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Raahen voimalaitos 

Shamcheok, voimalaitos Etelä-Koreaan 



Veli-Markku Laine, DI, Kehitys- ja laatuinsinööri, WSP,Teollisuus  

Tausta: 

• 1998, Rakentamistekniikan DI, Oulun Yliopisto 

• 1998-  Rakennesuunnittelija, Projekti-Insinööri , SuunnitteluKORTES Oy, 

Teollisuus, Oulu 

• 2004-  SuunnitteluKORTES Oy - WSP Finland Oy, Teollisuus, 

Projektipäällikkö 

• 2008-  WSP Finland Oy, Teollisuus,  Kehitys- ja laatuinsinööri, sisältäen 

myös rakennesuunnittelua, projekti-insinöörin ja projektipäällikön tehtäviä 

• työkokemus pääosin teollisuudesta,  voimalaitosten teräsrunkosuunnittelusta 
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Suomen WSP 
Ydinpalvelumme ovat: 
Yhdyskuntasuunnittelu  

Kiinteistöt 

Teollisuus 

Sillat 

 

Avainluvut : 
31,3 M€ 2013 Liikevaihto 

1,9 M€ Tulos 

350 Työntekijää 



WSP Group 
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ARVOMME: 

Yhdessä osaaminen 

Edelläkävijyys 

Välittäminen 

Luotettavuus 

Innostuneisuus 



Esitelmän sisältö 

 

 Aiheen alustusta 

 TEP- Teräsrakenteiden eurooppalaiset pelisäännöt –

Try:n kehitysprojekti v. 2012-2014 – WP7 –

työturvallisuus teräsrakenteiden toteutuksessa –osion 

pääasiat 

 Miten suunnittelija huomioi työturvallisuuden? 
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Aiheen alustusta 

 Työturvallisuuden  suunnittelulla  pyritään  ennaltaehkäisemään  

työtapaturmia. 

 Työturvallisuuden  suunnitteluun  osallistuu  useita  henkilöitä  

hankkeen  eri  osa-alueilta. 

 Suunnittelijallakin on tärkeä rooli työturvallisuuden kokonaisuudessa. 

 Laissa  ja  asetuksissa  kerrotaan  suunnittelijan  velvollisuuksista,  

vaikka tosiasiallisesti  tarkoitetaan  kaikkia  osapuolia  jotka  osallistuvat  

hankkeen työturvallisuuden suunnitteluun. 

 Työturvallisuuden  suunnittelusta  tulee  haastavampaa,  mikäli  

hankkeet  pilkotaan pieniksi  kokonaisuuksiksi.   

 Nykyään  työmaalla  saattaa  olla  useita  eri kokonaisuuksista  vastaavia  

rakennesuunnittelijoita,  tuoteosasuunnittelijoita, urakoitsijoita  sekä  

vaihtuvia  päätoteuttajia.  Tämän  vuoksi  tulee  helposti sekaannuksia 

osapuolten vastuista ja velvollisuuksista. 

”Viisaat kypärät yhteen!” –työturvallisuusseminaari, Oulun OAMK  

20.5.2015  WSP Finland Oy, Veli-Markku Laine 



TEP- Teräsrakenteiden eurooppalaiset pelisäännöt –Try:n 

projekti v. 2012-2014 – WP7 –työturvallisuus teräsrakenteiden 

toteutuksessa –osion pääasiat – projektin aineisto julkiseksi kesällä 2015 

 Työturvallisuutta varmistavat toimet kuuluvat kaikille hankkeessa mukana 

oleville tahoille. 

 Suunnittelijalla on velvollisuutena yhteistoimintavelvollisuus muiden 

kohteessa toimivien kanssa. 

 Työturvallisuus hoidetaan kuntoon täsmälleen siten, että 

rakennuttaja/työturvallisuuskoordinaattori, urakoitsija ja 

hankkeen eri suunnittelijat ja muut rakennuskohteen 

osapuolet tekevät yhteistyötä ja yhdessä sopivat käytettävistä 

menettelytavoista. 

 Kaikki työturvallisuuteen liittyvät asiat tulee aina sopia kirjallisesti. 

 Esimerkiksi: Rakennesuunnittelijan on lisättävä telineiden ja 

suojakaiteiden ja vastaavien osien kiinnitysosasuunnitelmat 

rakenneosasuunnitelmiin, jos niistä ja käytetyistä suojauskeinoista on erikseen 

sovittu suunnittelijan kanssa. Mikään laki ei suoranaisesti velvoita esim. juuri 

rakennesuunnittelijaa suunnittelemaan niitä. 
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TEP- Teräsrakenteiden eurooppalaiset pelisäännöt –Try:n 

projekti v. 2012-2014 – WP7 –työturvallisuus –osion sisältöä 

 WP7 osion päätekijänä ollut Tapio Leino, Finnmap Consulting Oy, (Sweco Group) 

 Osion ensimmäisessä luvussa on esitelty toimenpiteitä työturvallisuuden 

varmistamiseksi teräsrakentamisessa. 

 Ensimmäisen luvun taulukoissa 1a, 1b ja 1c on lueteltu erilaisia asiakirjoja, 

työturvallisuutta varmistavia toimia, ja niiden vastuullisia tekijöitä. Osa toimista on 

suunnittelutehtäviä, joiden tuloksena valmistuu asiakirja. Vastuista toimenpiteiden 

tekemiseksi tai asiakirjojen laatimiseksi tulee sopia täsmällisesti  rakentamiseen  

osallistuvien  tahojen  ja  työnantajan  ja/eli  ”hankkeeseen  ryhtyvän  tahon” välisissä 

sopimuksissa.  
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TEP- Teräsrakenteiden eurooppalaiset pelisäännöt –Try:n 

projekti v. 2012-2014 – WP7 –työturvallisuus –osion sisältöä 

 Taulukossa 1b on lueteltu työturvallisuuteen toimenpiteitä – tehtäväluettelo 

 Taulukossa 1c on lueteltu työturvallisuuteen liittyviä asiakirjoja ja ohjeita. 

