
 
ITÄ-SUOMEN  

TYÖTURVALLISUUDEN  
HARJOITUSALUE  

 
 

20.5.2015 
MAARIT MANNINEN 



Työturvallisuuden harjoitusalue 

• Käytännön työturvallisuustaitojen 
harjoittelu oikeissa tilanteissa erilaisia 
harjoituskohteita hyödyntäen 
 

• Hyödynnetään kokemukset ja opit 
Rudus Turvapuistosta ja Pohjois-Suomen 
Turvapuistosta 

 

Kuva: Rudus Turvapuisto 

Kuvat: Pohjois-Suomen turvapuisto / Jyri Wuorisalo 



• Oppiminen perustuu yhdessä 
havainnoimiseen ja aiheista 
keskustelemiseen 
 

• Mahdollisuuksien mukaan myös 
kokeilua ja testausta 
 

• Edistetään yksilön kykyä toimia 
turvallisesti yhdessä osana tiimejä ja 
yhteisiä työpaikkoja   

 

Kuvat: Pohjois-Suomen turvapuisto / Jyri Wuorisalo 

Työturvallisuuden harjoitusalue 



• Työturvallisuuden harjoitusalue ja 
harjoituskohteet toteutetaan pääasiallisesti 
Pelastusopiston harjoitusalueen yhteyteen 

• Harjoitusalueen rakentamisessa voidaan 
osin hyödyntää jo olemassa olevia 
harjoitusalueen rakenteita 

• Pelastusopiston koulutustilat sekä ravintola- 
ja majoituspalvelut ovat tarvittaessa 
käytössä 

Työturvallisuuden harjoitusalue 

Kuva: Pelastusopisto 



Kuva: Pelastusopisto 

Kuva: Pelastusopisto 



• Työturvallisuuden harjoitusalueelle tavoitellaan 
monipuolista käyttäjäkuntaa: yritykset, julkistoimijat, 
järjestöt, oppilaitokset 

• Tulossa kaksi tutustumispäivää harjoitusalueelle 9-11/2015 
 

• Kontaktoidaan 100 potentiaalista sopimuskumppania 
• Tavoitteena sitouttaa 50 sopimuskumppania 

harjoitusalueyhteistyöhön 

Työturvallisuuden harjoitusalue 



• Työturvallisuuden harjoitusalueen käyttö on mahdollista 
sopimuskumppaneille vuosimaksuperusteisesti 

• Sopimuskausi 3 vuotta 

• Sopimuskumppanit voivat käyttää työturvallisuuden harjoitus-
aluetta oman henkilöstönsä koulutukseen ajanvarauksella 

• Muille kuin sopimuskumppaneille harjoitusalueen käyttö on 
mahdollista kertamaksuperusteisesti 

Työturvallisuuden harjoitusalue 



 

• Sopimuskumppanit voivat halutessaan osallistua 

harjoituskohteiden toteuttamiseen harjoitusalueelle  

• Sopimuskumppanit rahoittavat harjoituskohteen 

toteuttamisen, jota tuetaan harjoitusalueen vuosimaksuilla 

• Harjoituskohdekoulutukset toteutetaan sopimuskumppaneiden 

ja Pelastusopiston yhteistyönä 

Harjoituskohteet (1/2) 



• Harjoituskohteisiin liittyen tulossa kaksi työpajaa 
syksyn 2015 aikana 
 

• Tavoitteena saada 25 sopimusta harjoituskohteiden 
rakentamisesta 

Harjoituskohteet (2/2) 



• Harjoituskohteissa toimivat kouluttajat ovat Pelastusopiston 
kouluttamia ja hyväksymiä 

• Kouluttajakoulutus: verkkokurssi + näyttökoe (=1 pv 
harjoitusalueella) (koulutus ei kuulu vuosimaksuun)  

• Kouluttajakoulutus mahdollistaa harjoitusalueen käytön  

• Kouluttajakoulutus on voimassa 3 vuotta 

Koulutukset harjoituskohteissa 



Aikataulu 
Toimenpiteet 2015                                                                         2016   

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Konsepti (organisaatio, hallinnointi, rahoitus)                                           

Viestintämateriaalit (esitysaineisto, www-sivut)                                           

Työturvallisuuden harjoitusalueen lanseeraus                                           

Tutustumispäivät harjoitusalueelle (2 kpl)                                           

Työpajat harjoituskohteista (2 kpl)                                           

Sopimukset harjoitusalueyhteistyöstä (sopimuskumppanit)                                           

Sopimukset harjoituskohteiden toteuttamisesta                                           

Ensimmäisten harjoituskohteiden suunnittelu ja rakentaminen                                           

Kouluttajakoulutusten suunnittelu                                           

Kouluttajakoulutusten toteutus                                           

Ensimmäisten harjoituskohteiden pilotointi ja käyttäjäkokemukset                                           

Valmisteluhanke päättyy                                           

Työturvallisuuden harjoitusalueen rakentaminen ja kehittäminen                                           



• Turvallisuusjohtaminen 

• Perustus- ja runkorakentaminen 

• Talotekniikkarakentaminen 

• Työkalurasti 

• Nostoturvallisuus 

• Talonrakentamisen 
sisävalmistusvaihe 

 

Pohjois-Suomen turvapuiston rastisisällöt 

Kuvat: Pohjois-Suomen turvapuisto / Jyri Wuorisalo 



• Korjausrakentaminen 

• Kiinteistönhuolto 

• Siirrot ja kuljetukset 

• Kaivantojen suunnittelu ja 
toteuttaminen 

• Kaivuutöihin liittyvät vaarat 

• Ilmalinja 

Pohjois-Suomen turvapuiston rastisisällöt 

Kuvat: Pohjois-Suomen turvapuisto / Jyri Wuorisalo 



• Asfaltin levitystyö 
• Alkusammutus 
• Teollisen prosessin aikainen 

rakentaminen 
• Teollisuuspalvelut 
• Pientalotyömaa 
• Liukastumiset ja kompastumiset 
• Turvallisuusnäyttely 
 

Pohjois-Suomen turvapuiston rastisisällöt 

Kuvat: Pohjois-Suomen turvapuisto / Jyri Wuorisalo 



Toteutusaika 1.4.2015-31.5.2016 

Rahoittajat  Euroopan sosiaalirahasto (ESR) / E-S ELY-keskus,  

    Kuopion kaupunki, Pelastusopisto, 

    Rakennusteollisuus ry/Talonrakennusteollisuus ry ja 

    INFRA ry sekä Rakennusliitto ry  

Toteuttajat  Kuopio Innovation Oy ja Pelastusopisto 

Itä-Suomen työturvallisuuden  
harjoitusalueen valmisteluhanke 



 KIITOS! 

Maarit Manninen 
Kuopio Innovation Oy 

045 657 9059 
maarit.manninen@kuopioinnovation.fi 


