju yhtä hyvin kuin 

vakituiselta työntekijältä. Tapaturmatutkinta ja ilmoitukset vievät aikaa työnjohta-

jalta, ja sen seurauksena projektin eteneminen kärsii. Loukkaantumisesta mene-

tettyä työaikaa siltä päivältä ei vakuutus korvaa, ja siitä seuraa tappiota. (5.) 

Välilliset kustannukset jaetaan tuotteille. Välillisiä kustannuksia on tuotannon häi-

riintyminen. Tuotannon häiriintymisestä aiheutuu tuotannon ja liikevaihdon me-

netyksiä. Laatu ja tuottavuus kärsivät tapaturmakustannuksista. Poissaolot voivat 

johtaa kiireisiin, jonka seurauksena voi syntyä lisää henkilö- ja materiaalivahin-

koja. Tapaturmista seuraa aina vakuutusmaksujen nouseminen. Tapaturmasta, 

joka koskee esimerkiksi hallia, on maksettava vuokrat ja muut kulut, vaikka halli 

ei ole käyttökunnossa. Muita välillisiä kuluja ovat vahingoittuneille tapaturmakor-

vausten lisäksi ruumiinvammat, kivut ja aineelliset menetykset. Yritys voi joutua 

lisäksi korvaamaan oikeudenkäyntikuluja ja muita kuluja, kuten sivullisten omai-

suusvahinkoja. (5.) 

Tapaturmatorjunnasta seuraa yritykselle yleensä säästöjä. Poissaolo ja tapatur-

makustannukset vähenevät. Henkilökustannukset pienenevät. Terveydenhuolto-

palvelut vähenevät sekä ammattitautikustannukset. Yrityksen imago ja maine pa-

rantuvat vähenevillä tapaturmilla. Laatu ja terveet työntekijät ovat tuottavampia 

yritykselle, jonka tuloksena syntyy tuottavuutta. (5.) 

Yritysten tuotannollista toimintaa kehitetään työturvallisuuden parantamisella. 

Tapaturmapäivän keskimääräinen hinta on noin 750 euroa. Sairauspoissaolopäi-

vän hinta 500 euroa. Yksi tapaturma voi aiheuttaa 2 viikon poissaolon ja siitä 

aiheutuu noin 11 000 euron kustannukset. (5.) 

Nolla tapaturmaa -foorumi on suomalaisten yritysten muodostama verkosto, 

jonka tavoitteena on työturvallisuuden jatkuva kehitys. Sen periaatteena on, että 

ajan kanssa kaikki tapaturmat voidaan estää. Oppiminen ja tahto ovat avainase-

massa nollaan tapaturmaan pääsemiseksi. (1.) 
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Työmailla käytetään olosuhteiden ja turvallisuuden arviointimenetelmänä turval-

lisuusmittareita. Lakisääteiset mittaukset tehdään viikoittain. Työmaa kierretään 

mittauksen aikana läpi, jossa kirjataan kunnossa olevat asiat ja puutteet. jotka 

vaativat korjaustoimenpiteitä. Infra-alalla arviointimenetelmänä käytetään MVR- 

mittaria (kuva 2). (1.) 

 

KUVA 2. MVR-mittari (6) 
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3 TYÖMAAN TURVALLISUUS 

Rakennusteollisuus on haasteellinen ala työturvallisuuden näkökulmasta. Alalla 

tapahtuu muuttuvien olosuhteiden vuoksi tapaturmia ja terveysongelmia esimer-

kiksi korjausrakentamisessa, jossa ollaan tekemisessä kemikaalien kanssa. 

Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa rakennuttajan tulee huomioida työtur-

vallisuus hankkeen osalta. Työt voidaan tehdä vaaraa aiheuttamatta ja turvalli-

sesti. (7.) 

3.1 Lainsäädäntö 

Rakennustyössä noudatetaan valtioneuvoston asetuksia, joka on tehty sosiaali- 

ja terveysministeriössä 2002 elokuussa. Asetuksia on päivitetty säännöllisesti. 

Asetusten tavoite on lisätä työturvallisuutta työmailla. Merkittävimmät päivitykset 

on tehty vuosina 2008 sekä 2009 ja ne koskevat mm. työ- ja suojavälineitä sekä 

telineturvallisuutta. (7.) 

