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Rakennustyömaan turvalliset toimintatavat
Sampsa Nissinen, diplomi-insinööri
Mittaviiva Oy
sampsa.nissinen@mittaviiva.fi

Työmaalla tapahtuviin onnettomuuksia tai tapa-
turmiin haetaan usein syitä mm. tietämättömyy-
destä, asenteista, välinpitämättömyydestä, kus-
tannussäästöistä, aikataulujen tiukkuudesta tai
aliurakoinnin määrästä. Tavallaan nämä ovat
kuitenkin tekosyitä, sillä lopputulos on ainoa
asia, joka tapaturmissa on sattumaa – kaikki
muu on estettävissä. Tämä edellyttää onnistu-
mista turvallisuustyön kaikilla tasoilla, niin yri-
tyksen johtamisessa, operatiivisessa toiminnas-
sa, työmaan olosuhteiden luomisessa, itse työn
tekemisessä kuin yksittäisten turvatoimien
suunnittelussa ja toteutuksessa.

Rakennustyömaan turvallisuuden kehittämisek-
si on viime vuosina tehty paljon hyvää työtä. Valta-
kunnallisen rakentamisturvallisuus (RATUKE)
-hankkeen tavoitteena on ollut rakennustyön
turvallisuuskulttuurin oleellinen parantaminen.
Tiedotus ja koulutustoiminnan lisäksi tähän sa-
teenkaarihankkeeseen liittyy erillisiä tutkimus-
ja kehityshankkeita.

Esimerkiksi Rakennustyömaan turvallisuus-
johtaminen – hyviä käytäntöjä -oppaassa esite-
tään hyviä käytäntöjä, joiden avulla työmaan
työtapaturmia voidaan vähentää. Ohje perustuu
rakennusalan turvallisuusjohtamisen periaattei-
siin, joita on kerätty sekä suomalaisesta että ul-
komaisesta turvallisuustiedosta, ja se on tarkoi-
tettu virikeaineistoksi rakennusyritysten toi-
minnan kehittämiseen. Oppaan periaatteiden
kuten koko RATUKE-hankkeen lähtökohtana
on nolla-tapaturma-ajattelun asettaminen toi-
minnan päämääräksi.

Raksakymppi on puolestaan menetelmä ra-
kennusliikkeen omatoimiseen turvallisuusjoh-
tamisen arviointiin ja kehittämiseen. Menetel-
mä perustuu työturvallisuutta koskeviin ja työ-
turvallisuuslain vaatimukset täyttäviin hyviin
käytäntöihin ja standardeihin. Raksakymp-
pi-menettelyn avulla voidaan selvittää yrityksen
edellytyksiä toimia turvallisesti, se tukee turval-
lisuuden määrätietoista parantamista. Sitä voi-
daan käyttää turvallisuustason arviointiin, sillä
arvioinnissa verrataan yrityksen käytäntöjä ja
menettelytapoja menetelmän esittämiin vaati-
muksiin ja kriteereihin. Raksakymppi voi myös
auttaa pääurakoitsijaa arvioimaan, koordinoi-

maan ja parantamaan aliurakoitsijaverkon toi-
mintaa.

Rakentamisen turvallisuuteen liittyvät turval-
lisuussäädökset ovat myös muuttuneet viimeis-
ten vuosien aikana. Uusien määräysten mukai-
set eri osapuolten velvoitteet ja turvallisuusteh-
tävät sekä työmaan suunnittelukäytännöt on esi-
tetty kattavasti Vakuutusyhtiö Pohjolan jul-
kaisemassa uudessa Rakennustyömaan turvalli-
suussuunnittelu -julkaisussa.

Niksitutkimus
Hyvän turvallisuusjohtamisen käytäntöjen sekä
turvallisuussäädösten mukaisen toiminnan li-
säksi sekä työntekijät että työnjohto kehittävät
uusia tapoja nopeuttaa ja helpottaa työtä ja pa-
rantaa turvallisuutta. Kysymys on usein näen-
näisesti pienistä ja huomaamattomista asioista,
mutta työn sujumisen kannalta niillä voi olla hy-
vinkin tärkeä merkitys. Tätä tietoa ei välttämättä
ole kirjattu mitenkään, vaan se kulkee ammat-
ti-ihmisten mukana ja siirtyy esimerkin kautta
uusille työryhmille ja työryhmien mukana työ-
maille. Liian usein hyvät käytännöt ja osaami-
nen jäävät huomaamatta. Näin hyvistä käytän-
nöistä hyötyy vain pieni osaava joukko rakenta-
jia.

