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to the Rudus Ltd. Objective was to find out most common deviations in 2011-2012 done 
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of action and correct discovered deviations as scheduled.  

Throughout the process I discovered that audits done in 2011 was difficult to find out 

most common deviations, because reports were not comparable with each other. In 2011 

audits were made in 38 concrete mixing plan and 175 safety deviations were given. Au-

dits made in 2012 were more comparable and environmental issues were also consid-

ered. Most common deviations of occupational safety were in machine guarding and 

washing places of mixer-trucks. Most common environmental deviations were in han-

dling and storing of chemicals and dangerous wastes. 

Executing of occupational safety and environmental audits is planned well in Rudus 

Ltd. Biggest issues in audits were that writing of reports took too long time and discov-

ered deviations were not fixed. Approvements were made during this Bachelor’s thesis. 
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the future it will be seen how well this auditing system will work. 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Työn tausta 

 

Opinnäytetyö tehtiin Rudus Oy:lle. Työturvallisuus- ja ympäristöasiat ovat tärkeitä kon-

sernissa. Rudus Oy on sitoutunut parantamaan työ- ja ympäristöturvallisuuden tasoa 

jatkuvasti ja johto asettaa vuosittain tavoitteet, jotka koskevat sekä omia, että aliurakoit-

sijoiden työntekijöitä. Vuoden 2012 turvallisuustavoitteet olivat seuraavanlaiset:  

 nolla tapaturmaa – tavoite, ei kuolemantapauksia 

 välitavoite: tapaturmataajuus (FR) <0,3 ja tapaturmavakavuus <4,0 

 12 tuntia turvallisuuskoulutusta jokaiselle työntekijälle 

 vaaratilanteista ja turvallisuushavainnoista oppiminen 

 aktiivinen osallistuminen työturvallisuusasioihin. 

  

 

1.2 Työn tavoitteet 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää yleisimmät poikkeamat vuosina 2011 – 

2012 tehdyissä auditoinneissa ja moniko poikkeama oli jäänyt korjaamatta. Työn tär-

kein tavoite oli kehittää toimintatapa, joilla saadaan auditoinneissa tulleet poikkeamat 

korjattua vaaditulle tasolle sovitussa aikataulussa. On myös tärkeää, että hyvät käytössä 

olevat toimintatavat tai ratkaisut saadaan levitettyä kaikkiin toimipaikkoihin. Tiedon 

levittämisen hyötynä on, ettei samoja virheitä tehtäisi muissa toimipaikoissa ja parhaat 

toimintatavat tulisivat käyttöön koko yrityksessä. 

 

 

1.3 Työn rajaukset 

 

Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin ainoastaan valmisbetonitoimipaikoissa tehtyjä audi-

tointeja. Opinnäytetyön ulkopuolelle jäivät seuraavat Rudus Oy:n toimialat: kiviaines, 

betonituote, kierrätys ja murskaus. Lisäksi työssä ei käyty läpi valmisbetonin kuljetuk-

sen ja pumppauksen auditointeja. Auditointilomakkeesta jätettiin myös käsittelemättä 

energiatehokkuuden parantamisen osa-alue. Vaikka tässä opinnäytetyössä keskityttiin 



6 

 

valmisbetonitoimialan toimipaikkoihin, tätä työtä voidaan käyttää hyväksi myös muihin 

Rudus Oy:n toimialoihin. 

 

 

1.4 Rudus Oy:n yritysesittely 

 

Rudus Oy ja rudustuotteet ovat siellä, missä rakennetaan vastuullisesti pitkäikäistä ja 

viihtyisää ympäristöä, taloja ja infraa. Rudus Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat seuraavat 

tuotteet: betonit, betonituotteet, kiviainekset, murskausurakointi ja kierrätys. Koko Ru-

dus Oy:n toimintatapa tukee ympäristöstä huolehtimista. Rudus Oy:llä on Suomessa 

kestävää kehitystä vahvistava koko rakentamisen ketju raaka-ainetoimituksista aina 

kierrätykseen asti. Lisäksi laaja toimipaikkaverkosto minimoi kuljetuksista aiheutuvat 

päästöt ja ympäristöhaitat. 

 

Rudus Oy toimii Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Tämä on esitetty kuvassa 1. Rudus-

konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 338 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä oli 

keskimäärin 1070, joista 930 työskenteli Suomessa. Vuodesta 1999 alkaen Rudus on 

kuulunut irlantilaiseen CRH plc –konserniin, jonka pääkonttori sijaitsee Dublinissa. 

CRH plc toimii 35 maassa ja sen palveluksessa on 76 000 henkilöä. Konsernin liike-

vaihto vuonna 2012 oli 18,7 miljardia euroa. CRH plc on listattu Dublinin, Lontoon ja 

New Yorkin (NYSE) pörsseissä. (Rudus Oy 2013) 

 

 

KUVA 1. Rudus konserniin kuuluvat yritykset (Rudus Oy 2013) 
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Rudus Oy:n betonitoimialan liikevaihto oli vuonna 2012 142,8 miljoonaa Euroa (Ra-

kennusteollisuus 2013).  Rudus Oy:n valmisbetonitoimiala on jaettu 6:een alueyksik-

köön. Alueyksiköt ovat Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi, Väli-Suomi, Tampere-

Vaasa ja Pohjois-Suomi (kuva 2). Työntekijöitä valmisbetonipuolella oli keskimäärin 

250 henkilöä. 

 

 

KUVA 2. Rudus Oy:n valmisbetoniliiketoiminnan alueyksiköt 
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2 LAIT JA MÄÄRÄYKSET 

 

On olemassa monia lakeja, asetuksia, standardeja, päätöksiä ja direktiivejä, jotka liitty-

vät työturvallisuuteen ja ympäristöön. Nämä lait ja määräykset määrittelevät minimita-

son työpaikan työturvallisuus- ja ympäristövaatimuksille. Näiden lisäksi yritys voi oh-

jeissaan tehdä tiukempia vaatimuksia ja määräyksiä, kuin lait ja määräykset vaativat. 

 

2.1 Työturvallisuuslaki 

 

Työturvallisuuslain tarkoitus on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijän 

työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi, sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, 

ammattitauteja ja muita työstä tai työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja 

henkisen terveyden haittoja (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Luku 1§1).  Lakia so-

velletaan töissä, joissa tehdään toisen palveluksessa palkkatyötä. Lakia ei kuitenkaan 

sovelleta tavanomaiseen harrastetoimintaan tai ammattiurheiluun, vaikka ne voivat vä-

lillä täyttää työsuhteen tunnusmerkit. Lain luvussa 2 on esitetty työnantajan velvollisuu-

det. Velvollisuudet koostuvat seuraavista aiheista: 

 

 yleinen huolehtimisvelvoite 

 työsuojelun toimintasuunnitelma 

 työn vaarojen selvittäminen ja arviointi 

 erityistä vaaraa aiheuttava työ 

 työympäristön suunnittelu 

 työn suunnittelu 

 työntekijälle annettava opetus ja ohjaus 

 henkilösuojainten, apuvälineiden ja muiden laitteiden varaaminen käyttöön 

 työnantajan sijainen (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Luku 2).   
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Laissa on luvussa 4 työntekijän velvollisuudet ja oikeudet työstä pidättäytymiseen. 

Laissa on työntekijälle seuraavanlaisia velvollisuuksia: 

 

 työntekijän yleiset velvollisuudet (noudattaa työnantajan antamia ohjeita ja mää-

räyksiä) 

 vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja niistä ilmoittaminen 

 henkilönsuojainten käyttö ja soveltuva työvaatetus 

 työvälineiden ja vaarallisten aineiden käyttö (ohjeiden ja määräysten mukaan) 

 turvallisuus- ja suojalaitteiden käyttö 

 työntekijän työstä pidättäytyminen. 

 

Työntekijällä on oikeus pidättäytyä suorittamasta työtä, jos se aiheuttaa vakavaa vaaraa 

itselle tai toisille ihmisille. Tästä on ilmoitettava välittömästi lähimmälle esimiehelle tai 

muulle työnantajan edustajalle. Työstä pidättäytymisestä on hyvä ilmoittaa myös työ-

suojeluvaltuutetulle ja kaikille niille, joihin se vaikuttaa. Oikeus työstä pidättäytymiseen 

jatkuu niin kauan, kunnes työnantaja on hyväksyttävällä tavalla poistanut vaaranpaikan. 

(Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Luku 4) 

 

Työturvallisuuslaki määrittelee työpaikan työturvallisuuteen perussäännöt ja vähimmäis 

vaatimukset. Työturvallisuusauditoinneissa moni lain kohta käydään läpi ja tarkastetaan 

onko ne toteutettu vähintään lain vaatimusten mukaisesti. Työnantajan velvollisuuksista 

auditoinneissa käydään läpi muun muassa työn vaarojen selvittäminen ja arviointi eli 

riskienarviointi, työntekijälle annettava opetus ja ohjaus eli perehdyttäminen ja tarvitta-

vien henkilökohtaisten suojainten ja apuvälineiden hankinta. Lisäksi työntekijän velvol-

lisuuksista auditoinneissa käydään läpi esimerkiksi, että työntekijät noudattavat työnan-

tajan antamia ohjeita ja määräyksiä, työturvallisuusriskien tai puutteiden poistaminen ja 

niistä ilmoittaminen sekä henkilökohtaisten suojainten ja turvallisuuslaitteiden asian-

mukainen käyttäminen. 
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2.2 Ympäristönsuojelulaki 

 

Ympäristönsuojelulain tavoitteena on: 

 

1) ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta ai-

heutuvia vahinkoja 

2) turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuo-

toinen ympäristö 

3) ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia 

4) tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ot-

tamista kokonaisuutena 

5) parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätök-

sentekoon 

6) edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä 

7) torjua ilmastonmuutosta ja tukea muuten kestävää kehitystä. (Ympäristönsuoje-

lulaki 4.2.2000/86 luku 1,§1) 

 

Ympäristönsuojelulakia sovelletaan toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ym-

päristön pilaantumista. Lakia sovelletaan myös sellaiseen toimintaan, jossa syntyy jätet-

tä sekä jätteenkäsittelyä. Lakia ei sovelleta merenkulun ympäristölaissa (1672/2009), 

merensuojelulaissa (1415/1994), ydinenergialaissa (990/1987) tai säteilylaissa 

(592/1991) tarkoitettuun toimintaan, eikä vesistön pilaantumisen ehkäisemiseen siltä 

osin kuin siitä määrätään Suomen ja Ruotsin välisessä rajajokisopimuksessa (SopS 

54/1971). (Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86 luku 1,§2) 

 

Ympäristönsuojelulaissa on seuraavanlaisia määräyksiä toiminnan harjoittajille: 

 

 yleiset periaatteet ja velvollisuudet 

o ennaltaehkäisyn ja haittojen minimointiperiaate 

o varovaisuus- ja huolellisuusperiaate 

o parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate 

o ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate 

o aiheuttamisperiaate 

o selvilläolovelvollisuus 

o pilaantumisen torjuntavelvollisuus 
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o on myös noudatettava jätelain (642/2011) 2 luvussa säädettyjä yleisiä 

velvollisuuksia ja periaatteita. 

 sijoituspaikan valinta 

o toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys sekä onnettomuus-

riski 

o alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva käyttötarkoitus 

o muut mahdolliset sijoituspaikat alueella 

 maaperän ja pohjaveden pilaamiskielto 

 merta koskevat erityiset kiellot. (Ympäristönsuojelulaki 4.2.2000/86 luku 1) 

 

 

2.3 OHSAS 18001 

 

OHSAS 18001 on standardi, jossa määritellään vaatimukset työterveys- ja työturvalli-

suusjohtamisjärjestelmään. TTT-johtamisjärjestelmän tarkoituksena on auttaa organi-

saatiota kehittämään ja toteuttamaan sellaista toimintapolitiikkaa, jossa otetaan huomi-

oon kaikki tarvittavat lakisääteiset vaatimukset ja tiedot TTT-riskeistä. Standardi on 

tarkoitettu käytettäväksi kaiken kokoisille ja tyyppisille organisaatioille. Lisäksi se on 

tehty sopivaksi erilaisiin maantieteellisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin olosuhteisiin. Yk-

si työkalu TTT-järjestelmän toimivuuden selvittämisestä on katselmukset ja auditoinnit. 

Nämä eivät ole yksistään välttämättä riittäviä toimenpiteitä, joilla saadaan selvitettyä 

täyttääkö TTT-toiminnan taso nyt ja tulevaisuudessa lakisääteiset ja toimintapoliittiset 

vaatimukset. Jotta toiminnasta saataisiin tehokasta, ne täytyy tehdä ohjatun, organisaati-

oon yhdistetyn johtamisjärjestelmän puitteissa. OHSAS-standardin tavoite on tukea ja 

edistää työterveys- ja työturvallisuuskäytäntöjä. (OHSAS 18001, 2007, 10) 
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2.4 Turvallisuusmääräykset tapaturmaisen kuolemien välttämiseksi 2012 

 

Näiden Rudus Oy:n työturvallisuusmääräysten on tarkoitus vähentää tapaturmaisia kuo-

lemia. Määräykset on koottu CRH:ssa yleisimmin sattuneista kuolemaan johtaneista 

tapaturmista. Nämä sisältävät 16 turvallisuusmääräystä, jotka muodostavat turvallisuus-

toiminnalle ehdottoman minimitason, jonka mukaista toiminnan on oltava jokaisella 

toimipaikalla kaiken aikaa. 16:n turvallisuusmääräyksen aiheet ovat seuraavanlaisia: 

 

 konesuojaus ja käyttövoimasta erottaminen 

 urakoitsijan hallinta 

 kuljettimien hätäpysäytysvaijerit 

 sisäinen liikenneturvallisuus 

 poraus- ja räjäytysturvallisuus 

 matkapuhelimen käyttö työpaikalla 

 turvarajakytkinten tarkastus 

 korkealla työskentely – putoamissuojaus 

 koneiden ja laitteiden hankinta ja asennukset; turvallisuuskysymykset 

 kuljettajaturvallisuus 

 työskentely suljetuissa tai ahtaissa tiloissa 

 syrjäisellä paikalla ja erillään työskentely 

 haarukkatrukkien riskinarviointi 

 nostot ja ajoneuvonostureiden käyttö 

 työskentely ilmajohtojen lähellä 

 siilojen ylipaineistus. 