3.1.1 Työturvallisuuslaki 

Työturvallisuuslain tarkoituksena on suojella työntekijöitä terveyden ja tapatur-

mien vaaroilta. Työturvallisuutta ohjaa työturvallisuuslaki (738/2002), rakennus-

työn turvallisuus ja työvälineiden turvallinen käyttö. Työturvallisuuslaki sisältää 

esimerkiksi tapaturmien torjuntaa, kone- ja laiteturvallisuutta ja työterveyshuol-

toa. (7.) 

3.1.2 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 

Asetusta rakennustyön turvallisuudesta käytetään sekä vesirakentamisessa että 

talonrakentamisessa. Työturvallisuuslakia sovelletaan projektin suunnitteluun ja 

valmisteluun. Hankkeessa on kaikkien osapuolten yhdessä kunkin osaltaan huo-

lehdittava, että työstä ei aiheudu vaaraa työmaalla. Asetus sisältää mm. henkilö-

kohtaisten suojavälineet ja niiden käytön rakennustyömaalla. (7.) 
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3.1.3 Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä 

Rakennustyömaalla olevien ja käytettävien koneiden ja muiden laitteiden kunto 

täytyy olla tarkastettu ja turvalliseksi todettu. Koneet ja laitteet pitää olla vaati-

musten mukaisia ja CE-hyväksyttyjä. Kaikista koneista ja laitteista pitää tehdä 

käyttöönottotarkastus työmaalla sekä koneiden käyttäjille pitää tehdä työnopas-

tus. (7.) 

Asetus sisältää myös määräykset rakennustelineiden sekä nousuportaiden tur-

vallisuudesta. Esimerkiksi tikkaita ei saa enää käyttää rakennustöissä ja työsken-

neltäessä yli 1,5 metrin korkeudessa on rakennettava putoamissuojaus. (7.) 

3.1.4 Yritysten lakisääteiset työturvallisuustoiminnot 

Työturvallisuustoiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä tapaturmia ja ammatti-

tauteja sekä parantaa työturvallisuutta ja työkykyä. Vaatimukset toiminnalle tule-

vat lakisääteisistä määräyksistä. Työturvallisuustoiminnan osa-alueita ovat työ-

terveyshuolto, tapaturmien torjunta, perehdyttäminen, työsuojelun toimintaoh-

jelma ja kone- ja laiteturvallisuus. (1.) 

3.2 Rakennuttajan vaatimukset 

Rakennuttajaa sitovat myös samat työturvallisuuslait kuin suunnittelijoita sekä 

urakoitsijoita. Rakennuttajan on osaltaan huolehdittava rakenteellisesta turvalli-

suudesta, paloturvallisuudesta, väestönsuojelusta ja ympäristönsuojelusta. Ra-

kennuttaja esittää yleiset sekä urakkakohtaiset turvallisuusvaatimukset urakka-

sopimuksissa. Rakennuttajan on määrättävä kuhunkin urakkaan turvallisuus-

koordinaattori, joka toimii rakennuttajan vastuullisena henkilönä työturvallisuu-

dessa valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaisesti. (8.) 
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3.2.1 Turvallisuusasiakirja 

Turvallisuusasiakirja on rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten tehty 

asiakirja. Asiakirjapohja on laadittu valtioneuvoston asetuksen 205/2009 8 § mu-

kaan. 

Turvallisuusasiakirjan laatiminen kuuluu rakennuttajan turvallisuusvelvoitteisiin. 

Turvallisuusasiakirjan laatii yleensä rakennushankkeen suunnittelija. Turvalli-

suusasiakirjassa tulee esittää sellaiset työvaiheet, joista voi aiheutua vaaraa työn 

tekijöille tai ulkopuolisille. (9.) 

3.2.2 Turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi 

Turvallisuussuunnitelma on suunnitelma, joka kokoaa kaikki suunnittelijan sekä 

rakennuttajan esittämät työturvallisuuteen vaikuttavat tehtävät ja työvaiheet yh-

teen. Suunnitelmassa vahvistetaan toimenpiteet, joilla pääurakoitsija pyrkii pois-

tamaan mahdolliset työn vaaratekijät. Tästä muodostuu toiminnallinen kokonais-

kuva turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi urakassa. Turvallisuus-

suunnitelman kohteena otetaan huomioon ne seikat ja ilmiöt, jotka arvioidaan toi-

mintaympäristön analyysin ja riskien seurauksena tärkeimmiksi alueen turvalli-

suudessa. (9.) 