Esimerkiksi erään tunnetun rakennusliikkeen
työmaalla kaikki kaidepuut päätettiin maalata
sinisiksi. Maalaamisen tarkoituksena oli var-
mistaa, että kukaan ei ota kaidepuumateriaalia
muuhun käyttöön. Maalaamisen ansiosta kai-
teen vieressä holvilla makaava maalattu lankku
löytää oikean paikkansa maalaamatonta lank-
kua nopeammin. Vastaavanlaisia hyviä oival-
luksia löytyy kymmeniltä, varmasti sadoiltakin
työmailta ympäri Suomea. Rakennusalan haas-
teena on saada nämä hyvät tavat leviämään laa-
jempaan käyttöön.

Vuoden 2004 talven ja kevään aikana tehdyn
rakennustyömaan turvallisuusniksit -haastatte-
lututkimuksen lähtökohtina oli juuri tämä ha-
vainto – hyviä käytäntöjä on, mutta niitä ei tun-
neta. Hanke liittyi käynnissä olevaan RaTuKe-
hankkeeseen ja sen rahoittajina olivat Raken-
nusteollisuus ry sekä Työsuojelurahasto. Tar-520R
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koituksena oli nostaa esiin rakennustyömaiden
ammattilaisten ammattitaitoa, ideoita työn ke-
hittämisestä sekä tuoda ideat ja niksit yleiseen
tietoon. Mukana oli suunnittelijoita, urakoitsi-
joita, aliurakoitsijoita, rakennuttajakonsultteja
sekä rakennusliiton ja työsuojelupiirin edusta-
jia. Työmaavierailuilla tutkimuksen toteuttajat
haastattelivat sovittua työmaahenkilöstöä tar-
koituksena selvittää työmaan ja työryhmän työ-
turvallisuuden parantamiseen tähtääviä ideoita
ja toimintatapoja. Haastattelujen tulokset doku-
mentoitiin haastetteluittain ja lopputulokset kä-
siteltiin Ratu-asiantuntijaryhmässä.

Yhteensä kerättyjä niksejä löytyi lähes 60.
Tulokset julkaistiin Ratu niksi-vihkona ja Ratu-
CD:ssä kesäkuussa 2004. Internetin niksipank-
kissa (ks. www.ratu-hanke.fi) kiinnostuneet
pääsevät tutustumaan näihin nikseihin. Lisäksi
käyttäjät voivat syöttää nettisivulle ideoita tur-
vallisuusasioista tai rakentamisesta yleensä.
Uudet hyväksytyt ideat käsitellään ja julkaistaan
jatkossa Ratu-nettisivuilla.

Työmaan turvallisuus – monen
tekijän summa
Haastattelututkimus vahvisti havaintoa, että vii-
meisen vuosikymmenen aikana suhtautuminen
työmaan turvallisuuteen on muuttunut positiivi-
seen suuntaan. Kehityksestä huolimatta työ-
mailla on vielä paljon käytännön haasteita.

TR-mittaus
Oleellinen muutos viimeisen kymmenen vuo-
den aikana on ollut TR-mittauksen yleistymi-
nen. Lähes poikkeuksetta se on koettu hyväksi
asiaksi. Työmaahenkilöiden arvioiden mukaan
TR-mittauksen ja muun kehitystoiminnan vai-
kutus pitäisi myös lähiaikoina näkyä tapaturma-
tiheyden pienenemisenä. TR-mittausta pidetään
hyvänä johtamisen välineenä ja vähintäänkin
osoituksena siitä, että turvallisuus otetaan yri-
tyksessä tosissaan.