 

16:sta määräyksestä on tehty 11 perussääntöä. Perussääntöjä noudattamalla todennäköi-

sesti tapaturmaisesti kuolemisen riski pienenee. Rudus Oy:n työturvallisuuden 11 perus-

sääntöä ovat seuraavanlaisia: 

 

 riskien arviointi 

o Jokaisella yrityksellä ja toimipaikalla on löydyttävä dokumentoitu riski-

en arviointiin perustuva toimintaohjelma. 
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o Riskien arvioinneissa on erityisesti otettava huomioon myös ei niin ru-

tiininluontoiset tehtävät, kuten urakoitsijoiden ja tilapäisten työntekijöi-

den työt ja oman toimipaikan ulkopuolella tehtävät työt. 

 sisäinen liikenneturvallisuus   

o Jokaisella toimipaikalla on oltava dokumentoitu sisäisen liikenteen oh-

jeisto, jossa on esitetty ajoneuvojen ja jalankulkijoiden eristäminen toi-

sistaan, ajoteiden reunasuojaus ajoneuvojen putoamisen estämiseksi, 

kuljettajien koulutuksen säännöt ja ammattitaidon arviointi. Lisäksi do-

kumentista on löydyttävä seuraavat ajoneuvoa koskevat säännöt: Nope-

usrajoitukset, varoitussignaalit, peruutuskamarajärjestelmät, testaus ja 

matkapuhelimen käyttö. 

o Kaikkien kuljettajien on oltava koulutettuja ja perehdytettyjä. Lisäksi 

heidän ajotaitoja on arvioitava säännöllisesti. Kuljettajien on suoritetta-

va päivittäinen ajoneuvojen tarkastus ennen ajoneuvon käyttöä. 

o Kuljettajien on käytettävä aina ajaessa turvavyötä. Kaikkien kuormien 

on oltava turvallisia ja ajoneuvojen sallimien painorajojen puitteissa. 

 käyttövoimasta erottaminen eli eristäminen 

o Jokaisella toimipaikalla on oltava dokumentoitu käyttövoimasta erotta-

misesta koskeva toimintaohje. Toimintaohje sisältää konekohtaiset oh-

jeet käyttövoimasta erottamisen suorittamiseksi. 

o Kaikkien työntekijöiden, mukaan lukien urakoitsijat on käytävä käyttö-

voimasta erottamisen toimintaohjeet läpi. Lisäksi työntekijät ovat koulu-

tettu omassa työssään käyttämien koneiden käyttövoimasta erottami-

seen.  

o Käyttövoimasta erottamiseen käytettävät laitteet ja ohjeet on tarkastetta-

va säännöllisesti ja ne on päivitettävä tarvittaessa. 

 konesuojaus 

o Jokaisella toimipaikalla on oltava ylläpidettävä dokumentoitu järjestel-

mä konesuojauksen tarkistuksista. 

o Konetta tai laitetta ei saa käyttää, jos siinä on suojaamaton kuljettimen 

tela, nielu, nippi, pyörivä akseli tai jokin muu osa. 

o Koneita ei saa ottaa käyttöön huoltotoimien jälkeen ilman lupaa siihen. 
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 pääsy ahtaisiin tiloihin 

o Jokaisella toimipaikalla on oltava dokumentoitu ahtaisiin tai suljettuihin 

tiloihin pääsyä koskeva toimintaohje ja yksilöidyt turvaohjeet jokaista 

tunnistettua ahdasta tilaa varten. 

o Työntekijän on aina pyydettävä lupa etukäteen ennen ahtaaseen tilaan 

tai suljettuun paikkaan menemistä. 

o Ahtaisiin tai suljettuihin tiloihin pääsyä koskevassa toimintaohjeessa on 

oltava kirjallinen lupamenettelyjärjestelmä. 

o Kaivannoissa, joiden syvyys on yli 1,5 m on käytettävä sortumisen estä-

viä tukiseiniä tai ne on luiskattava ennalta laaditun suunnitelman mukai-

sesti turvallisiksi. 

o Kaikki työntekijät ovat saaneet koulutuksen ja ymmärtäneet ahtaisiin ti-

loihin pääsyä koskevat määräykset ja ohjeet. 

 työskentely korkealla 

o Jokaisella toimipaikalla on suoritettu riskienarviointi korkealla työsken-

telystä ja dokumentoitu toimipaikkakohtaiset ja tehtäväkohtaiset ohjeet. 

o Riskien arvioinnin mukaiset suojarakenteet on toteutettava ja/tai henki-

lökohtaiset suojaimet on otettava käyttöön korkealla työskenneltäessä. 

o Kaikki työntekijät, jotka työskentelevät korkealla ovat saaneet siihen 

koulutuksen ja perehdytyksen. 

 nosto-operaatiot 

o Kaikki kiinteiden ja liikkuvien nostolaitteiden käyttäjät ovat saaneet 

koulutuksen laitteiden käyttöön. 

o Nostoalueet on rajattava ja merkittävä ”pääsy kielletty”–alueeksi nosto-

jen ajaksi. 

o Nostohenkilöiden pätevyys, nostolaitteiden ja nostoapuvälineiden tar-

kastus ja kuormausmäärät on tarkastettava ja dokumentoitava säännölli-

sesti. 

 maan alla ja yläpuolella olevia LVIS-linjoja koskevat vaarat 

o Ennen töiden aloittamista on tehtävä riskien arviointi. Riskien arvioin-

nissa on selvitettävä maa- ja ilmajohtojen sijainti. 

 henkilönsuojainten käyttö 

o Kaikissa toimipaikoissa pitää olla dokumentoitu henkilönsuojainten 

käyttöä koskeva ohjeistus. 
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o Työntekijät eivät saa työskennellä ilman vaadittuja henkilönsuojaimia. 

Suojainten kunto ja puhtaus on tarkistettava päivittäin silmämääräisesti. 

Vialliset suojaimet on korjattava tai vaihdettava. 

 materiaalien kuljetus ja säilytys paineistuksen alla 

o Paineistetut kuljetus- ja säilytysjärjestelmät on varustettu paineenalen-

nusjärjestelmillä. Järjestelmien toimivuus on testattava ja dokumentoita-

va säännöllisesti. Sementin kuljetukseen tarkoitetut säiliöt ovat esimer-

kiksi sellaisia.  

 räjäytysoperaatiot 

o Jokaisella toimipaikalla, jossa tehdään räjäytystöitä, on oltava dokumen-

toitu toimipaikkakohtainen räjäytystyötä koskeva turvallisuussuunnitel-

ma. 

o  Jokainen räjäytystyötä tekevä henkilö on suorittanut tarvittavat koulu-

tukset ja on perehtynyt toimipaikan turvallisuussuunnitelmaan. 

o Jokaisesta räjäytyksestä on tehtävä räjäytyssuunnitelma ennen räjäytys-

tä.  

 

  

2.5 Ympäristöohjeet 

 

Rudus Oy on tehnyt käyttöönsä ympäristöohjeet, johon on kerätty ohjeistus yleisimmis-

tä toimintaan liittyvistä ympäristöasioista. Ohjeissa on käytetty Rudus Oy:n ympäristö-

osaston ottamia valokuvia hyvistä ja huonoista esimerkeistä, joita on havaittu toimipai-

koilla. Tämän ohjeistuksen avulla ympäristön suojelutietoisuus lisääntyy henkilökunnan 

ja aliurakoitsijoiden keskuudessa ja ympäristöonnettomuuden sattumisen riski pienenee. 

Ympäristöohjeissa betoniaseman toimintaan liittyviä asioita ovat muun muassa: 

 

 öljyntorjuntavälineet ja toiminta öljyonnettomuuden sattuessa 

 polttoainesäiliöt 

 maaperän suojelu 

 kemikaalien käsittely ja säilytys 

 vaaralliset jätteet 

 pinta- ja pohjavesien suojelu 

 luvat ja raportointi 

 melun, tärinän ja pölyntorjunta 
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 liikenne 

 yleinen siisteys 

 jätehuolto 

 jätevedet 

 betonin notkistimien käyttöön liittyvät onnettomuudet 

 betoniautojen pesupaikat ja -vedet 

 betonijäte 

 betoniaseman lämpöenergialaitokset. 
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3 AUDITOINTI 

 

3.1 Sisäisen auditoinnin määritelmä 

 

 

Sisäisen tarkastuksen vuonna 2000 vahvistettu kansainvälinen määritelmä on seuraa-

vanlainen. Sisäinen tarkastus on riippumatonta objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä 

konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan 

sen toimintaa (Holopainen, Koivu, Kuuluvainen, Lappalainen, Leppiniemi, Mikola & 

Vehmas, 95). 

 

Sisäinen tarkastus edesauttaa organisaation tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla 

järjestelmällisen lähestymistavan riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallinto-

prosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Alkuperäisen määritelmän (vuo-

delta 1941) mukaan sisäinen tarkastus oli painottunut lähinnä laskentainformaation oi-

keellisuuden tarkastamiseen. Vuonna 1978 määritelmää laajennettiin siten, että tarkas-

tuksen tehtäväksi tuli myös auttaa organisaation jäseniä hoitamaan tehtävänsä tehok-

kaasti, mutta edelleen sisäinen tarkastus oli määritelty puhtaaksi arviointitoiminnoksi. 

Tarkasti tulkittuna arviointitoiminta tarkoittaisi pitäytymistä perinteiseen tarkastukseen, 

joissa ainoastaan tarkastellaan jälkikäteen ohjeiden noudattamista ja kirjanpidon oikeaa 

muodon mukaisuutta vertaamalla niitä ennalta asetettuihin sääntöihin. (Holopainen, 

Koivu, Kuuluvainen, Lappalainen, Leppiniemi, Mikola & Vehmas, 17, 73-74) 

 

 

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tukea organisaation tavoitteiden saavuttamista tut-

kimalla ja arvioimalla toimintoja ja toimintatapoja ja esittämällä parannusehdotuksia 

niistä kohdin, joissa se havaitsee tavoitteiden saavuttamisen vaarantuvan. Sisäisen tar-

kastuksen tavoitteena on aikaansaada positiivinen muutos, jolla lisätään varmuutta or-

ganisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Alueet, joilla sisäsäinen tarkastus voi parhai-

ten auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteet, ovat riskienhallinta, sisäinen valvonta 

sekä johtamis- ja hallintajärjestelmät (Holopainen, Koivu, Kuuluvainen, Lappalainen, 

Leppiniemi, Mikola & Vehmas, 74) 
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3.2 Auditoinnin tarkoitus 

 

Auditoinnin runkona toimii Rudus Oy:n työturvallisuustiimin tekemä Tarkastajan ABC-

ohjeitus (liite 1). Ohjeistukseen on koottu muistilista tärkeimmistä tarkastuksen kohteis-

ta. Auditoinnin tarkoitus on ylläpitää ja kehittää työturvallisuutta eteenpäin. Siksi on 

tärkeää, että auditoija raportoi tarkastuksessa havaitut poikkeamat ja hyvin hoidetut asi-

at. Näitä voidaan jatkossa käyttää parantamaan muidenkin toimipaikkojen työturvalli-

suutta. 

 

 

3.3 Sisäisen auditoinnin tekeminen 

 

Kun lähdetään tekemään sisäistä auditointia, on hyvä sopia tarkastusajankohta hyvissä 

ajoin kohteen edustajan kanssa. Jos auditointiajankohta sovitaan liian lyhyellä varoitus-

ajalla, ei välttämättä auditointiin saada oikeita henkilöitä paikalle tai he eivät pysty kes-

kittymään auditointiin muiden työkiireiden takia. On tärkeää, että auditoija on hyvin 

valmistautunut tekemään auditoinnin. Tärkeimpiä keinoja tähän on esimerkiksi tutustu-

minen toimipaikan aikaisimpiin auditointiraportteihin tai ympäristölupaan.  

 

Auditoijan saapuessa kohteeseen on tärkeää, että hänellä on kaikki tarvittavat henkilö-

kohtaiset suojavarusteet päällä. Alussa on hyvä kertoa toimipaikan edustajille, miksi 

auditointeja tehdään ja mitkä ovat niiden tavoitteet. Tämän jälkeen kannattaa ensimmäi-

seksi kysyä, ovatko kaikki edellisen auditoinnin poikkeamat korjattu. Jos kaikkia poik-

keamia ei ole korjattu, ne kirjataan ylös. Toimipaikkaa kierrettäessä pystytään vielä to-

dentamaan, onko poikkeamat korjattu.  

 

 

Työturvallisuusilmoitustaulu 

Seuraavana tarkastuslistalla on työturvallisuusilmoitustaulu. Työturvallisuusilmoitustau-

lun pitää olla siisti ja siinä ei saa olla ylimääräisiä dokumentteja. Dokumentit tulee olla 

myös mielellään sovitussa järjestyksessä, joka on esitetty kuvassa 3. Turvallisuusilmoi-

tustaulusta pitää löytyä seuraavat dokumentit: 

 turvallisuuspolitiikka 

 turvallisuustavoitteet 

 minimivaatimukset 



19 

 

 16-kohtaiset määräykset 

 työterveys- ja turvallisuusohjelma 

 työturvallisuudenkuukausiraportti 

 viimeisin turvallisuustarkastusraportti 

 viimeisin turvallisuushälytys. 