Riskianalyysi (kuva 3) tehdään infrarakennustyömaalle tilaajan (rakennuttajan) 

esittämän turvallisuusasiakirjan pohjalta. Riskianalyysissä urakoitsija luetteloi 

työmaan vaaratekijät, sekä ilmoittaa, miten se poistaa tai lieventää turvallisuus-

asiakirjassa esitetyt vaaratekijät. Tyypillisiä turvallisuusriskejä infrarakennustyö-

maalla ovat Liikenneonnettomuudet, kaivannot, nostot, sähköiskut, putoaminen 

sekä työskentely koneiden ja laitteiden läheisyydessä. 
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KUVA 3. Esimerkki infratyömaan turvallisuusriskeistä Destian työmaalta 

Liikenteenohjauksen suunnittelu ja toteutus on lähes jokaisen infratyömaan en-

simmäinen tehtävä. Sillä on myös kustannusvaikutukset urakkahintaan. Yleensä 

työmaa erotetaan yleisestä liikenteestä aidoilla, betoniporsailla tai lamelleilla. 

Suojausvälineiden laatu määräytyy työmaan sijainnista sekä liikenteen laadusta 

ja määrästä. 

Liikenneonnettomuudella on aina vakavat seuraukset. Tämän takia tämä riski on 

saatava minimoitua tai poistettua kokonaan. Kokonaan poistaminen vaatii usein 

järeitä suojauksia, jotka nostavat kustannuksia paljon. Liikenteenohjaussuunnit-

telua varten työmaan johdolla tulee olla Tieturva 2 -koulutus. Lisäksi kaikilla tie-

työmailla työskentelevillä tulee olla Tieturva 1 -koulutus. 
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4 TYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMINEN 

Työmaan turvallisuusjohtaminen on yksi tärkeimmistä työnjohdon tehtävistä. 

Vastuut eri asioista esitetään yleensä työmaan toiminta- ja laatusuunnitelmassa 

sekä työmaan turvallisuussuunnitelmassa. Nämä asiakirjat rakennuttaja vaatii, 

ennen kuin urakoitsija saa aloittaa työt. Suunnitelmista tulee selkeästi näkyä eri 

tehtävien vastuut. 

4.1 Destian toimintatavat työturvallisuudessa 

Destialla panostetaan työturvallisuuden parantamiseen ja kehittämiseen. Vuosit-

tain Destialla päätetään työturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet ja vastuutahot 

työsuojelutoimikunnassa puheenjohtajana toimii Destian toimitusjohtaja. Työtur-

vallisuuteen vaikuttavien toimenpiteiden seurannasta vastaa työsuojelutoimi-

kunta, mutta toteutusvastuu on koko linjajohdolla. Neljä kertaa vuodessa koko 

Destia Oy:n henkilöstö saa turvallisuustiedotteen, jossa kerrotaan työsuojelutoi-

mikunnan ajankohtaiset viestit, seurataan tärkeimpien turvallisuuteen liittyvien 

asioiden kehityksiä, kerrotaan sattuneista tapaturmista ja turvallisuushavain-

noista. (3.) 

Rakennusalalla on tärkeää perehdyttää kaikki työntekijät tarkasti tehtäviinsä ja 

paikkoihin, joissa he työskentelevät. Destialla on käytössä rakennusalan yleinen 

ePerehdytys. Destia on sitoutunut ja allekirjoittanut Rakennusteollisuuden Nolla 

tapaturmaa -tavoitteen rakennusalalla 2020. (3.) 

Työturvallisuus on Destiassa parantunut viime vuosina huomattavasti. Destian 

työmailla on käytössä uusia menetelmiä työmaan turvallisuuden parantamiseksi 

(kuva 4). Eräs näistä on kuukausittainen turvavartti, missä käsitellään työturvalli-

suusasioita työpäällikön johdolla. Toinen huomioitava seikka on ns. 10 sekunnin 

sääntö, eli mieti hetki, mitä olet tekemässä, ennen kuin aloitat. Kaikista työturval-

lisuuteen liittyvistä asioista löytyy videot Destian kotisivuilta. (3.) 