Oleellisena pidetään ulkopuolisen kalibroin-
nin, eli arvioinnin tekemistä, jotta tulokset ovat
käyttökelpoisia. Tämän lisäksi on tärkeätä, että
korjaavat toimenpiteet tehdään ripeästi puuttei-
den havaitsemisen jälkeen. Pelkän TR-tuloksen
saavuttaminen ei riitä, vaan toimintaa tulee ke-
hittää tulosten pohjalta. Lisäksi TR-mittauksen
käyttökelpoisuutta työmaan turvallisuuden joh-
tamisessa voidaan parantaa mm. asettamalla
kriittisille osa-alueille tiukempia vaatimuksia
tai mittaamalla eri työnjohtajien osa-alueiden
TR-tasoja omilla tunnusluvuilla.

Yrityksen asenne = työmaan asenne
Useimmat haastateltavat korostivat, että turval-
lisuusjohtaminen on suurimmaksi osaksi asen-
nekasvatusta. Yrityksessä vallitsevaan asentee-

seen vaikuttavat suuresti yrityksen arvot. Tällä
tarkoitetaan arvoja, jotka heijastuvat kaikkeen
yrityksen toimintaan – ei siis juhlapuheissa esi-
tettyjä arvoja, jotka saattavat olla todellisuutta
ruusuisempia. Mikäli turvallisuutta halutaan py-
syvästi parantaa, sen tulee lähteä yrityksen joh-
dosta ja koko organisaation tulee sisäistää tur-
vallisuustavoitteet. Useissa yrityksissä tämä
muutos on käynnistetty, mutta sisäistäminen vie
aikaa ja vaatii kaikilta jatkuvaa konkreettisista
myötävaikuttamista.

Työmaan kannalta on oleellista, että yrityk-
sen keskijohto (työpäällikkötaso) tukee aktiivi-
sesti työmaata turvallisuuden hoitamisessa. Lin-
jajohdon tulee aidosti vaatia turvallisuustoi-
menpiteitä ja puuttua mm. liian alhaiseen TR-ta-
soon. Vaikka useissa yrityksissä turvallisuus on
sidottu työmaajohdon tulosvastuuseen, näkyy
johdon suhtautuminen turvallisuuteen parhaiten
siinä, kuinka paljon resursseja työmaan turvalli-
suusjohtamiseen varataan. Mikäli työnjohto on
täysin ylityöllistynyt, on turvallisuuden paranta-
minen hyvin vaikeata.

Hyviä tapoja viedä näitä arvoja käytäntöön
löytyi useita. Eräs tutkimuksessa havaittu käy-
täntö on mm. aktiivinen turvallisuuden etukä-
teissuunnittelu, kuten työmaan potentiaalisten
riskien ja vaarojen arviointi. Valistuneet ura-
koitsijat ottavat turvallisuuden myös tärkeäksi
valintakriteeriksi aliurakoitsijoita valittaessa.
Työmaan tulee myös auttaa aliurakoitsijaa tur-
vallisuuden suunnittelussa. Kiinteä yhteistyö
pää- ja aliurakoitsijan välillä parantaa työturval-
lisuutta, kun yhteisiä turvallisuuskäytäntöjä ei
jokaisessa urakassa tarvitse määritellä erikseen.

Työmaan turvallisuustaso kulkee käsi kädes-
sä työmaan yleisen johtamisen kanssa. Hyvin ai-
kataulussa ja kustannustavoitteessa pysyvät
työmaat ovat yleensä myös siistejä ja turvallisia
työpaikkoja. Tai toisinpäin, kuten useampi
haastateltava kommentoi: ”Työmaan siistey-
destä näkee työmaan yleisen laatutason ja ta-
loudellisen tilanteen”.

Muutokset turvallisuuskulttuurissa
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että
niin työmaahenkilöiden kuin urakoitsijoiden
johdon suhtautuminen turvallisuuteen on muut-
tunut positiiviseen suuntaan. Erityisesti nuorten
työntekijöiden suhtautumista henkilökohtaisten
suojainten käyttöön pidettiin hyvänä. Kiitos täs-
tä kuuluu sekä ammattikouluille että työnjoh-
dolle. Vaikka henkilökohtaisten suojainten
käyttö on parantunut, löytyi lähes poikkeuksetta
jokaiselta työmaalta vähintäänkin yksi henkilö,
jolle kypärän käyttö tuottaa vaikeuksia. Nämä
muutamat jääräpäät aiheuttavat ongelmia työ-
mailla ja vaikuttavat negatiivisesti muidenkin
asenteisiin. Näiden ”negatiivisten” vaikuttajien
toiminnan muuttaminen on yksi suurimmista
työmaiden haasteista.