 

Lisäksi työturvallisuusilmoitustaululla tulee olla toimipaikan osoitetiedot, ajo-ohjeet 

ja/tai koordinaatit. Koordinaattien järjestelmänä suositellaan käytettäväksi WGS84.  

 

 

KUVA 3. Työturvallisuusilmoitustaulu (Tarkastajan ABC 2012) 

 

 

Työpaikalla työskentelevien perehdyttämisen kuittaus 

Työturvallisuuslain (738/2002) 14 §:n mukaan työnantajan on perehdytettävä työnteki-

jät työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin 

työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. Työntekijöiden ja 

urakoitsijoiden perehdyttämisestä on löydyttävä perehdyttäjän ja perehdytettävän kuit-

taama dokumentti. Lisäksi urakoitsijoiden kanssa käydään läpi urakoitsijoiden turvalli-

suustarkastuslista. Tässä tarkastuslistassa käydään urakoitsijan kanssa läpi turvallisuus-

määräyksen kohdassa 2 esitetyt asiat, kuten turvallisuuden johtaminen ja urakoitsijan 

työntekijää koskevat vaatimukset työskenneltäessä Rudus Oy:n toimipaikoissa. Rudus 

Oy:n turvallisuusmääräykset on esitetty kohdassa 2.4.  
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Riskien arvioinnit 

Työturvallisuuslain (738/2002) 10 §:n mukaan työnantajan on selvitettävä ja arvioitava 

työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitat ja vaarat. Auditoinneissa 

tarkastetaan löytyykö toimipaikoista kaikki tarvittavat riskien arvioinnit ja ovatko ne 

ajan tasalla. Riskien arvioinnit on tarkastettava ja päivitettävä vähintään kerran vuodes-

sa tai jos työ muuttuu erilaiseksi, mitä se on ollut riskienarvioinnissa. Lisäksi tässä koh-

dassa käydään läpi miten toimipaikalla on hoidettu korkean riskin töiden turvallisuus. 

Korkean riskin töitä ovat muun muassa siilotyöskentely ja yli 2 metrin korkeudessa 

työskentely. Korkean riskin töitä ei saa tehdä yksin, vaan aina pitää olla vähintään kaksi 

henkilöä, joista toinen toimii varmistushenkilönä. Lisäksi korkean riskin töistä on riskit 

arvioitava tapauskohtaisesti. 

 

 

Koulutus 

Työturvallisuuskoulutuksessa Rudus Oy:llä on tavoitteena, että jokainen työntekijä, 

mukaan lukien urakoitsijat saavat vuosittain koulutusta vähintään 12 tuntia. Koulutuksia 

ovat esimerkiksi ensiapu-, työ- ja ympäristöturvallisuuskorttikoulutus.  Pienryhmäkou-

lutusten tavoitteena on, että jokainen Rudus Oy:lle työskentelevä henkilö osallistuu 

vuodessa vähintään 4:ään pienryhmäkoulutukseen.  Pienryhmäkoulutuksen ideana on, 

että yhdessä mietitään vastauksia turvallisuuskysymyksiin tai pohditaan, miten voitai-

siin parantaa kyseisen toimipaikan turvallisuutta.  

 

 

Sisäinen liikenne ja ajoneuvot 

Sisäisessä liikenteessä ja ajoneuvoissa käydään läpi toimipaikan liikennejärjestelyt.  

Tässä opinnäytetyössä ei käydä ajoneuvoihin liittyviä asioita. Liikennejärjestelyissä on 

huomioitava seuraavanlaiset asiat: 

 jalankulkijoiden turvallisuus 

 ajoreittien merkinnät alueelle (kuva 4) ja opastekyltit. 

 nopeusrajoitukset  

 ilmajohtojen merkinnät ja suojaus. 
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KUVA 4. Ajoreittien merkintä  

 

 

Työterveys- ja turvallisuusohjelma 

Työterveys- ja turvallisuusohjelma on työkalu, millä varmistetaan, että toimipaikassa on 

tehty ennalta sovitut työturvallisuustarkastukset ja -tehtävät. Ohjelmassa on esimerkiksi 

tehtävänä sammuttimien tarkastus, hätäpysäytyslaitteiden tarkastus jne. Ohjelmaa voi-

daan muokata vastaamaan toimipaikalla tapahtuvia toimintoja, mutta pakollisiksi mer-

kittyjä tehtäviä ei saa poistaa listalta. Ohjelmaan on merkitty jokaiselle tehtävälle vas-

tuuhenkilö. Suurimmalla osalla betonitehtaista on merkitty vastuuhenkilöksi teh-

dasesimies, mutta tämä ei tarkoita sitä, että hänen pitäisi tehdä kaikki tehtävät. Hänen 

tehtävänään on delegoida ja valvoa, että kaikki tehtävät tulevat tehtyä. Kuittaukset teh-

tävien hoitamisesta tehdään joko sisäisessä verkossa olevaan taulukkoon tai työturvalli-

suusilmoitustaulussa olevaan dokumenttiin. Jos työterveys- ja turvallisuusohjelman 

kuittaukset tehdään sähköisesti, olisi hyvä tulostaa joka kuukausi kuitattu ohjelma työ-

turvallisuusilmoitustaululle.  

 

 

Tapaturmien ja vaaratilanteiden raportointi 

Toimipaikan edustajalta tai paikalla olevilta työntekijöiltä kysytään, onko toimipaikassa 

sattunut tapaturmia tai työturvallisuus- ja ympäristövaaratilanteita. Tämän jälkeen tar-

kastetaan onko tapaturmat ja vaaratilanneilmoitukset kirjattu intranettiin. Tässä vaihees-

sa oli hyvä rohkaista työntekijöitä tekemään vaaratilanneilmoituksia, koska mitä enem-

män vaaratilanneilmoituksia tehdään, todennäköisesti sitä harvemmin tapahtuu vakavia 

tapaturmia. 



22 

 

Turvallisuuspuutteiden fyysinen tarkastus 

Turvallisuuspuutteiden fyysinen tarkastus on jaoteltu 6:een eri osa-alueeseen. Osa-

alueet ovat konesuojaus, telineet ja työtasot, hätäpysäytyslaitteet, käyttövoimasta erot-

taminen, henkilökohtaisten suojainten käyttö ja ohje-, varoitus- ja kieltokilvet. 

 

Konesuojaukset on tehtävä CRH-konsernin käyttämän ”Guarding of Machinery” -

ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeistuksessa on muun muassa annettu seuraavanlaisia mää-

räyksiä konesuojauksesta: 

 kuljettimet, kiilahihnat, vierintälaakerit ja akselien päät on suojattu. 

 kuljettimet on varustettu hätäpysäytysvaijerilla (kuva 5). 

 konesuojaukset ovat paikoillaan. 

 siiloissa ja syöttimissä on ritilät. 

 

 

KUVA 5.  Kuljettimen suojaus ja hätäpysäytysvaijeri (Guarding of Machinery 2005) 

 

Telineiden ja työtasojen on täytettävä seuraavat työturvallisuusvaatimukset: 

 työtasojen on oltava tarkoitettuun käyttöön riittävän leveitä ja kestäviä. 

 työtasoissa ei saa olla aukkoja tai 25 mm:ä leveämpiä rakoja, joihin voi pudota. 

 työtasoissa ei saa esiintyä haitallisia taipumia. 

 työtasojen pinta ei saa olla liukas. 

 kompastumisvaaraa aiheuttavia kohoumia ei saa olla. 

 työtasot on kiinnitettävä siten, että ne pysyvät paikoillaan. 

 työtasojen reunat on suojattava suojakaiteilla, jos putoamiskorkeus on yli 2 m. 

o Suojakaiteiden korkeuden on oltava vähintään 1,0 m, mutta suositus on 

1,1 m. 
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o Välijohteet on asennettava siten, että enimmillään väli saa olla 0,50 m. 

o Potkulistan korkeuden on oltava vähintään 0,10 m. 

 ulkopuolisten pääsy tikkaille on estettävä lukittavalla esteellä ja tikkaiden ylä-

päähän on asennettava rakenne, joka estää putoamisen tikkaiden kohdalta. 

 

 

Käyttövoimasta erottaminen 

Käyttövoimasta erottaminen on toimintatapa, jolla työkohde tai laite tehdään toiminta-

kyvyttömäksi ja vaarattomaksi huollon tai korjauksen ajaksi. Työkohteen eristäminen 

tulee varmistaa aina henkilökohtaisella lukolla, jos se on teknisesti mahdollista. Sähköl-

lä toimivista laitteista on poistettava sulakkeet tai katkaistava virran syöttö muulla eh-

dottoman varmalla tavalla, mikäli laitteessa ei ole turvakytkintä. Kun käyttövoimasta 

erottaminen on tehty, sen toimivuus pitää varmistaa esimerkiksi yrittämällä käynnistää 

laite ennen kuin työt voi aloittaa.  Hätäpysäytyslaitetta ei saa käyttää käyttövoimasta 

erottamiseen. Kuvassa 6 on esitetty käyttövoimasta erottamisen prosessi. 

 

 

KUVA 6. Käyttövoimasta erottaminen  
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Henkilökohtaisten suojainten käyttö 

Henkilönsuojaimilla tarkoitetaan työntekijän käyttämiä välineitä ja varusteita, jotka on 

suunniteltu suojaamaan tapaturmilta ja sairastumisen vaaralta työssä. Henkilön-

suojaimia ovat esimerkiksi hengityksen-, kasvojen-, kuulon-, silmien- ja päänsuojaimet, 

turva-, suoja- ja työjalkineet, liukuesteet, putoamissuojaimet, sukelluspuvut, suojakäsi-

neet, suojavaatteet, pelastusliivit ja kelluntavarusteet (Henkilönsuojainten valinta ja 

käyttö työpaikalla 2010, s 5).   Suojainten on täytettävä valtioneuvoston päätöksessä 

henkilönsuojaimista (Vnp 1406/1993) annetut vaatimukset ja niiden pitää olla CE-

merkittyjä päätöksen mukaisesti.  

 

Rudus Oy:llä on ohjeistus käytettävistä henkilösuojaimista. Henkilösuojaimet valitaan 

riskiarvioinnin perusteella siten, että ne ovat suojausarvoltaan riittävät ja kyseiseen työ-

hön soveltuvat. Työskenneltäessä on käytettävä minimissään seuraavia suojaimia: 

 EN 471 luokka II työasua 

o pitkälahkeisia housuja ja takkia on käytettävä aina, jos työssä altistuu 

roiskeille ja naarmuille. 

 kypärää 

 työkäsineitä 

 suojalaseja 

o suojalasit on valittava työn mukaan niin, että ne suojaavat silmätapatur-

milta. 

 turvajalkineita 

o turvajalkineissa on oltava vähintään varvas- ja naulaanastumissuoja. 

o talvella on käytettävä liukuesteitä tai nastoitettuja turvajalkineita. 

 kuulosuojaimia. 

 

 

Hätäpysäytyslaitteet 

Hätäpysäytyslaite on turvalaite. Hätäpysäytyspainikkeen tai -vaijerin tarkoitus on, että 

niistä pystytään laite tai kuljetin sammuttamaan nopeasti vaaratilanteen sattuessa. Hätä-

pysäytyslaitteiden toimivuus on testattava ja dokumentoitava kuukausittain. Epäkunnos-

sa olevat hätäpysäytyslaitteet on korjattava ennen, kuin laite otetaan käyttöön. Audi-

toinneissa pyydetään lupa testata yhden satunnaisesti valitun hätäpysäytyslaitteen toi-

mivuus.  
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Ohje-, varoitus- ja kieltokilvet 

Valtioneuvoston päätöksessä työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä (Vnp 

1994/976) on määrätty työpaikalla käytettävien turvamerkkien vähimmäisvaatimukset.  

Turvamerkkejä on käytettävä silloin, kun työntekijälle aiheutuvia vaaroja ei voida vält-

tää tai riittävästi vähentää yleisillä teknisillä ja rakenteellisilla toimenpiteillä tai työn 

organisoinnilla. Turvamerkeissä on otettava huomioon työsuojelua koskeva säännöstö 

tai määräyksien mukaisesti tehty riskien arviointi. Turvamerkit on jaoteltu 4:ään eri vä-

riin. Taulukossa 1 on esitetty värien käyttötarkoitus varoitusmerkeissä. 

 

TAULUKKO 1. Turvavärien käyttötarkoitus (Vnp 1994/976) 

Väri Käyttötarkoitus Ohjeet ja tiedot 

Punainen Kieltomerkki Vaarallinen käyttäytyminen 

  Vaarahälytys 

Pysähdy, lopeta ja hätäkatkaisulait-

teet 

  Palontorjuntavälineet Tunnistus ja sijainti 

Keltainen tai Varoitusmerkki Varo, ryhdy varotoimiin 

Oranssikeltainen   Ota selvää 

Sininen Määräysmerkki Tietty käyttäytyminen tai toiminta 

      

Vihreä Varauloskäynnit, Ovet, uloskäynnit väylät, varusteet 

  ensiapu ja laitteet 

  Ei vaaraa Paluu normaaliin 

 

Auditoinnissa tarkastetaan vähintään seuraavat toimipaikan merkkikilvet: 

 nopeusrajoitus 

 työmaa-alue, asiattomilta pääsy kielletty 

 käytettävä suojakypärää, huomioasua, silmäsuojaimia ja turvajalkineita 

 koneissa ja laitteissa on asianmukaiset varoituskilvet 

 liikennejärjestelyistä kertova opaste. 