 

17 

 

KUVA 4. Destian turvallisuuden pelisäännöt (3) 

Seuraavissa luvuissa esitetään pari esimerkkiä tarkemmin työmaan turvallisuus-

käytännöistä. Ensimmäinen työmaa on toimitilarakennuksen infratöistä (Tech-

nopolis) ja toinen urheilukentän rakentamisurakka (Limingan urheilukenttä).    
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4.2 Techopolis-työmaan turvallisuuskäytännöt 

Ennen työmaan aloittamista laaditaan rakennuttajalle asiakirjat, joista selviää työ-

maan turvallisuuteen liittyvät seikat. Nämä ovat projektin toiminta- ja laatusuun-

nitelma, joka sisältää vastuumatriisin sekä riskianalyysin, työvaihekohtaiset laa-

tusuunnitelmat, tekniset työsuunnitelmat, alihankintatyön turvallisuussuunni-

telma, liikenteenohjaussuunnitelmat, kulkulupakäytännöt sekä vaadittavat henki-

lökohtaiset turvallisuuspätevyydet. 

Tämä työmaa oli aliurakka talonrakennusurakoitsijalle. Urakka oli maa- ja pohja-

rakennusurakka. Urakkamuoto oli kokonaisurakka. 

4.2.1 Työmaan valmisteluvaihe 

Työt alkoivat Technopoliksella 2018 elokuun puolessa välissä puuston poistolla. 

Ennen varsinaisen urakan alkamista pidettiin palaveri, jossa käytiin läpi työmaan 

aloitus, resurssit ja hankinnat. Työnjohto teki tilaajalle eli pääurakoitsijalle kaikki 

tarvittavat laatu- ja turvallisuussuunnitelmat. Nämä suunnitelmat piti hyväksyttää 

pääurakoitsijalla ennen töiden aloittamista.  

4.2.2 Rakentamisvaihe 

Ennen töiden aloittamista maankaivuulla ja pontin lyönnillä (kuva 5) tehtiin työ-

vaihekohtaisettyö- ja laatusuunnitelmat. Pontinlyönnistä ja maankaivuusta tehtiin 

kummastakin oma suunnitelma. Suunnitelmat hyväksyi pääurakoitsija ennen töi-

den aloittamista. Suunnitelmat kertovat, miten työvaihe tehdään ja miten vaaroi-

hin puututaan työvaiheiden aikana. Maankaivuu ja pontin lyönti sujuivat hyvin ja 

ilman ongelmia. MVR-mittaus tehtiin joka perjantai. MVR-mittauksessa oli mu-

kana pääurakoitsijan edustaja myös. Tulokset meidän MVR-mittauksistamme oli-

vat yli 90 prosenttia. Oma henkilöstö ja aliurakoitsijat perehdytettiin ennen töiden 

aloittamista. Jokainen työntekijä merkittiin työmaaluetteloon. Ennen töiden aloit-

tamista käytiin kuljettajan kanssa läpi kaivinkone ja tehtiin virallinen koneentar-

kastuslomake, minkä jälkeen työt voitiin aloittaa. 
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KUVA 5. Technopoliksen täyttö ja ponttiseinä 

 

4.3 Limingan urheilukenttätyömaa ja turvallisuusjohtaminen 

Tämä urakka oli pääurakka urheilukentän rakentaminen Limingan kunnalle. 

Urakkamuoto oli kokonaisurakka ja laadunvarmistusmenetelmä oli LVR. Pääura-

koitsijana Destia vastaa työmaan kokonaisuusturvallisuudesta.  

4.3.1 Työmaan valmisteluvaihe 

Työt alkoivat Limingassa 2019 kesäkuun alussa heti, kun koulut päättyivät, puus-

ton sekä pintamaan poistolla. Ennen varsinaisen urakan alkamista pidettiin pala-

veri, jossa käytiin läpi työmaan aloitus, resurssit ja hankinnat. Työnjohto teki ti-

laajalle, Limingan kunnalle, kaikki tarvittavat laatu- ja turvallisuussuunnitelmat. 

Nämä suunnitelmat piti hyväksyttää urakan valvojalla ennen töiden aloittamista. 

Suunnitelmat olivat käytännössä samankaltaiset kuin Technopoliksen urakassa. 
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Erona oli se, että tässä urakassa kokonaisvastuu työturvallisuudesta oli Destialla 

eli pääurakoitsijalla. 