Rakennustyömaan turvalliset toimintatavat
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Työskentelyn apuvälineet ovat myös kehitty-
neet. Esimerkiksi saksilavojen käyttö on lisään-
tynyt huomattavasti, kun taas pukkien ja tikkai-
den käyttö on erityisesti sisätiloissa vähentynyt,
joka on selvästi lisännyt turvallisuutta. Kehityk-
sestä huolimatta erityisesti telineiden puutteelli-
suudet aiheuttavat monilla työmailla ongelmia.

Alkoholin käyttöä ei pidetty ongelmana tä-
män päivän työmaalla. Humalassa tai krapulas-
sa työskentelyä ei suvaita. Toisaalta useammas-
sa haastattelussa tuli esiin, että mielenter-
veysongelmat ja stressi ovat lisääntyneet. Liial-
linen kiire ja stressi aiheuttavat sen, etteivät
työntekijät eikä myöskään työnjohto pysty teke-
mään työtään niin hyvin kuin he haluaisivat.
Tämä puolestaan aiheuttaa turhautumista ja joil-
lekin loppuun palamista.

Vastaavalla langat alusta asti hallussa
Kaikki haastateltavat totesivat, että työmaan
vastaava työnjohtajan tulee ottaa työmaalla
alusta asti tiukka linja. Turvallista toimintaa,
henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöä
sekä työmaan siisteyttä tulee vaatia alusta asti,
eikä vaatimuksista tule tinkiä, eikä etenkään kii-
reessä. Myöhemmin jo totuttuja tapoja on lähes
mahdoton muuttaa. Päätoteuttajan asennetta pi-
dettiin yhtenä tärkeimpänä turvallisuuteen vai-
kuttavana tekijänä. Hyvää turvallisuusjohtamis-
ta on se, että työnjohto puuttuu jokaiseen työtur-
vallisuusrikkeeseen välittömästi. Jos osaan
puutteista tai virheistä ei puututa, nakertaa se
koko työmaan turvallisuusjohtamisen uskotta-
vuutta.

Kommunikointi, kommunikointi...
Tiedottamisen ja avoimen työilmapiirin merki-
tystä korostettiin lähes jokaisessa haastattelus-
sa. Hyvinä käytäntöinä pidettiin työmaan yhtei-
siä tilaisuuksia tai kokouksia, joissa työmaan
turvallisuutta käsitellään yhtenä merkittävänä
asiakohtana. Työmaan yhteisissä tilaisuuksissa
tulisi käydä vähintäänkin läpi työmaalla tapah-
tuneet tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet. Oleel-
lista on, että asioista keskustellaan ja, että työn-
johdon panostaminen turvallisuuteen on kaikki-
en tiedossa. Tämän lisäksi kaikissa työmaako-
kouksissa turvallisuutta tulisi käsitellä kokouk-
sen ensimmäisenä kohtana. Työntekijöiden ak-
tiivinen asenne on myös tärkeää yhteisen turval-
lisen työkulttuurin luomisessa.

Positiivisen palautteen antamisen merkitys
kyllä ymmärretään, mutta työmaalla monien
mielestä sitä ei anneta tarpeeksi. Työmaalla voi-
daan esimerkiksi tarjota palkkio henkilölle, joka
tietää puutteista työturvallisuudessa. Lisäksi
turvallisesti työmaalla toimiva aliurakoitsija
voidaan ”palkita” vaikka tilaajayrityksen omas-
sa lehdessä olevalla kunniamaininnalla. Mai-
ninta ei maksa paljon, mutta lisää aliurakoitsi-
joiden motivaatiota panostaa turvallisuuteen.