 

 

Polttoainesäiliöiden tarkastus 

Useimmassa betoniasemassa on yleensä vähintään yksi polttoainesäiliö, josta saadaan 

polttoainetta lämpöenergialaitokseen. Laitoksella tuotetulla lämpöenergialla lämmite-

tään kiviainekset, vesi ja kiinteistö. Polttoainesäiliö on sijoitettava tukevalle ja kantaval-

le alustalle. Säiliöiden etäisyys toisistaan tai rakennuksesta on oltava vähintään 1,0 met-

riä, jos polttoainetta on enintään yhteensä 15 m³. Säiliöt on säilytettävä irti maasta, kos-

ka tällöin havaitaan helpommin mahdolliset vuodot. Lisäksi säiliöt on sijoitettava niin, 
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ettei niihin pystytä törmäämään ajoneuvoilla. Polttoainesäiliöiden on täytettävä seuraa-

vat vaatimukset ja merkinnät. Säiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai vaihtoeh-

toisesti ne on säilytettävä valuma-altaassa, johon mahtuu 10 % suurempi nestemäärä, 

mitä säiliössä voi olla enintään polttoainetta. Polttoainesäiliö on varustettava seuraavilla 

varusteilla ja merkinnöillä:  

 tyyppikilpi 

 ylitäytön estin 

 laponesto 

 ilmaputki 

 lukittava täyttöaukko 

 polttoaineen nimi 

 säiliön omistajan nimi 

 varoitusmerkit. 

 

Polttoainesäiliöstä pitää löytyä määräaikaistarkastuspöytäkirja. Ensimmäinen tarkastus 

tulee tehdä viimeistään 10 vuoden kuluttua säiliön käyttöönotosta. Säiliöt luokitellaan 

4:ään kuntoluokkaan. A-luokan metallisäiliöt on ensimmäisen tarkastuksen jälkeen tar-

kastettava 5 vuoden välein ja muut kuin metallisäiliöt 10 vuoden välein. B-luokan säili-

öt on tarkastettava kahden vuoden välein. C-luokan säiliö on poistettava käytöstä 6 kuu-

kauden kuluessa ja D-luokan säiliö on poistettava välittömästi käytöstä. (Kauppa- ja 

teollisuusministeriön päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista 

15.4.1985/314 luku 3,§10) 

 

 

Kemikaalivarasto 

Betoniasemilla käytetään paljon kemikaaleja eli betonin lisäaineita. Yleisimpiä lisäai-

neita betonin valmistuksessa ovat notkistimet, huokoistimet ja pakkaslisäaineet. Toimi-

paikalla käytettävistä kemikaaleista on löydyttävä tulostettu käyttöturvallisuustiedote 

kemikaalivarastossa. Lisäksi kemikaaleista on tehtävä kemikaaliluettelo, mistä selviää 

kemikaalien käyttömäärät ja niiden sisältämät ympäristölle tai ihmisille vaaralliset ai-

neet. Kemikaalivarasto pitää olla katettu ja lukittu, ettei sinne pääse ulkopuolisia henki-

löitä. Kemikaalivarastossa ei saa olla viemäriä ja varaston on oltava siisti. Varaston 

ovessa on oltava nimikyltti, jossa lukee lisäaine- tai kemikaalivarasto. Tapaturmien va-

ralta varastossa on oltava silmähuuhtelupullo. Nestemäisten kemikaalien säiliöt ja ka-

nisterit on säilytettävä valuma-altaissa. Valuma-altaiden tulee olla ehjiä. Kemikaalisäili-
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öissä ja -putkistoissa on oltava aineiden nimet ja ne on merkitty tarvittavilla varoitus-

merkeillä. 

 

 

Ongelmajätteiden varastointi 

Betoniasemalla tulee pieniä määriä ongelmajätteitä. Betoniaseman yleisimpiä ongelma-

jätteitä ovat vanhentuneet betonin lisäaineet, tuotantolaitteissa vaihdetut öljyt, energian-

säästölamput ja loisteputket. Monessa toimipaikassa ongelmajätteet viedään saman tien 

pois, ettei niitä tarvitse varastoida.  Jos ongelmajätteitä varastoidaan toimipaikalla, nii-

den tulee olla lukitussa ja katetussa tilassa, jossa ei ole viemäriä. Varaston pitää olla 

siisti ja ovessa nimikyltti, jossa lukee ongelmajätevarasto. Nestemäisten ongelmajättei-

den säiliöt ja kanisterit on säilytettävä valuma-altaissa. Valuma-altaiden tulee olla ehjiä. 

Loisteputket on varastoitava vaakatasossa tai muuten tiiviisti niin, etteivät ne pääse rik-

koutumaan. Tuoduista ja viedyistä ongelmajätteistä on pidettävä kirjaa. Ongelmajätteitä 

saa varastoida enintään yhden vuoden. 

 

 

Öljynerotuskaivojen tarkastus 

Öljynerotuskaivolle ei ole asetettu muuta vaatimusta kuin, että se on tarkastettu säännöl-

lisesti ja tarkastus on kirjattu muistiin. Öljynerotuskaivoja on asennettu esimerkiksi be-

toniautojen pesupaikoille.  

 

 

Pölyntorjunta 

Pöly on yksi suuri ongelma toimipaikoissa. Pölyä tulee liikenteestä, kiviaineksista ja 

sementin purkamisesta siiloon. On tärkeää, että tiet ja pihat pidetään kunnossa. Etenkin 

keväällä on hyvissä ajoin harjattava liukkauden torjuntaan käytetyt kiviainekset pois, 

ettei niistä tule ylimäärästä pölyä ilmaan. Tarvittaessa pihat ja tie voidaan kastella ve-

dellä.  Tehtaissa on useampia suodattimia, millä vähennetään pölyä. Suodattimia on 

muun muassa sementtisiiloissa. Suodattimien kuntoa on seurattava kuukausittain ja ne 

on vaihdettava, jos ne ovat viallisia. Siivoamalla myös vähennetään pölyn syntymistä. 
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Jätevesijärjestelmä 

Toimipaikoissa tulee olla selvitetty alueen jätevesijärjestelmän vaatimukset ja niiden 

mukaan on toimittava. Jätevesijärjestelmästä on oltava käyttö- ja huolto-ohjeet. Jos toi-

mipaikassa on umpisäiliö, siinä on oltava ylitäytönhälytin ja sen toimivuus on tarkastet-

tava vuosittain. Umpisäiliö ja saostuskaivo on tyhjennettävä tarvittaessa. Umpisäiliön 

kunto on tarkastettava vähintään 5 vuoden välein ja siitä on tehtävä tarkastuspöytäkirja. 

 

 

Betoniautojen pesupaikat ja pesuvedet 

Betoniautojen ja -pumppujen pesupaikkana on hyvä suosia ns. suljettua kiertoa. Sulje-

tulla kierrolla tarkoitetaan, että pesusta syntynyt vesi käytetään uudestaan autojen pe-

suun tai valmisbetonin valmistukseen. Tällä tavoin puhtaan veden käyttötarve vähenee. 

Jos vettä tulee enemmän, kuin käyttö on, ylijäämävesi pyritään johtamaan selkeytyksen 

ja öljynerotuskaivojen kautta viemäriverkostoon. Yleensä, jos vedet johdetaan viemäri-

verkostoon, tarvitaan teollisuusjätevesisopimus paikallisen vesihuoltolaitoksen kanssa. 

Jos pesupaikoilta ei ole mahdollista ohjata vesiä viemäriverkostoon, voidaan ylijäämä-

vedet purkaa mastoon lupaehtojen mukaisesti. Ylijäämävesien johtamisessa on huomi-

oitava ympäristöluvan ja teollisuusjätevesisopimuksen tarkkailuvelvoitteet ja raja-arvot.  

Esimerkiksi pesuveden pH:lle saatetaan asettaa raja-arvo, koska se on emäksistä ja sen 

pH on yleensä välillä 10-12,5. 

 

Märille ylijäämäbetoneille tulee olla kuivatustaso, josta vedet johdetaan takaisin pesu-

paikan vesialtaisiin. Tästä kovettunut ylijäämäbetoni siirretään kauhakuormaajalla tai 

kaivinkoneella varastokasaan odottamaan siirtoa luvalliseen loppusijoituspaikkaan tai se 

kierrätetään uusiokäyttöön murskaamalla. Ylijäämäbetonia saa säilyttää enintään vuo-

den ajan betoniasemalla. 

 

Betoniautojen ja -pumppujen pesupaikat on tarkoitettu ainoastaan betoniautojen säiliön 

sisäpuoliseen ja betonipumppujen perän ja linjaston pesemiseen. Ajoneuvojen ulkopuo-

linen peseminen on sen takia kiellettyä, kun pesemisessä käytetyt pesuaineet voivat olla 

haitallisia pesuvesistä valmistetuille betoneille. Lisäksi välttämällä turhaa pesemistä, 

tulee vähemmän ylijäämäbetonia ja -pesuvesiä. 
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3.4 Auditoinnin loppukeskustelu 

 

Auditoinnin päätteeksi pidetään loppukeskustelu, jossa auditoija esittelee havainnot ja 

poikkeamat. Tämän jälkeen sovitaan paikalla olevien kanssa yhdessä poikkeamien kor-

jausaikataulu ja kenen vastuulla on niiden toteuttaminen. Jos korjaavat toimenpiteet 

ovat niin kalliita, että paikalla olevat henkilöt eivät voi niistä päättää, he esittelevät asian 

eteenpäin linjaorganisaatiossa saadakseen päätöksen toimenpiteistä. 

 

 

3.5 Auditoinnin raportointi 

 

Auditoinnin tekemisen jälkeen on vielä raportin teko auditoinnista. Raportti on tehtävä 

viikon kuluessa tarkastuksesta. Raporttiin kirjataan tarkastetut asiat, poikkeamat, paran-

nusehdotukset ja hyvin hoidetut asiat esimerkiksi muille. Kohteista kannattaa ottaa va-

lokuvia. Kuvat selventävät raporttiin kirjoitettua tekstiä eikä jää epäselväksi, mitä koh-

detta auditoija on tarkoittanut. Lisäksi tällä tavoin saadaan ennen ja jälkeen kuva, josta 

on helppo todeta asia korjatuksi. Kun raportti on saatu tehtyä valmiiksi, se lähetetään 

sähköpostilla aluejohtajalle, työsuojelupäällikölle ja tarkastuksessa mukana olleille hen-

kilöille. Toimipaikan edustajan on tulostettava raportti turvallisuusilmoitustaululle. Ra-

portti tallennetaan myös intranettiin sovittuun paikkaan. Tämän jälkeen auditoijan työ 

on tehty loppuun.  

 

 

3.6 Auditoinnin poikkeamien korjaus 

 

Auditoinnissa havaittujen poikkeamien korjaaminen ja sovittujen toteutusaikataulujen 

noudattaminen on alueyksiköiden ja toimipaikkojen vastuulla. Joissakin alueyksiköissä 

näitä käsitellään ja toteutumista seurataan joko alue- tai tuotantokokouksessa. Korjauk-

sen valmistuttua poikkeamat merkitään korjatuiksi ja asia on hoidettu loppuun. Seuraa-

van vuoden auditoinnissa auditoija tarkastaa, että kaikki poikkeamat on hoidettu kun-

toon ja kirjaa sen raporttiin. Jos poikkeamia ei ole korjattu, auditoija merkitsee raport-

tiin, mitä poikkeamia ei ole korjattu. 
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4 NYKYTILANTEEN KARTOITUS 

 

4.1 Auditoinnit 2011-2012 

 

Vuonna 2011 tehtiin valmisbetoniasemille auditointeja 38 kappaletta. Auditointi jäi te-

kemättä 12 toimipaikassa. Lisäksi 8 toimipaikan auditoinnista ei ole tehty tai tallennettu 

raporttia sovittuun paikaan. Työturvallisuuspoikkeamia oli yhteensä 175 kappaletta. 

Vuonna 2011 tehdyistä auditoinneista oli hankala selvittää yleisimpiä poikkeamia, kos-

ka raportit eivät olleet vertailukelpoisia keskenään. Lisäksi 2011 tehdyissä auditoinneis-

sa ei auditoitu toimipaikkojen ympäristöasioita.  

 

Vuonna 2012 auditointien kirjaustapa muuttui word-asiakirjasta laskentataulukkopoh-

jaan. Tämän ansiosta poikkeamien tutkiminen helpottui. Puutteena pohjassa tai ohjeis-

tuksessa on ollut se, että poikkeamia ei ole selkeästi erotettu kommenteista. Lisäksi 

vuonna 2012 yhdistettiin työturvallisuus- ja ympäristöauditointi yhdeksi auditoinniksi, 

koska niissä tarkastettiin osittain jo samoja asioita. 

 

Vuoden 2012 auditointeja tehtiin valmisbetoniasemille 54 kappaletta ja näissä kirjattiin 

yhteensä 721 poikkeamaa. Poikkeamista 571 liittyi työturvallisuuteen ja ympäristötur-

vallisuuspoikkeamia oli 140 kappaletta. Parhaiten työturvallisuusasioista kunnossa oli 

henkilökohtaisten suojavälineiden käyttö ja ympäristöturvallisuusasioista jätehuolto. 

