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Rakennustelineiden ja sääsuojien suunnitelmiin liittyvät periaatteet 
 

Telinesuunnitelma 
 

1. Asennus- ja käyttöohje riittävä / ei erillistä telinesuunnitelmaa  

- Tavallisissa (perus)telineissä asennus- ja käyttöohje on riittävä, kun tiedossa on telineiden 
käyttötarkoitus ja kuormitus. Telineet rakennetaan asennusohjeen mukaan, eikä muuta 
suunnitelmaa tarvita. 

- Asennusohje on hyvä olla käytössä myös silloin, kun tehdään ko. työn katselmointi sekä 
tehdään vaarojen kartoitus ja riskien arviointi ennen telineen pystytystä tai purkamista.  
 

2. Telinesuunnitelma on laadittava 

- Suunnitelma on laadittava, kun pystytetään erikoistelineitä tai kun poiketaan asennus- / 
käyttöohjeesta. Kyseessä esimerkiksi:  
o esiintymislava, katsomo 
o yleisötapahtumien ym. poistumistiet (mm. tungoskuorma) 
o erityisen korkea teline (teline rakennetaan talon ympärille tai sivulle, jossa yli 10 kerrosta), 
o riiputettava teline, tukitornit suurille kuormille, sääsuoja + teline -yhdistelmät, tai 
o muutetaan olemassa olevaa telinettä. Myöhemmin on tulossa esim. hissi tai muu lisälaite tai 

jokin muu muutos (ensin tehty julkisivuteline, sen jälkeen laitetaan sääsuoja, joka ei ollut alku-
peräisessä suunnitelmassa), tulee kokonaisuudesta olla suunnitelma (mm. miten kiinnitetään, 
mitä lisäankkurointeja ja mitä kiinnityspisteitä tarvitaan lisää,), tai 

o mikäli käyttö poikkeaa käyttöohjeesta tai työtelineen tarkoituksesta. Telinettä käytetään esi-
merkiksi varastointitilana, jolloin kuormitukset poikkeavat tarkoitetusta. 
 

3. Rakennesuunnitelman laatimisvelvoite 

- Elementtitelineen käytössä on noudatettava käyttöohjetta Vna 205/2009:n mukaisesti  
- Jos käyttöohjeesta puuttuu osa em. asetukseen kirjatuista tiedoista tai työtelineen  

rakenne tai kokoonpano poikkeaa ohjeesta, elementtitelineestä on laadittava rakenne-
suunnitelma. Suunnitelmasta on käytävä ilmi em. asetuksessa edellytetyt tiedot. 

- Myös siinä tapauksessa, mikäli telinekokoonpanossa erityisestä syystä kuitenkin käytetään 
eri valmistajien rakenneosia, telineestä on laadittava em. asetuksen edellyttämä rakenne-
suunnitelma. 
Ks. myös Telinejaoston yleisohje 1.9.2015 eri telinemateriaalien käytöstä samassa  
telinekokoonpanossa. 
 

Käyttöohjeen merkitys tilaajalle 
- Käyttöohje on toimitettava tilaajalle.  
- Ohje tulee olla työmaalla tilaajan käytössä.   
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