Turvallisuuskulttuurin haasteita
Vaaratilanteiden raportoinnissa on huomatta-
vasti parantamisen varaa. Useissa yrityksissä lä-
heltä piti -tilanteista raportoidaan heikosti suh-
teessa toteutuneisiin tapaturmiin. Yleinen kom-
mentti oli ”Vaaratilanteet pitää huomata itse, ei
niitä kukaan tule kertomaan”. Selvästikään työ-
mailla ei ole yhtenäistä käsitystä siitä, mikä on
läheltä piti -tilanne. Koulutusta ja opastusta tar-
vitaan siis kaikilla työmailla.

Vaikka työmaahan perehdyttämistä pidetään
tärkeänä, on käytännöissä paljon vaihtelua.
Useilla yrityksillä on toimivaksi osoittautunut
käytäntö jakaa työntekijöille vihkonen, jossa
esitetään työmaan pelisäännöt. Monilla työ-
mailla ongelmia tuottaa se, että vaikka aliura-
koitsijoiden tehtävänä on perehdyttää omat
työntekijät, ei menettely käytännössä aina toimi.
Osa työmaista on sopinut perehdyttämisen ko-
konaisuudessaan päätoteuttajan tehtäväksi. Tär-
keätä kaikissa tapauksissa on, että perehdyttä-
minen tehdään ennen kuin työntekijät aloittavat
työskentelyn työmaalla.

Yleinen kommentti on myös se, että raha on
ainoa, mikä vaikuttaa turvallisuuden parantami-
seen. Useimmat painottivat sitä, että ilman ra-
hallisia sanktioita tai vaihtoehtoisesti palkitse-
mista ei esimerkiksi aliurakoitsijoita saada
muuttamaan jo totuttuja toimintatapoja. Aliura-
koitsijoiden rankaiseminen ei kuitenkaan aina
ole helppoa. Esimerkiksi urakoitsijan vaihtami-
sella on suuria vaikutuksia työmaa-aikataulun ja
kaikkien osapuolten toimintaan. Siitä huolimat-
ta rankat toimenpiteet ovat välillä tarpeellisia.
Työmailla on myös kokeiltu työturvallisuusrik-
keistä sakottamista tai maksupostien sitomista
työturvallisuustoimiin. Palkkioiden maksami-
sesta työmaan omille työntekijöille löytyy myös
hyviä kokemuksia.

Turvallisuuteen voidaan vaikuttaa selkeästi
jo rakennussuunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi
erilaisilla rakenneratkaisuilla voidaan parantaa
työmaan putoamissuojausta ja vähentää puto-
amissuojausten työnaikaista poistamista. Ylei-
senä ongelmana pidettiin sitä, että rakennesuun-
nitteluun ei panosteta tarpeeksi, jolloin suunnit-
teluvaiheessa ei turvallisuusasioihin myöskään
kiinnitetä riittävästi huomiota. Monissa hanke-
muodoissa työmaan vaikutusmahdollisuudet ra-
kennesuunniteluun ovat usein vajavaiset.

Esimerkkejä niksitutkimuksen hyvistä
toimintatavoista
Tutkimuksessa esiintulleet toimintatavat ja
”niksit” on kerätty erikokoisilta ja erityyppisiltä
työmailta. Monet niksit on suunnattu työmaan
päätoteuttajalle ja erityisesti työmaan johdolle.
Niistä on kuitenkin myös hyötyä aliurakoitsi-
joille ja työntekijöille. Turvallisuusniksien tie-
dostaminen auttaa aliurakoitsijoita ja työnteki-

Rakennustyömaan turvalliset toimintatavat
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jöitä vaatimaan työnjohdolta parempaa työtur-
vallisuustasoa työmaalle.