Eniten työturvallisuuspoikkeamia annettiin konesuojauksesta ja ympäristöturvallisuus-

poikkeamia kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista. Huolestuttavaa oli edellisen vuo-

den auditointien poikkeamien korjausten tekemättä jättäminen. Poikkeamien korjaavat 

toimenpiteet oli tehty 23 toimipaikassa ja tekemättä osittain tai kokonaan 31:ssa toimi-

paikassa. Taulukossa 2 on esitetty, mitkä auditointikohdat olivat kunnossa ja mistä tuli 

poikkeamia. 
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TAULUKKO 2. Auditointitaulukko 

Työturvallisuus Kunnossa Poikkeama Ei merkintää 

Edellisen auditoinnin poikkeamien korjaukset 42 % 55 % 4 % 

Työturvallisuusilmoitustaulu 33 % 67 % 0 % 

Perehdyttäminen ja kuittaus 61 % 36 % 2 % 

Riskien arvioinnit 68 % 27 % 5 % 

Koulutukset 53 % 47 % 0 % 

Liikennejärjestelyt 61 % 35 % 4 % 

Nopeusrajoitukset 78 % 19 % 4 % 

Jalankulkijoiden turvallisuus 43 % 46 % 11 % 

Ilmajohtojen merkinnät ja suojaus 72 % 19 % 9 % 

Työterveys- ja turvallisuusohjelma 50 % 37 % 13 % 

Vaaratilanteiden raportointi 43 % 39 % 19 % 

Ohje-, varoitus- ja kieltokilvet 44 % 54 % 2 % 

Konesuojaus 26 % 72 % 2 % 

Hätäpysäytyslaite 52 % 30 % 19 % 

Käyttövoimasta erottamiseen 67 % 26 % 7 % 

Henkilökohtaiset suojaimet 81 % 15 % 4 % 

Siisteys ja järjestys, kulkutiet 38 % 60 % 2 % 

Ensiapuvalmius 74 % 21 % 6 % 

Lastaus- ja purkupaikat 30 % 36 % 34 % 

Nostimet 45 % 21 % 34 % 

Telineet ja työtasot 43 % 53 % 4 % 

Betoniautojen pesupaikka 28 % 70 % 2 % 

 

Ympäristö Kunnossa Poikkeama Ei merkintää 

Jätehuolto 77 % 13 % 9 % 

Jätevesijärjestelmä 25 % 4 % 72 % 

Kemikaalien käsittely ja varastointi 17 % 80 % 4 % 

Vaarallisten jätteiden käsittely ja varastointi 37 % 54 % 9 % 

Öljynerotuskaivot 34 % 15 % 51 % 

Pintavesialtaat ja ojat 32 % 11 % 57 % 

Teiden ja pihojen kunnossapito 60 % 21 % 19 % 

Tehtaan pöly ja suodattimet 64 % 19 % 17 % 

Polttoainesäiliö 26 % 45 % 28 % 
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4.2 Työturvallisuuspoikkeamat 

 

Tässä kappaleessa on käsitelty auditointien tarkastuskohteet yksitellen. Auditointien 

tarkastuskohdista on käyty lävitse yleisimmät työturvallisuuspoikkeaman syyt ja toimi-

paikkojen lukumäärä, joissa poikkeamia annettiin.  

 

 

Konesuojaus 

Konesuojauksessa oli eniten turvallisuuspoikkeamia eli 9 % kaikista poikkeamista. Ko-

nesuojausten yleisimmät poikkeamat olivat riittämätön suojaus tai suojaukset eivät ol-

leet paikallaan. Suojukset pitää laittaa aina paikalleen, kun huoltotyöt tai puhdistukset 

on tehty ja se on tehtävä ennen kuin tuotantoprosessi käynnistetään. Konesuojauksessa 

poikkeamia tuli kaiken kaikkiaan 39 toimipaikasta. 

 

 

Hätäpysäytyslaitteet 

Hätäpysäytyslaitteissa poikkeama oli 16 toimipaikassa. Yleisin syy poikkeamille oli, 

että ei ollut dokumentoitu hätäpysäytyslaitteiden kuukausittaista tarkastamista. Lisäksi 

auditoinneissa löytyi merkitsemättömiä hätäpysäytyslaitteita. Osa hätäpysäytyslaitteista 

oli sijoitettu niin, että niiden käyttäminen oli hankalaa tai mahdotonta hätätilanteessa. 

Auditoinneissa kaikki testatut hätäpysäytyslaitteet toimivat moitteettomasti. 

 

 

Betoniautojen pesupaikka 

Toiseksi eniten työturvallisuuspoikkeamia tuli betoniautojen pesupaikoilta. Näissä ylei-

sin työturvallisuuspoikkeama oli rikkoutuneet pesutelineet. Tämän johdosta betoniautoa 

tai -pumppua pesevällä työntekijällä on vaarana kaatua tai pudota telineiltä ja loukkaan-

tua vakavasti.  Betoniautojen pesupaikoista tuli yhteensä poikkeama 37 toimipaikassa. 

 

 

Työturvallisuusilmoitustaulu 

Työturvallisuusilmoitustaulun poikkeamaosuus oli koko Suomessa 7 %. Tämä oli myös 

jokaisen alueyksikön osuus alueen poikkeamista. Osuus on yllättävän suuri, sillä suurin 

osa dokumenteista työturvallisuusilmoitustaululla ei vaihdu kovin usein. Ainoastaan 

kuukausittain täytyy tulostaa ja laittaa ilmoitustaululle alueyksikön työturvallisuuskuu-
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kausiraportti ja turvallisuushälytykset. Turvallisuusilmoitustaulussa yleisin poikkeama 

oli viimeisimmän työturvallisuuskuukausiraportin puuttuminen. Kohdassa 3.3 on kerrot-

tu turvallisuusilmoitustaululla olevat dokumentit. Työturvallisuustaulusta poikkeamia 

tuli kaiken kaikkiaan 36 toimipaikassa. 

 

 

Koulutukset 

Työturvallisuuskoulutuksessa Rudus Oy:lle on tavoitteena, että jokainen työntekijä, 

mukaan lukien urakoitsijat saavat vuosittain koulutusta vähintään 12 tuntia. Poikkeami-

en suurin syy koulutuksissa oli, että kaikki toimipaikat eivät olleet tehneet tarpeeksi 

Rudus Oy:n käyttämää pienryhmäkoulutusta. Pienryhmäkoulutusten tavoite on, että 

jokainen Rudus Oy:lle työskentelevä henkilö osallistuu vuodessa vähintään 4:ään pien-

ryhmäkoulutukseen. Pienryhmäkoulutuksen ideana on, että yhdessä mietitään vastauk-

sia turvallisuuskysymyksiin tai pohditaan miten, voitaisiin parantaa kyseisen toimipai-

kan turvallisuutta.  Poikkeamia koulutuksesta annettiin 16 toimipaikassa. 

 

 

Perehdyttäminen ja kuittaus 

Perehdyttämiseen liittyvät poikkeamat olivat kirjallisen perehdyttämisen puuttuminen ja 

ympäristö- tai työturvallisuuskortin puuttuminen. Lisäksi muutamasta toimipaikoilta 

puuttui urakoitsijoiden turvallisuustarkastuslista. Tässä tarkastuslistassa käydään ura-

koitsijan kanssa läpi turvallisuusmääräyksen kohdan 2 vaatimat asiat, kuten turvallisuu-

den johtaminen ja urakoitsijan työntekijää koskevat vaatimukset työskenneltäessä Ru-

dus Oy:n toimipaikassa. Rudus Oy:n turvallisuusmääräykset on esitetty kohdassa 2.4. 

Työturvallisuuspoikkeamia annettiin yhteensä 21 toimipaikassa. 

 

 

Riskien arvioinnit 

Riskien arvioinnit olivat pääsääntöisesti kunnossa. Useimmiten työturvallisuuspoik-

keamien syynä oli, että riskien arvioinnin päivittäminen oli tekemättä tai kesken. Riski-

en arvioinnit on tarkastettava ja päivitettävä kerran vuodessa tai kun siinä havaitaan 

puutteita. Lisäksi tähän kohtaan kuului myös ohjeistus korkean riskin töistä. Korkean 

riskin töitä ovat esimerkiksi, kun työ poikkeaa normaalirutiineista (huoltotyöt, uusien 

koneiden ja laitteiden asennus, laajanmittaiset häiriötilanteet tuotannossa yms.), työ ta-

pahtuu normaalien kulkuteiden ulkopuolella, työskennellään yli 2 metrin korkeudella tai 
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työssä on vaaroja, jotka on poistettava ennen työn aloittamista. Korkean riskin töistä on 

tehtävä aina vähintään pikariskienarviointi. Pikariskienarviointi on tarkastuslista, jossa 

käydään läpi yleisimmät vaaranpaikat. Auditoinneissa havaittiin, että kaikista korkean 

riskin töistä ei ole tehty riskien arviointeja. Riskien arvioinneista annettiin työturvalli-

suuspoikkeama 20 toimipaikassa  

 

 

Vaaratilanteiden raportointi 

Vaaratilanteiden ja tapaturmien raportointi on suurimmassa osassa alueyksiköistä hyvin 

hallinnassa. Rudus Oy:n tavoitteena on 0 tapaturmaa ja 60 kpl vaaratilanneilmoitusta 

100 000 työtuntia kohden. Valmisbetonitoimialalla sattui 3 tapaturmaa ja vaaratilan-

neilmoituksia tehtiin 932 kappaletta eli 9,75 vaaratilanneilmoitusta 100 000 työtuntia 

kohden. Joissakin toimipaikoissa ei ole sisäistetty, mitä vaaratilanneilmoitusten tekemi-

nen tarkoittaa. Tarkoituksena on kirjata tapahtuma, mistä voi aiheutua tai mikä on aihe-

uttanut vaaratilanteen. Tähän on ilmoitusta tehtäessä mietittävä korjaavat toimenpiteet 

estääkseen jatkossa vastaavanlaiset vaaratilanteet. Lisäksi auditoinneissa kävi ilmi, että 

kaikkia vaaratilanteita ei ole kirjattu sovittuun paikkaan. Joissakin alueyksiköissä on 

otettu käyttöön kampanja, jossa arvotaan palkkio kaikkien vaaratilanneilmoituksen teh-

neiden kesken. Esimerkiksi Etelä-Suomen alueyksikössä palkkio on 600 euroa ja se 

arvotaan 4 kertaa vuodessa. Työturvallisuuspoikkeamia annettiin vaaratilanteiden rapor-

toinnista 21 toimipaikassa. 

 

 

Työterveys- ja turvallisuusohjelma 

Työterveys- ja turvallisuusohjelma on työkalu, millä varmistetaan, että toimipaikoissa 

on tehty ennalta sovitut turvallisuustarkastukset ja tehtävät. Ohjelmassa on esimerkiksi 

tehtävänä sammuttimien tarkastus, hätäpysäytyslaitteiden tarkastus jne. Ohjelmaa voi 

muokata vastaamaan toimipaikalla tapahtuvia toimintoja, mutta pakollisiksi merkittyjä 

tehtäviä ei saa poistaa listalta. Ohjelmaan on merkitty jokaiselle tehtävälle vastuuhenki-

lö. Suurimmalla osalla betonitehtaista on merkitty vastuuhenkilöksi tehdasesimies, mut-

ta tämä ei tarkoita, että hänen pitäisi tehdä kaikki tehtävät. Hänen tehtävänään on dele-

goida ja valvoa, että kaikki tehtävät tulevat tehtyä. Kuittaukset tehtävien hoitamisesta 

tehdään joko sisäisessä verkossa olevaan taulukkoon tai sitten työilmoitustaulussa ole-

vaan paperiversioon. Jos työterveys- ja turvallisuusohjelman kuittaukset tehdään säh-

köisesti, olisi hyvä tulostaa joka kuukausi kuitattu ohjelma turvallisuusilmoitustaululle. 
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Työterveys- ja turvallisuusohjelmassa suurin osa poikkeamista tuli uusilla toimipaikoil-

la, koska niillä ei ollut vielä käytössä työterveys- ja turvallisuusohjelmaa. Lopuissa 

poikkeamissa ei ole tehty tai merkitty kaikkia tehtäviä suoritetuksi. Poikkeamia oli yh-

teensä 20 toimipaikassa.  

 

 

Liikennejärjestelyt ja nopeusrajoitus 

Liikennejärjestelyt olivat kunnossa 33:ssa ja puutteita oli 19:ssa toimipaikassa. Osasta 

toimipaikoista puuttui opastekartta ja liikennemerkit. Kuvassa 7 on esitetty esimerkki 

opastekartasta. Lisäksi puutteita oli myös ajoteiden reunasuojauksissa. Ajoteistä joko 

puuttui reunasuojaus tai ne olivat liian matalia. Puutteita oli myös autojen pysäköinti-

paikkojen merkinnässä.  

 

Nopeusrajoitukset olivat 42:ssa toimipaikassa kunnossa ja puutteita oli 10:ssä. Suurin 

sallittu nopeus Rudus Oy:n toimipaikoissa on 40 km/h:ssa, mutta moni toimipaikka on 

ottanut käyttöön alemman nopeusrajoituksen. Työturvallisuuspoikkeaman yleisin syy 

oli, että nopeusrajoituskylttejä ei ollut toimipaikoissa. 

 

 

KUVA 7. Opastekartta 
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Jalankulkijoiden turvallisuus 

Jalankulkijoiden turvallisuus on tärkeä huomioida toimipaikoissa, koska toimialan kuo-

lemaan johtaneista tapaturmista yli 60 % liittyy raskaisiin ajoneuvoihin tai työkoneisiin.  

Tämän takia on suuri riski, että joku jää peruuttavan raskaan ajoneuvon tai työkoneen 

alle. Ensisijainen turvallisuustoimenpide jalankulkijoiden turvallisuuden parantamiseksi 

on kulkureittien suunnitteleminen siten, että jalankulkijat kulkevat erillään ajoneuvoista. 

Lisäksi jalankulkijoiden pitää käyttää huomiovaatetusta. Tällöin kuljettajat havaitsevat 

jalankulkijan paremmin. Lisäksi koneisiin ja ajoneuvoihin on asennettu lisälaitteita, 

joiden avulla kuljettaja näkee paremmin ajoneuvon ulkopuolelle. Näitä ovat esimerkiksi 

peruutuskamera ja etupeili, joka näyttää auton etupuolelle. Jalankulkijoiden turvallisuu-

dessa työturvallisuuspoikkeamia tuli yhteensä 25 toimipaikassa. Poikkeamia tuli muun 

muassa peruutuskameroiden puuttumisista pyöräkoneista ja toimipaikkojen puutteelli-

sesti tehdyistä ja merkityistä jalankulkureiteistä. 