4.3.2 Rakentamisvaihe 

Ennen rakentamisen alkamista työpäällikkö teki aluehallintovirastolle ennakkoil-

moituksen töiden aloittamisesta. Työmaapäällikkö tekee alueen käyttösuunnitel-

man, missä näkyy työmaa-alue, sosiaalitilat ja varastoalueet. Työmaapäällikkö 

tekee myös turvallisuussuunnitelman ja riskianalyysin, jossa kerrotaan, miten es-

tetään vaaratilanteet ja miten niihin puututaan. Työmaan läheinen yleinen lii-

kenne on tärkeä osa turvallisuutta, joka täytyy miettiä tarkkaan. Yleensä työmaa-

päällikkö tekee liikenneohjaussuunnitelman työmaata varten. Erityisen tärkeä täl-

laisissa taajamakohteissa on kevyen liikenteen suojaaminen ja turvaaminen. 

Tässä urakassa tehtiin työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat hulevesiviemäröin-

nistä, maankaivuusta ja rakennekerroksista. Lakisääteinen MVR-mittaus tehtiin 

viikoittain. MVR-mittauksella selvitään työmaan turvallisuuden tasoa prosent-

teina. MVR-mittaus tulokset olivat hyviä viikoittain tehtynä. Työmaalla oli töissä 

kolme kaivinkonetta, joihin tehtiin työkoneiden vastaanottotarkastukset ennen töi-

den aloittamista. Muuta päivittäistä kalustoa olivat suuri täryjyrä sekä kuljetukset 

kuorma-autoilla. Kaikki omat ja aliurakoitsijat perehdytettiin ennen töiden aloitta-

mista työmaalle. (Kuva 6.) 
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KUVA 6. Urheilukentän kerrosten muotoilu ja tiivistys 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin infrarakentamisen työnjohtajan näkökul-

masta työturvallisuuteen. Opinnäytetyö on ollut opettavainen itselleni. Opinnäy-

tetyön tuloksena syntynyt muistilista (liite 1) auttaa myös uusia vastavalmistu-

neita työnjohtajia töiden turvalliseen läpiviemiseen. Muistilista koostuu teoriatie-

dosta sekä käytännön kokemuksista. 

Opinnäytetyö oli aiheeltaan opettavainen. Työssä paneuduttiin työmaan työtur-

vallisuuteen ja lainsäädäntöön. Vertailuna oli kaksi erilaista työmaata. Toinen oli 

aliurakka ja toinen oli pääurakka. Nykypäivänä työturvallisuus rakennustöissä on 

paljon parantunut. Tämä johtuu lainsäädännön tiukkenemisesta sekä tilaajien ja 

urakoitsijoiden asenteiden muutoksesta. 

Opinnäytetyössä oli haastavaa ymmärtää lainsäädäntöä. Lähteet, joita käytin 

tekstissä, oli kirjoitettu selkeästi, ja niiden ymmärtäminen oli helpompaa. Tulevai-

suutta ajatellen työstä oli hyötyä minulle, koska tulen työskentelemään infrara-

kennuksen parissa työnjohtajana. 
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MUISTILISTA  LIITE 1 

 

Liite 1, Työnjohtajan muistilista 

Työmaan turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja ilmoitukset: 

1. Ennakkoilmoitus työsuojelupiiriin (AVI) 

a. Yli 1 kk:n työmaa tai yli 10 henkilön työmaa 

2. Työmaan käyttösuunnitelma 

a. Lakisääteinen 

3. Työmaan turvallisuussuunnitelma 

a. Työmaan turvallisuusasiakirjasta 

4. Perehdyttäminen 

a. Oma henkilöstö 

b. Aliurakoitsijat 

c. Itsenäiset työnsuorittajat 

5. Kulkulupaluettelo 

a. Pätevyydet 

b. Henkilön tunnisteet 

6. Työmaan riskianalyysi 

a. Turvallisuusasiakirjan vaarallisista työvaiheista 

7. Liikenteenohjaussuunnitelmat 

a. Yleinen liikenne ja kevyt liikenne 

8. Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat 

a. Kaikista työvaiheista, sis. turvallisuusnäkökulman 

9. Tekniset työsuunnitelmat 

a. Kaikista vaarallisista työvaiheista 

10. Koneiden vastaanottotarkastukset 

a. Koneet ja laitteet 

11. Koneiden käyttöönottotarkastukset 

a. Nostokoneet ja -apuvälineet 

b. Telineet 

c. Työmaasähköt 

12. Työmaan kunnossapitotarkastukset (MVR) 

a. Viikoittain 

 