Niksit on jaettu useisiin alatyyppeihin. Hen-
kilökohtaiset suojavarusteet -niksien tarkoitus
on lisätä työntekijöiden motivaatiota suojava-
rusteiden käyttämiseen. Esimerkkinä voidaan
mainita suojainmyymälät työmaalla. Suojain-
myymälä työmaalla parantaa henkilökohtaisten
suojavarusteiden käyttöä. Työntekijät voivat ot-
taa tarvitsemansa kypärät, suojalasit ym. ja kui-
tata ne lomakkeelle, jonka mukaan työntekijän
urakoitsijaa laskutetaan ostetuista henkilökoh-
taisista suojaimista. Paras hyöty suojainmyymä-
lästä tai -näyttelystä on se, että työntekijät voivat
valita mieleisensä suojaimet. Tällöin suojaimet
myös koetaan henkilökohtaisiksi. Suojainmyy-
mälän yhteydessä voidaan myös pitää suojain-
valmistajan info-tilaisuuksia, joissa työnteki-
jöillä on mahdollisuus saada tietoa suojaimien
käytöstä sekä antaa palautetta valmistajille.

Perehdyttämiseen liittyvät niksit antavat
vinkkejä siitä, ketkä perehdytetään ja miten pe-
rehdyttäminen tehdään. Hyvästä perehdyttämis-
käytännöstä voidaan mainita julkisivukorjauk-
sissa työntekijöiden lisäksi myös taloyhtiön
edustajien perehdyttäminen. Isännöitsijälle ja
taloyhtiön hallituksen jäsenille annetaan pereh-
dyttämisen yhteydessä vastaavat kulkuluvat.
Innokkaat hallituksen jäsenet saattavat aiheut-
taa itselleen vaaratilanteita, jos he eivät tiedä
työmaan sääntöjä ja vaarapaikkoja. Yksin illalla
työtelineille kiipeävä taloyhtiön edustaja on
vaarassa loukata itseään. Pelisääntöjen selkeä
kertominen taloyhtiön edustajille lisää sivullis-
ten turvallisuutta. Hallituksen jäsenet voivat li-
säksi paremmin tiedottaa muille asukkaille tur-
vallisuusnäkökohdista.

Putoamissuojaus -niksit liittyvät erilaisiin
esivalmistettuihin kaide- ja suojarakenteisiin.
Useat niksit kertovat, miten kaiteet voidaan
asentaa turvallisemmin paikalle ja miten niiden
työnaikaista poistamista voidaan välttää. Kaitei-
den kiinnittäminen ennen nostoa on hyvä esi-
merkki putoamissuojauksia parantavasta niksis-
tä. Parvekkeen kaiteiden asentaminen holvilla
aiheuttaa vaaratilanteita. Kiinnittämällä parve-
ke-elementtilaattoihin tai rungon betonipalkkei-
hin kaiteet jo maassa ennen niiden nostamista,
pienennetään vaaratilanteita. Laattojen väliin
asennetaan riittävän paksut välipöllit jo varas-
tointivaiheessa, jotta kaiteet saadaan kiinni.
Kaiteiden alle saadaan samalla laitettua jalkalis-
tat, jos laatan reuna on liian matala.

Koneistukseen ja välineisiin liittyvistä nik-
seistä esimerkkinä on metalliputkien ja profiili-
en katkaisu ilman tulityötä. Työkaluvalmistajil-
la on nykyisin katkaisijoita ja nakertajia, joilla
voidaan turvallisesti katkaista suhteellisen pak-
sujakin metalliputkia. Metallikiskoille on kat-
kaisusahoja ja IV-putkille peltikanava-leikku-
reita. Hyötynä on se, että työssä ei tarvita kulma-
hiomakonetta eikä työtä tarvitse tehdä tulityönä.
Lisäksi meluhaitat vähenevät oleellisesti, kun
kulmahiomakonetta ei tarvitse käyttää.

Rakennussuunnittelun niksit neuvovat teke-
mään putoamissuojauksen esivalmistetuilla rat-
kaisuilla. Esimerkiksi teräsrunkoisen rakennuk-
sen reunimmaisiin teräsrunkopalkkeihin voi-
daan jo konepajavaiheessa hitsata teräsholkkeja
palkin päälle esimerkiksi 2 metrin välein. Kai-
derungot on helppo kiinnittää näihin esikiinni-
tettyihin teräsholkkeihin. Kaidetolpat kiinnite-
tään välittömästi holvin edistyessä. Hyötynä on
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Kuva 1. Suojainmyymälät työmaalla parantavat
henkilökohtaisten suojaimien käyttöä.