 

 

Ohje-, varoitus- ja kieltokilvet 

Kilvissä oli monella toimipaikalla puutteita. Koska kilpiä tai kylttejä on paljon ja mo-

nessa eri paikassa, voi niitä jäädä epähuomiossa jostain paikasta pois. Lisäksi kylttejä 

pitää säännöllisesti vaihtaa uusiin, koska osa muovisista kylteistä hajoaa tai haalistuu 

ulkotiloissa. Kyltit olivat kunnossa 24 toimipaikassa ja työturvallisuuspoikkeama tuli 29 

toimipaikassa. ”Käytettävä suojalaseja”-kyltin puuttuminen oli yleisin poikkeaman syy. 

 

 

Käyttövoimasta erottaminen 

19 toimipaikassa oli puutteita käyttövoimasta erottamisessa. Suurimmat poikkeamien 

syyt olivat, että ”miehiä töissä”-kylttiä ei löytynyt tarkastuksen aikana toimipaikalta ja 

uusilla toimipaikoilla ei ollut vielä vaatimusten mukaista ohjeistusta käyttövoimasta 

erottamiseen. Käyttövoimasta erottamisesta on tarkemmin kerrottu kappaleessa 3.3. 

 

 

Henkilökohtaiset suojaimet 

Henkilökohtaiset suojaimet olivat suurimmassa osassa toimipaikoista kunnossa. Audi-

tointien aikana ei ollut kirjattu yhtään työturvallisuuspoikkeamaa kypärän tai huo-

miovaatetuksen puuttumisesta. Yhdessä toimipaikassa eräällä betoniauton kuljettajalla 

oli päällä shortsit ja toisella jaloissa lenkkikengät. Vaatimuksena on suojavaatetukseksi 
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pitkälahkeiset housut, kun altistutaan roiskeille, naarmuille tms. ja turvajalkineet, jotka 

on varustettu varvas- ja naulaanastumissuojalla. Lisäksi havaittiin auditoinneissa puut-

teita, ettei turvajalkineissa käytetty liukuesteitä tai nastoja, joita on käytettävä talvella. 

Suurin osa auditoinneista tehtiin kesäaikaan, jolloin ei tarvinnut tarkastaa turvajalkinei-

den liukuesteitä, eli todellista tietoa ei saatu liukuesteiden tai nastoitettujen turvajalki-

neiden käyttöasteesta. Poikkeamia henkilökohtaisten suojainten käytöstä annettiin yh-

teensä 15 toimipaikassa. 

 

 

Siisteys ja järjestys, kulkutiet 

Siisteydessä oli toimipaikoissa paljon parannettavaa. 32 toimipaikassa oli puutteita siis-

teydessä ja 20 toimipaikassa olivat paikat järjestyksessä. Ylimääräinen tavara ja vääräs-

sä paikkaa säilyttäminen lisää tapaturman riskiä ja on palokuormana. Siistissä työympä-

ristössä on myös mukavampi työskennellä. 

 

 

Ensiapuvalmius 

Ensiapuvalmiuden minimivaatimus on merkitty työterveyshuollon toimintasuunnitel-

maan, mutta Rudus Oy:n vaatimus on, että työvuorossa on oltava vähintään yksi henki-

lö, jolla on voimassa vähintään hätäensiapukurssi. 11:ssä toimipaikassa oli puutteita 

ensiapuvalmiudessa ja 39 toimipaikassa asiat olivat kunnossa. 

 

 

Lastaus- ja purkupaikat 

Lastaus- ja purkupaikkojen poikkeamista suurin osa liittyi sementin purkupaikan turva-

laitteisiin. Näistä yleisin työturvallisuuspoikkeama oli sementtisiilon ylitäytön estävän 

laitteen puuttuminen.  Lisäksi lastaus- ja purkupaikoilla oli rappusia ja työtasoja, jotka 

eivät täyttäneet niille asetettuja vaatimuksia. Telineiden ja työtasojen vaatimukset on 

kerrottu kappaleessa 3.3 kohdassa telineet ja työtasot. Betoniautojen lastauspaikat olivat 

auditointien mukaan suurimmassa osassa toimipaikoista kunnossa. Ainoastaan yksi työ-

turvallisuuspoikkeama liittyi betoniautojen lastauspaikkaan. Poikkeamia lastaus- ja pur-

kupaikoista tuli yhteensä 17 toimipaikasta. 
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Nostimet 

Suurimmassa osassa toimipaikoista oli nostimet ja nostoapuvälineet kunnossa. Yli 500 

kg nostavat nostimet on tarkastettava kerran vuodessa. Nostoliinojen ja -raksien suositus 

on, että ne tarkastetaan myös vähintään kerran vuodessa. Nostoliinojen ja -raksien käy-

tön rasittavuuden perusteella tarkastusväliä voidaan pidentää tai lyhentää kohtuullisissa 

rajoissa. Poikkeamia nostimissa ja nostoapuvälineissä oli yhteensä 11 toimipaikassa. 

Yleisin poikkeaman syy oli, että nostinta ei ole tarkastettu vuosittain. Lisäksi muuta-

masta toimipaikasta löytyi viallisia nostoliinoja. Vialliset nostoliinat on tuhottava siten, 

että niitä ei voi enää käyttää nostamiseen. 

 

 

Telineet ja työtasot 

Betoniasemilla on paljon rappusia, telineitä ja työtasoja.  Telineiden ja työtasojen poik-

keamat jakautuivat moneen erilaiseen poikkeamaan. Poikkeamia telineistä ja työtasoista 

auditoinneissa annettiin 30 toimipaikassa. Seuraavassa on lista yleisimmistä poikkea-

mista: 

 suojakaiteiden puuttuminen tai rikkoutuminen 

 tasoista puuttui 10 cm korkea potkulista 

 kulkutasoissa vaarallisia aukkoja 

 tikkaat vioittuneet tai vaatimusten vastaiset 

 kulkutasoilla ylimääräistä tavaraa 

 tikkaiden yläpäästä puuttuu portti, joka estää putoamisen tikkaiden kohdalta 

 ulkopuolisten kiipeämisen estäminen tikkaille. 

 

 

4.3 Työturvallisuuspoikkeamat alueyksiköittäin 

 

Seuraavaksi on käsitelty alueyksiköittäin työturvallisuuspoikkeamat. Poikkeamia annet-

tiin keskimäärin 11 kappaletta toimipaikkaa kohden. Kuvassa 8 on esitetty alueyksiköi-

den poikkeamajakauma. Työturvallisuuspoikkeamien prosenttiosuudet vaihtelivat 2-9 

välillä. Eniten toimipaikoista parannettavaa oli betoniautojen pesupaikoissa. Vähiten 

poikkeamia annettiin Henkilökohtaisista suojaimista, nopeusrajoituksista ja ilmajohto-

jen merkinnöistä ja suojauksesta. 
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KUVA 8. Työturvallisuuspoikkeamajakauma  

 

 

Etelä-Suomi 

Valmisbetoni Etelä-Suomen alueyksikköön tehtiin auditointeja 12 kappaletta. Työtur-

vallisuuspoikkeamia auditoijat antoivat yhteensä 109 kappaletta. Tämä on keskimäärin 

9 poikkeamaa toimipaikkaa kohden. Edellisen vuoden auditoinnin poikkeamat oli kor-

jattu kokonaan 5 toimipaikassa, mikä on auditointien keskiarvon tasoa. Alueen poik-

keamat ovat esitetty kuvassa 9. Poikkeamat ovat jakautuneet joka osa-alueelle tasaisesti 

ja työturvallisuuspoikkeamien prosenttiosuus oli lähellä auditointien keskiarvoa. Eniten 

turvallisuuspoikkeamia oli betoniautojen pesupaikoissa, konesuojauksessa ja turvalli-

suuskoulutuksessa. Pesupaikkojen yleisin poikkeama oli Etelä-Suomen alueyksikössä 

varoitusmerkkien puuttuminen. Joissakin pesupaikoissa tarvittiin myös varoituskyltit 

avoaltaista ja altaan syvyydestä. Parhaiten Etelä-Suomen alueyksikössä oli kunnossa 

lastaus- ja purkupaikat, joista ei kirjattu yhtään työturvallisuuspoikkeamaa auditoinneis-

sa. 

 

Työturvallisuus-
ilmoitustaulu 

7 % Perehdyttäminen 
ja kuittaus 

4 % 

Riskien arvioinnit 
3 % 

Koulutukset 
6 % 

Liikennejärjestelyt 
4 % 

Nopeusrajoitukset 
2 % Jalankulkijoiden 

turvallisuus 
6 % Ilmajohtojen 

merkinnät ja 
suojaus 

2 % 

Työterveys- ja 
turvallisuus-

ohjelma 
4 % 

Vaaratilanteiden 
raportointi 

5 % 

Ohje-, varoitus- ja 
kieltokilvet 

6 % 

Konesuojaus 
9 % 

Hätäpysäytyslaite 
4 % 

Käyttövoimasta 
erottamiseen 

3 % 

Henkilökohtaiset 

suojaimet 
2 % 

Siisteys ja 
järjestys, kulkutiet 

7 % 

Ensiapuvalmius 
3 % 

Lastaus- ja 
purkupaikat 

4 % 

Nostimet 
3 % 

Telineet ja 
työtasot 

6 % Betoniautojen 
pesupaikka 

8 % 
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KUVA 9. Etelä-Suomen työturvallisuuspoikkeamajakauma 

 

 

Itä-Suomi 

Valmisbetoni Itä-Suomen alueyksikköön tehtiin vuonna 2012 8 auditointia. Työturvalli-

suuspoikkeamia tuli yhteensä 64 kappaletta eli keskimäärin 8 per toimipaikka. Itä-

Suomen edellisen vuoden auditoinneista 5 toimipaikassa oli poikkeamat hoidettu kun-

toon. Edellisen vuoden poikkeamien korjaukset Itä-Suomi oli laittanut toiseksi parhaiten 

kuntoon Länsi-Suomen jälkeen. Itä-Suomen yleisin poikkeama liittyi konesuojauksiin ja 

jalankulkijoiden turvallisuuteen. Näiden molempien osuus oli 13 % alueyksikön työtur-

vallisuuspoikkeamista, mikä selviää kuvasta 10. Konesuojauksen poikkeamia oli muun 

muassa, se että sementtiruuvin akselinpään suojaus oli puutteellinen. Jalankulkijoiden 

turvallisuudessa puutteena oli, ettei toimipaikkoihin oltu merkitty jalankulkijoiden kul-

kuväyliä. Nostimien tarkastuksista ja nopeusrajoituksista Itä-Suomi oli ainoa alueyksik-

kö, josta ei tullut yhtään turvallisuuspoikkeamaa. 

 

Työturvallisuus-
ilmoitustaulu 

7 % Perehdyttäminen ja 
kuittaus 

5 % 

Riskien arvioinnit 
4 % 

Koulutukset 
8 % 

Liikennejärjestelyt 
5 % 

Nopeusrajoitukset 
2 % 

Jalankulkijoiden 
turvallisuus 

5 % 

Ilmajohtojen 
merkinnät ja 

suojaus 
5 % 

Työterveys- ja 
turvallisuus-

ohjelma 
2 % 

Vaaratilanteiden 
raportointi 

3 % 

Ohje-, 
varoitus- ja 
kieltokilvet 

7 % 

Konesuojaus 
9 % Hätäpysäytyslaite 

3 % 

Käyttövoimasta 
erottamiseen 

3 % 

Henkilökohtaiset 
suojaimet 

2 % 

Siisteys ja järjestys, 
kulkutiet 

6 % 

Ensiapuvalmius 
6 % 

Lastaus- ja 
purkupaikat 

0 % 

Nostimet 
2 % 

Telineet ja työtasot 
6 % 

Betoniautojen 
pesupaikka 

9 % 
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KUVA 10. Itä-Suomen työturvallisuuspoikkeamajakauma 

 

 

Länsi-Suomi 

Länsi-Suomen alueyksikköön tehtiin vuonna 2012 10 auditointia. Työturvallisuuspoik-

keamia tuli yhteensä 96 kappaletta eli keskimäärin 10 per toimipaikka. Länsi-Suomen 

edellisen vuoden auditoinneista 7:ssä toimipaikassa oli poikkeamat hoidettu kuntoon. 

Ainoastaan 3:ssa oli poikkeamat korjaamatta. Alueyksikkönä Länsi-Suomi oli parhaiten 

korjannut edellisen vuoden auditoinnin poikkeamat kuntoon. Länsi-Suomessa oli eniten 

puutteita betoniautojen pesupaikoissa. Muuten turvallisuuspoikkeamat jakautuivat tasai-

sesti joka osa-alueelle, kuten kuvasta 11 näkyy. Pesupaikkojen yleisin turvallisuuspoik-

keama oli suojakaiteiden puuttuminen tai se, että ne olivat vioittuneet. Länsi-Suomen 

alueyksikössä ei ollut yhtään turvallisuuspoikkeamaa ilmajohtojen merkinnässä tai sen 

suojauksessa. 

 

 

Työturvallisuus-
ilmoitustaulu 

7 % 

Perehdyttäminen ja 
kuittaus 

4 % 

Riskien arvioinnit 
2 % 

Koulutukset 
2 % 

Liikennejärjestelyt 
4 % 

Nopeusrajoitukset 
0 % 

Jalankulkijoiden 
turvallisuus 

13 % 

Ilmajohtojen 
merkinnät ja suojaus 

6 % 

Työterveys- ja 
turvallisuusohjelma 

4 % 
Vaaratilanteiden 

raportointi 
2 % 

Ohje-, varoitus- ja 
kieltokilvet 

4 % 

Konesuojaus 
13 % 

Hätäpysäytyslaite 
4 % 

Käyttövoimasta 
erottamiseen 

3 % 

Henkilökohtaiset 
suojaimet 

2 % 

Siisteys ja järjestys, 
kulkutiet 

10 % 

Ensiapuvalmius 
4 % 

Lastaus- ja 
purkupaikat 

4 % 

Nostimet 
0 % 

Telineet ja 
työtasot 

6 % 

Betoniautojen 
pesupaikka 

4 % 
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KUVA 11. Länsi-Suomen työturvallisuuspoikkeamajakauma 

 

 

Tampere-Vaasa 

Valmisbetoni Tampere-Vaasan alueyksikköön tehtiin auditointeja 10 kappaletta. Työ-

turvallisuuspoikkeamia auditoinneissa auditoijat antoivat yhteensä 127 kappaletta. Tä-

mä on keskimäärin 13 poikkeamaa toimipaikkaa kohden. Edellisen vuoden auditoinnin 

poikkeamat oli korjattu kokonaan 4 toimipaikassa ja 6:ssa oli poikkeamat korjaamatta. 

Betoniautojen pesupaikoissa oli eniten työturvallisuuspoikkeamia, kuten suurimmassa 

osalla alueyksiköistä. Seuraavaksi eniten työturvallisuuspoikkeamia oli tullut varoitus-

kylteistä. Henkilökohtaisista suojaimista, ilmajohtojen merkinnöistä ja suojauksesta tuli 

vähinten työturvallisuuspoikkeamia alueen poikkeamista. Tampere-Vaasan työturvalli-

suuspoikkeamajakauma on esitetty kuvassa 12. 

 

Työturvallisuus-
ilmoitustaulu 

7 % 

Perehdyttäminen 
ja kuittaus 

4 % 

Riskien arvioinnit 
5 % 

Koulutukset 
5 % 

Liikennejärjestelyt 
4 % 

Nopeusrajoitukset 
3 % 

Jalankulkijoiden 
turvallisuus 

4 % 

Ilmajohtojen 
merkinnät ja 

suojaus 
0 % 

Työterveys- 
 ja turvallisuus-

ohjelma 
7 % 

Vaaratilanteiden 
raportointi 

5 % 

Ohje-, varoitus- ja 
kieltokilvet 

5 % 

Konesuojaus 
7 % 

Hätäpysäytyslaite 
4 % 

Käyttövoimasta 
erottamiseen 

3 % 

Henkilökohtaiset 
suojaimet 

3 % 

Siisteys ja järjestys, 
kulkutiet 

7 % 

Ensiapuvalmius 
1 % 

Lastaus- ja 
purkupaikat 

7 % 

Nostimet 
1 % 

Telineet ja työtasot 
5 % 

Betoniautojen 
pesupaikka 

10 % 
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KUVA 12. Tampere-Vaasan työturvallisuuspoikkeamajakauma 

 

 

Pohjois-Suomi 

Valmisbetoni Pohjois-Suomeen tehtiin auditointeja 6:een toimipaikkaan. Työturvalli-

suuspoikkeamia auditoijat antoivat yhteensä 56 kappaletta. Tämä on keskimäärin 10 

poikkeamaa toimipaikkaa kohden. Edellisen vuoden auditointien poikkeamat oli ainoas-

taan yhdessä toimipaikassa korjattu kuntoon.  Eniten työturvallisuuspoikkeamia annet-

tiin auditoinneissa konesuojauksesta, telineistä ja työtasoista. Konesuojauksessa ja teli-

neissä oli jokaisessa toimipaikassa puutteita. Ensiapuvalmiudesta ja ilmajohtojen mer-

kinnöissä ja suojauksista ei tullut yhtään poikkeamaa Pohjois-Suomesta. Pohjois-

Suomen työturvallisuuspoikkeamajakauma on esitetty kuvassa 13. 

 

 

Työturvallisuus-
ilmoitustaulu 

7 % 

Perehdyttäminen ja 
kuittaus 

7 % 

Riskien arvioinnit 
4 % 

Koulutukset 
5 % 

Liikennejärjestelyt 
4 % 

Nopeusrajoitukset 
2 % Jalankulkijoiden 

turvallisuus 
6 % 

Ilmajohtojen 
merkinnät ja suojaus 

1 % 

Työterveys- ja 
turvallisuusohjelma 

6 % 
Vaaratilanteiden 

raportointi 
7 % 

Ohje-, varoitus- ja 
kieltokilvet 

8 % 

Konesuojaus 
7 % 

Hätäpysäytyslaite 
3 % 

Käyttövoimasta 
erottamiseen 

3 % 

Henkilökohtaiset 
suojaimet 

1 % 

Siisteys ja järjestys, 
kulkutiet 

6 % 

Ensiapuvalmius 
2 % 

Lastaus- ja 
purkupaikat 

2 % 

Nostimet 
3 % 

Telineet ja työtasot 
3 % 

Betoniautojen 
pesupaikka 

9 % 
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KUVA 13. Pohjois-Suomen työturvallisuuspoikkeamajakauma 

 

 

Väli-Suomi 

Väli-Suomen alueyksikköön tehtiin vuonna 2012 auditointi 9 toimipaikkaan. Työturval-

lisuuspoikkeamia annettiin auditoinneissa yhteensä 118 kappaletta eli keskimäärin 13 

per toimipaikka. Väli-Suomen edellisen vuoden auditoinneista vain 1:ssä toimipaikassa 

oli poikkeamat hoidettu kuntoon ja 8:ssa ne olivat vielä tekemättä. Alueyksikkönä Väli-

Suomi oli huonoiten hoitanut kuntoon edellisen vuoden auditoinnin poikkeamat. Myös 

Pohjois-Suomessa oli ainoastaan yhdessä toimipaikassa hoidettu kaikki poikkeamat 

kuntoon. Väli-Suomen alueyksikössä oli eniten puutteita betoniautojen pesupaikoissa, 

turvallisuuskoulutuksessa, telineissä ja työtasoissa sekä ohje-, varoitus-, ja kieltokilvis-

sä.  Yksikään työturvallisuusauditoinnin osa-alue ei ollut täysin kunnossa alueyksikössä. 

Vähiten poikkeamia annettiin ensiapuvalmiudesta ja henkilökohtaisten suojainten käy-

töstä. Väli-Suomen työturvallisuuspoikkeamajakauma on esitetty kuvassa 14. 

 

Työturvallisuus-
ilmoitustaulu 

7 % 

Perehdyttäminen 
ja kuittaus 

2 % Riskien arvioinnit 
2 % 

Koulutukset 
3 % 

Liikennejärjestelyt 
2 % 

Nopeusrajoitukset 
2 % 

Jalankulkijoiden 
turvallisuus 

2 % 

Ilmajohtojen 
merkinnät ja 

suojaus 
0 % 

Työterveys-  ja 
turvallisuusohjelm

a  4 % 

Vaaratilanteiden 
raportointi 

2 % 

Ohje-, varoitus- ja 
kieltokilvet 

4 % 

Konesuojaus 
13 % 

Hätäpysäytyslaite 
2 % 

Käyttövoimasta 
erottamiseen 

4 % 

Henkilökohtaiset 
suojaimet 

3 % 

Siisteys ja järjestys, 
kulkutiet 

11 % 

Ensiapuvalmius 
0 % 

Lastaus- ja 
purkupaikat 

9 % 

Nostimet 
2 % 

Telineet ja työtasot 
13 % 

Betoniautojen 
pesupaikka 

7 % 
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KUVA 14. Väli-Suomen työturvallisuuspoikkeamajakauma 

 

 

4.4 Ympäristöturvallisuuspoikkeamat 

 

Tässä kappaleessa on käsitelty auditointien ympäristöturvallisuuskohteet yksitellen. 

Auditointien tarkastuskohdista on käyty lävitse yleisimmät ympäristöturvallisuuspoik-

keamien syyt ja toimipaikkojen lukumäärä, joissa poikkeamia annettiin.  

 

 

Polttoainesäiliöt 

Polttoainesäiliöistä poikkeamia tuli yhteensä 24 toimipaikasta. Poikkeama tuli muun 

muassa täyttöputken lukitsemattomuudesta ja varoitus- tai polttoainekylttien puuttumi-

sesta. Lisäksi osalle säiliöistä ei ole tehty määräaikaistarkastusta. 

 

 

 

Työturvallisuus-
ilmoitustaulu 

7 % 

Perehdyttäminen 
ja kuittaus 

4 % 
Riskien arvioinnit 

2 % 

Koulutukset 
8 % 

Liikennejärjestelyt 
5 % 

Nopeusrajoitukset 
3 % 

Jalankulkijoiden 
turvallisuus 

4 % 

Ilmajohtojen 
merkinnät ja 

suojaus 
2 % 

Työterveys- ja 
turvallisuus-

ohjelma 
3 % 

Vaaratilanteiden 
raportointi 

5 % 

Ohje-, varoitus-     
ja kieltokilvet 

8 % Konesuojaus 
6 % 

Hätäpysäytyslaite 
4 % 

Käyttövoimasta 
erottamiseen 

3 % 

Henkilökohtaiset 
suojaimet 

1 % 

Siisteys ja järjestys, 
kulkutiet 

6 % 

Ensiapuvalmius 
1 % 

Lastaus- ja 
purkupaikat 

6 % 

Nostimet 
4 % 

Telineet ja 
työtasot 

8 % 

Betoniautojen 
pesupaikka 

10 % 



46 

 

Öljynerotuskaivot 

Öljynerotuskaivoista tuli yhteensä 8 ympäristöturvallisuuspoikkeamaa. Öljynerotus-

kaivojen poikkeamien syynä oli, ettei niitä oltu tarkastettu tai tarkastuksesta ei ole tehty 

dokumenttia. Öljynerotuskaivot on tarkastettava vähintään kerran vuodessa. 14:ssä toi-

mipaikassa ei ole öljynerotuskaivoja. 

 

 

Jätehuolto 

Jätehuollossa ympäristöturvallisuuspoikkeamia annettiin yhteensä 7 toimipaikassa. 

Kahdessa toimipaikassa oli jäteastioita ilman merkintää, mitä niissä on. 3 toimipaikassa 

oli lajittelemattomia jätteitä eri puolilla aluetta. Yhdellä toimipaikalla ei ole tehty jäte-

huoltosopimusta ja yhteen poikkeamaan ei ole kirjoitettu poikkeaman syytä. 

 

  

Kemikaalien käsittely ja varastointi 

Kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista annettiin ympäristöturvallisuuspoikkeamia 

yhteensä 43 toimipaikasta. Useimmassa toimipaikoista poikkeaman syy oli, että kaikki 

nestemäiset kemikaaliastiat eivät olleet valuma-altaassa tai kemikaalivaraston ovessa ei 

lukenut kemikaalivarasto. Lisäksi poikkeamia annettiin silmähuuhtelupullojen, kemi-

kaaliluettelon ja käyttöturvallisuustiedotteiden puuttumisesta. 

 

 

Vaarallisten jätteiden käsittely ja varastointi 

Vaarallisten jätteiden käsittelystä ja varastoinnista annettiin ympäristöturvallisuuspoik-

keamia yhteensä 29 toimipaikassa. Yleisin poikkeaman syy oli varastokirjanpidon puut-

tuminen. Kirjanpitoon pitää merkitä määrineen saapuneet ja pois viedyt vaaralliset jät-

teet. Vaarallisten jätteiden enimmäissäilytysaika varastossa on vuosi. Lisäksi poik-

keamia annettiin loisteputkien virheellisestä säilytyksestä, nimikyltin puuttumisesta va-

raston ovesta ja siitä että osa nestemäisistä jätteistä ei ollut valuma-altaassa. 

 

 

Tehtaan pöly ja suodattimet 

Tehtaan pöly ja suodattimet olivat kunnossa 34:ssa toimipaikassa. Ympäristöturvalli-

suuspoikkeamia annettiin yhteensä 10 toimipaikassa. Yleisin poikkeaman syy oli, että 
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sisätiloissa oli paljon pölyä ilmassa. Yhdessä toimipaikassa oli sementtisiilon suodatin 

rikkoutunut. 

 

 

Teiden ja pihojen kunnossapito 

Teiden ja pihojen kunnossapidossa oli 9 toimipaikassa puutteita. Yleisimmät ympäristö-

turvallisuuspoikkeamien syyt olivat teiden ja piha-alueen pölyäminen ja betoniautojen 

pesupaikoilta autojen renkaissa kulkeutuva liete. Pölyämistä on osassa toimipaikoissa 

estetty suolauksella. Suolan käyttö ei ole sallittua kaikissa toimipaikoissa.  

 

 

Jätevesijärjestelmä 

Jätevesijärjestelmää ei ollut tai se oli kunnossa yhteensä 13 toimipaikassa. 2 toimipai-

kassa oli puutteita jätevesijärjestelmässä. Poikkeamat annettiin siitä, kun toisessa toimi-

paikassa ei ollut umpikaivossa ylitäytön hälytintä ja toisessa vesien hallinta oli puutteel-

lista. Lopuissa auditointiraporteissa kohta oli jätetty tyhjäksi. 

 

 

Pintavesialtaat ja ojat 

Pintavesialtaissa ympäristöturvallisuuspoikkeamia oli yhteensä 4 toimipaikassa. 20 au-

ditointiraportissa tämä kohta oli jätetty tyhjäksi ja 6:ssa oli merkitty, että ei ole altaita tai 

ojia. Ympäristöturvallisuuspoikkeamia annettiin muun muassa pesuvesien käsittelystä ja 

johtamisesta. 