Kuva 2. Työmaahan perehdyttäminen on oleelli-
nen osa työmaan turvallisuuskäytäntöä.
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se, että kaiteet eivät missään vaiheessa ole jul-
kisivuasennuksen tiellä, eikä niitä tarvitse pois-
taa väliaikaisesti sisä- tai ulkopuolisten töiden
ajaksi. Järjestely vaatii etukäteissuunnittelua,
jotta holkit saadaan jo konepajalla kiinni palk-
keihin. Teräsholkkien asennus voidaan tehdä
myös työmaalla, mutta edullisinta on tehdä se jo
konepajalla.

Yhteistyön ja turvallisuussuunnittelun niksit
pyrkivät tuomaan esiin hyviä käytäntöjä, joilla
varmistetaan, että työmaan pelisäännöt ovat
kaikkien tiedossa. Esimerkiksi työmaan info-
taulu on oleellinen tiedonkulun ja turvallisuu-
den kannalta. Infotaululla esitetään kaikkien tur-
vallisuus- ja muiden keskeisten henkilöiden ni-
met, kuvat, tehtävät, työmaasuunnitelmat sekä
erityismääräykset vaaratilanteista. Info-taulussa
voidaan ilmoittaa työmaan TR-mittauksen tulos
(eriteltynä esim. putoamissuojauksen osalta).
Taulussa voidaan myös kertoa, kuinka monta
päivää työmaalla on oltu ilman onnettomuutta.
Kun työntekijät kulkevat kahvitauolle yms. in-
fotaulun ohi, he myös varmasti huomaavat, jos
taululle on ilmestynyt uutta ilmoitettavaa.

Telineet, kulkusillat ja tikkaat -osa-alueeseen
liittyvistä käytännöistä voidaan mainita esival-
mistetut telineiden osat. Urakoitsijan keskusva-
rasto voi tehdä esivalmistettuja erikoisosia teli-
neisiin. Osia kannattaa tehdä kohteisiin, joissa
tavalliset telineet eivät käy. Oleellista on, että
erikoistelineiden tarve suunnitellaan ajoissa
(esim. liitososat, joihin saadaan kaideputket
kiinni).

Tapoja on monia – tärkeintä, että
turvallisuutta parannetaan jatkuvasti...
Hyvät käytännöt osoittavat, että työturvallisuus
kehittyy pienien askelin monilla työmailla.
Vaikka asenteet ovat muuttuneet huomattavasti,
löytyy työmailta myös pessimistisempiä kom-
mentteja. Eräiden kommenttien mukaan suuri
osa nykymestareista on vellihousuporukkaa,
joka ei uskalla tai osaa laittaa työmaita kuriin.
Toivottavasti näin ei ole. Joka tapauksessa kun
alan asenteet ovat pikku hiljaa muuttumassa ja
kun turvallisuusasioissa panostetaan yhä enem-
män oikeita asioita, löytyy työnjohdolta var-
masti sekä osaamista että motivaatiota pitää työ-
maat turvallisina.

Vaikka Ratu-niksipankki-julkaisuissa esite-
tään useita konkreettisia keinoja turvallisuuden
parantamiseen, tutkijat uskovat parhaan annin
syntyvän siitä, että julkaisu auttaa työmaita nä-
kemään myös muita toimintatapoja. Erityisesti
julkaisua voidaan käyttää koulutus- ja kehitysti-
laisuuksissa herättämään ajatuksia yrityksen
nykyisistä toimintatavoista ja muista mahdolli-
sista tavoista parantaa työmaan turvallisuutta.

Turvallisuuteen panostaminen ei aiheuta yri-
tykselle ylimääräisiä kustannuksia. Parantunut
työturvallisuus voi toimia kilpailuetuna, sillä
vähentyneet onnettomuuskustannukset näkyvät
miellyttävän työilmapiirin lisäksi myös paran-
tuneina katteina. Vaikka turvallisuustyön ta-
voitteena tuleekin olla nolla tapaturmaa, tosi-
asiahan on, että turvallisuuden parantaminen ei
lopu koskaan.
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Kuva 3. Kone- ja laitehankinnoilla voidaan vähentää tukityötarvetta.
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