 

 

4.5 Ympäristöturvallisuuspoikkeamat alueyksiköittäin 

 

Ympäristöturvallisuuspoikkeamia kaikissa alueyksiköissä annettiin yhteensä 141 kappa-

letta. Tämä oli keskimäärin 3 kappaletta toimipaikkaa kohden. Kuvassa 15 on esitetty 

alueyksiköiden poikkeamajakauma. Ympäristöpoikkeamien prosenttiosuudet vaihtelivat 

välillä 1-31. Eniten toimipaikoista parannettavaa oli kemikaalien käsittelyssä ja varas-

toinnissa. Tämä oli useimmassa alueyksikössää eniten ympäristöturvallisuuspoikkeamia 

saanut auditointikohde. Vähiten poikkeamia annettiin jätevesijärjestelmistä. 
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KUVA 15. Ympäristöturvallisuuspoikkeamajakauma  

 

 

Etelä-Suomi 

Etelä-Suomen alueyksikössä ympäristöturvallisuuspoikkeamia annettiin eniten kemi-

kaalien käsittelystä ja varastoinnista. Puutteita kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa 

oli muun muassa kemikaaliluettelon puuttuminen tai sitä ei ole päivitetty ajan tasalle. 

Lisäksi osa kemikaaleista oli ilman valuma-allasta. Ympäristöturvallisuuspoikkeamia 

annettiin yhteensä 48 kappaletta. Tämä on keskimäärin 4 poikkeamaa toimipaikkaa 

kohden. Etelä-Suomen ei saanut yhtään poikkeamaa jätevesijärjestelmistä ja polttoai-

nesäiliöistä. Etelä-Suomen alueyksikön ympäristöturvallisuuspoikkeamajakauma on 

esitetty kuvassa 16. 
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KUVA 16. Etelä-Suomen ympäristöturvallisuuspoikkeamajakauma 

 

 

Itä-Suomi 

Itä-Suomen alueyksikössä ympäristöturvallisuuspoikkeamia annettiin yhteensä 20 kap-

paletta. Poikkeamia oli keskimäärin 3 kappaletta toimipaikkaa kohden. Eniten poik-

keamia oli kemikaalien ja vaarallisten jätteiden käsittelyssä ja varastoinnissa, kuten ku-

vassa 17 on esitetty. Kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa yleisin poikkeama syy 

oli, että kaikki betonin lisäaineet eivät olleet valuma-altaassa ja osa niistä säilytettiin 

pihalla. Vaarallisten jätteiden varastoinnissa ja käsittelyssä eniten poikkeamia annettiin 

siitä, kun sijoituspaikkoja ei ollut merkitty. Jätevesijärjestelmistä ja jätehuollosta ei an-

nettu yhtään poikkeamaa Itä-Suomen alueyksikössä. 
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KUVA 17. Itä-Suomen ympäristöturvallisuuspoikkeamajakauma 

 

 

Länsi-Suomi 

Länsi-Suomen alueyksikössä ympäristöturvallisuuspoikkeamia annettiin yhteensä 31 

kappaletta. Tämä oli keskimäärin 3 poikkeamaa toimipaikkaa kohden. Eniten poik-

keamia annettiin kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista. Länsi-Suomen kemikaalien 

käsittelyssä ja varastoinnissa poikkeamien syyt jakautuivat tasaisesti. Länsi-Suomen 

alueyksikössä ei annettu yhtään poikkeamaa jätehuollosta, öljynerotuskaivoista tai jäte-

vesijärjestelmistä. Kuvassa 18 on esitetty Länsi-Suomen alueyksikön työturvallisuus-

poikkeamajakauma.   
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KUVA 18. Länsi-Suomen ympäristöturvallisuuspoikkeamajakauma 

 

 

Tampere-Vaasa 

Tampere-Vaasa alueyksikössä ympäristöturvallisuuspoikkeamia annettiin eniten kemi-

kaalien käsittelystä ja varastoinnista. Puutteita kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa 

oli muun muassa käyttöturvallisuustiedotteiden puuttuminen lisäainevarastosta. Lisäksi 

osa kemikaaleista oli ilman valuma-allasta. Muutamassa toimipaikassa annettiin poik-

keama siitä, kun lisäainevarastossa oli viemäri. Ympäristöturvallisuuspoikkeamia annet-

tiin yhteensä 32 kappaletta. Tämä on keskimäärin 3 poikkeamaa toimipaikkaa kohden. 

Tampere-Vaasan alueyksikkö ei saanut yhtään poikkeamaa pintavesialtaista ja ojista.. 

Tampere-Vaasan ympäristöturvallisuuspoikkeamajakauma on esitetty kuvassa 19. 
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KUVA 19. Tampere-Vaasan ympäristöturvallisuuspoikkeamajakauma 

 

 

Pohjois-Suomi 

Pohjois-Suomen alueyksikössä ympäristöturvallisuuspoikkeamia annettiin yhteensä 14 

kappaletta. Poikkeamia oli keskimäärin 5 kappaletta toimipaikkaa kohden. Eniten poik-

keamia oli kemikaalien ja vaarallisten jätteiden käsittelyssä ja varastoinnissa, kuten ku-

vassa 20 on esitetty. Kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa yleisin poikkeama syy 

oli, että kaikki betonin lisäaineiden säilytyksessä oli puutteita. Pohjois-Suomen alueyk-

sikössä ei annettu yhtään poikkeamaa jätehuollosta, öljynerotuskaivoista, jätevesijärjes-

telmistä, pintavesialtaista ja ojista tai tehtaan pölystä ja suodattimista. Ympäristöturval-

lisuuspoikkeamajakauma ei kerro Pohjois-Suomen alueyksikön osalta todellista kuvaa, 

koska auditointiraporteissa oli jätetty yhteensä 28 kohtaa tyhjäksi. Vaikka kohdat olivat 

auditointiraporteissa tyhjiä, sai Pohjois-Suomen alueyksikkö eniten poikkeamia yhtä 

toimipaikkaa kohden. 
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KUVA 20. Pohjois-Suomen ympäristöturvallisuuspoikkeamajakauma 

 

 

Väli-Suomi 

Väli-Suomen alueyksikössä ympäristöturvallisuuspoikkeamia annettiin yhteensä 28 

kappaletta. Tämä oli keskimäärin 3 poikkeamaa toimipaikkaa kohden. Väli-Suomen 

alueyksikkö oli ainut, jolla ei ollut eniten poikkeamia saanut auditointikohde kemikaali-

en käsittely ja varastointi. Eniten poikkeamia annettiin vaarallisten jätteiden käsittelystä 

ja varastoinnista. Väli-Suomen vaarallisten jätteiden käsittelyn ja varastoinnin yleisin 

poikkeamien syy oli jätteiden säilytys. Väli-Suomen alueyksikössä ei annettu yhtään 

poikkeamaa jätevesijärjestelmistä. Kuvassa 21 on esitetty Väli-Suomen alueyksikön 

työturvallisuuspoikkeamajakauma.   
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KUVA 21. Väli-Suomen ympäristöturvallisuuspoikkeamajakauma 
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5  KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

 

Työturvallisuus- ja ympäristöauditointien toteuttaminen on suunniteltu Rudus Oy:ssä 

hyvin.  Esimerkiksi auditoijat saavat hyvissä ajoin tietää heidän auditoitavat toimipaik-

kansa. Tämän ansiosta auditoijat pystyvät suunnittelemaan auditoinnit itselleen sopi-

vaan ajankohtaan. Auditoijien käytettävissä on Tarkastajan ABC:n lisäksi laaja turvalli-

suus- ja ympäristöohjeistus. Välillä tulee tilanteita auditoinneissa, ettei ohjeistuksesta 

löydy tarvittavaa tietoa. Tällöin auditoija voi kysyä apua Ruduksen turvallisuustiimiltä. 

Turvallisuustiimi koostuu Ruduksen eri toimialojen turvallisuuspäälliköistä. 

 

Vuoden 2012 auditoinneissa kävi selville, että poikkeamat jakautuivat tasaisesti eri osa-

alueille. Työturvallisuuden tason parantamiseksi kannattaisi joka vuodelle sopia yksi tai 

muutama auditoinnin osa-alue, jonka jokainen auditoija tarkastaa auditoinnin aikana 

tarkemmin.  Lisäksi tästä on hyvä järjestää yhteinen koulutus tai tietopaketti, jotta audi-

toijat tulkitsisivat asiat samalla tavalla eri toimipaikoissa. Tällä tavalla tulisi yksi asia 

kerrallaan hoidettua kuntoon joka toimipaikassa ja auditoinneista tulisi samalla yhden-

mukaisia. 

 

Auditoinneissa kehittämistä vaativa asia on myös raportointi. Raportin tekemiseen meni 

yleensä 3-5 tuntia, joka on aivan liian pitkä aika.  Pieni parannus tähän tuli 2012, jolloin 

otettiin käyttöön uusi auditointipohja. Tämän auditointipohjan etuja oli muun muassa 

se, että auditoinnit yhdenmukaistuvat ja raportin kirjoittaminen nopeutuu, koska osan 

kohdista voi merkitä auditointipohjaan. Huonona puolena tässä auditointipohjassa oli 

valokuvien liittämisen hankaluus. Raporttiin ei pystynyt liittämään kuvia tekstin sekaan, 

vaan ne piti laittaa liitteeksi raportin loppuun. Kun kuvia halusi katsella raporttia lukies-

sa, ne piti avata erikseen. Tämän opinnäytetyön aikana raportointiin on saatu seuraava 

kehitysvaihe. Raportit tehdään tablettitietokoneella suoraan auditointiohjelmaan audi-

toinnin aikana ja kun auditointi on saatu tehtyä päätökseen, raportti on samalla tehty 

valmiiksi. Tämä hidastaa vain vähän auditoinnin tekemistä, mutta nopeuttaa huomatta-

vasti raportointia. 

 

Työn tavoitteena oli kehittää toimintatapa, jolla saataisiin auditoinneissa havaitut poik-

keamat korjattua sovitussa aikataulussa. Vuoden 2011 auditointien poikkeamien korjaa-

vat toimenpiteet oli hoidettu kuntoon 23:ssa toimipaikassa ja tekemättä osittain tai ko-

konaan 31:ssa toimipaikassa. Yksi tapa saada poikkeamat korjattua, on ottaa ne seuran-
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taan. Auditointiraportit voisi käydä läpi esimerkiksi alue- tai tuotantokokouksessa ja 

samalla sovitaan, kuka hoitaa poikkeamat kuntoon. Poikkeamien korjaamista seurataan 

kuukausittain kokouksissa niin kauan, kun toimipaikan kaikki poikkeamat on korjattu. 

Toinen tapa saada poikkeamat hoidettua kuntoon, on ottaa niiden aikataulussa korjaa-

minen osaksi tulospalkkauksen perusteita niille, joilla se on. Todennäköisesti tällä ta-

voin saadaan poikkeamat korjattua aikataulussa, koska jos ne eivät ole sovitussa aika-

taulussa kunnossa, niin tulospalkkio pienenee. 
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6 LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena oli kehittää Rudus Oy:n valmisbetoniliiketoiminnan si-

säisiä työturvallisuus- ja ympäristöauditointeja. Aiheen valitsin siksi, että työturvalli-

suus on nykyään tärkeä osa työntekoa ja siihen ei koskaan voi panostaa liikaa. Tämä 

tehdään vain sen takia, että jokainen työntekijä ja urakoitsija pääsisivät terveenä joka 

päivä kotiin perheensä luokse. Rudus Oy:ssä työturvallisuuteen on panostettu jo useam-

pi vuosi ja se on alkanut näkyä jo pienentyneillä tapaturmamäärillä. Vuonna 2007 tapa-

turmia sattui noin 60 kappaletta ja vuonna 2012 tapaturmat oli pudonnut jo 8 kappalee-

seen. 

 

Työturvallisuuteen liittyviä määräyksiä ja ohjeita löytyi hyvin. Etenkin Rudus Oy:n 

sisäinen ohjeistus on laaja ja käytännön esimerkkeihin halutessaan pystyy tutustumaan 

Espoon Ämmässuolla sijaitsevassa turvapuistossa. 

  

Auditointeja tehtiin vuonna 2012 ympäri Suomea yhteensä 54 kappaletta ja se on mie-

lestäni riittävän laaja otos selvittämään Rudus Oy:n työ- ja ympäristöturvallisuuden ta-

soa. Työ- ja ympäristöturvallisuuden taso on mielestäni hyvällä tasolla, mutta vielä on 

parannettavaa, että Rudus Oy saavuttaa tavoitteensa eli nolla tapaturmaa ja ei yhtään 

kuolemantapausta.  Minua jäi mietityttämään vain joillakin osa-alueilla tyhjäksi jätetyt 

auditointikohdat. Niiden vuoksi muutamien osa-alueiden osuudet saattavat olla liian 

pienet, kun niistä ei ollut kirjoitettu ovatko asiat kunnossa vai ei. Olisi tärkeää, että joka 

kohtaan kirjoitetaan jotain. Tällä tavoin olisi jälkikäteen helpompi tulkita auditointira-

portteja.  

 

Opinnäytetyön tekeminen oli pitkä prosessi. Alussa pyöri moni asia mielessä, mitä olisi 

voinut kirjoittaa opinnäytetyöhön ja tuntui, että työ paisuu liian suureksi. Mutta kun sain 

ohjaavan opettajan kanssa muokattua sisällysluettelon lähes lopulliseen muotoon, opin-

näytetyön tekeminen selkeytyi. Opinnäytetyöprosessi oli mielenkiintoinen ja sitä teh-

dessäni sain huomata, että muillakin toimipaikoilla on aivan samoja ongelmia, kuin 

omissa toimipaikoissa.  
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