 Ohessa osa taulukosta 1b                        Ohessa osa taulukosta 1c 

 

 

 

 

 

 

 

 Taulukoiden  1a-1c  useimpia  toimenpiteitä koskevia tarkempia ohjeita löytyy mm. RT-korteista ja 

SKOL:n julkaisusta:   

 -  RT 10-11011 (Ratu TT 15.10) Rakennesuunnittelijan työturvallisuustehtävät  

 -  RT 10-10898 Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeissa  

 -  SKOL: Rakennesuunnittelijan työturvallisuustehtävät ja vastuujakotaulukko  

 -  Työsuojeluoppaita ja –ohjeita 12, Nostoapuvälineet, Turvallisuus, Työhallinto 2010 
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TEP- Teräsrakenteiden eurooppalaiset pelisäännöt –Try:n 

projekti v. 2012-2014 – WP7 –työturvallisuus –osion sisältöä 

 Luvussa 2 käsitellään Työturvallisuuslakia ja Valtioneuvoston asetuksia rakennustyön 

turvallisuudesta ja työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta. 

 Luku 3 käsittelee rakennuttajan työturvallisuusasiakirjoja. 

 Laaditaan kohdekohtaisesti rakennustyön suunnittelua ja toteutusta varten. 

 Luvussa 4 käsitellään rakennushankkeen eri osapuolien työturvallisuutta koskevia 

velvollisuuksia ja tehtäviä 

 Rakennuttaja, vastaava rakennesuunnittelija, suunnittelija, päätoteuttaja, työnantaja (usein 

aliurakoitsija), työnjohto, työntekijä, alihankintatyöt ja vuokratyö 

 Luku 5 käsittelee työturvallisuutta koskevia päätoteuttajan suunnitelmia 

 Päätoteuttajalla organisointivastuu työturvallisuutta koskevissa asioissa. Päätoteuttajan 

suunnittelu perustuu rakennuttajan laatimiin suunnitelmiin ja työturvallisuusasiakirjoihin. 

 Luvussa 6 käsitellään asennussuunnitelmassa huomioon otettavia työturvallisuuteen 

liittyviä seikkoja 

 Suunnitelman laadinta ja työnjako. Asennussuunnitelman laadinnassa on 

Rakennustyöasetuksen VNa 205/2009 mukainen rakennustyönjohdon ja suunnittelijan 

yhteistoimintavelvoite. 

 Luku 7 käsittelee teräsrakenteiden asennustyötä, teräselementtien nosto-ohjeita ja 

käsittelyä 
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Miten suunnittelija huomioi työturvallisuuden? 

 Työturvallisuuslaki 738/2002 57 § 

 Suunnittelijan velvollisuudet 

 Sen, joka toimeksiannosta luovuttaa työympäristön rakennetta, työtilaa, työ- 

tai tuotantomenetelmää, konetta, työvälinettä tai muuta laitetta koskevan 

suunnitelman, on huolehdittava siitä, että suunnitelmassa on sen kohteen 

ilmoitetun käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla otettu huomioon tämän lain 

säännökset. 

 > Rakennuttajan on luovutettava suunnittelijalle tarpeelliset tiedot > 

käytännössä yhteyshenkilönä nimetty turvallisuuskoordinaattori 

 Suunnittelija vastaa suunnitelmiinsa liittyvistä turvallisuusseikoista niissä 

rajoissa, joissa hän on ollut tai voinut olla tietoinen suunnittelun kohteen 

käyttötarkoituksesta. 

 Edellyttää, että tilaaja määrittelee kirjallisesti jo tarjouspyyntöasiakirjoissa, 

miten työturvallisuus otetaan huomioon ja dokumentoidaan. 

 Osallistuu työturvallisuuskorttikoulutukseen – voimassa viisi vuotta 

 Tekee aktiivista yhteistyötä rakennuskohteen eri osapuolten kanssa ja he 

yhdessä sopivat käytettävistä menettelytavoista - kirjallisesti. 
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http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ty%C3%B6turvallisuuslaki#a738-2002
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ty%C3%B6turvallisuuslaki#a738-2002


Miten suunnittelija huomioi työturvallisuuden? 

 Tutustuu hankkeen/rakennuttajan/toteuttajan työturvallisuusasiakirjoihin, 

turvallisuusasiakirjaan, turvallisuussääntöihin 

 sekä työmaan laatusuunnitelmaan ja aluesuunnitelmaan niiden valmistuttua. 

 Suunnittelee rakenteet ja detaljit ko. kohdetta koskevien lakien, määräysten,  

ohjeiden, standardien ja yhdessä sovittujen asioiden mukaan. 

 Vastaavan rakennesuunnittelijan tulee  osaltaan  huolehtia,  että  hankkeen  

muut  suunnitteluosapuolet ovat huolehtineet omista tehtävistään 

työturvallisuuden suunnittelussa rakenteelliselta kannalta. 

  Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 36 § ja 37 § 

 Rakennesuunnittelijan on annettava toteutuksesta vastaaville elementtien 

asennussuunnitelman laadintaa varten riittävät tiedot elementtien 

asennusjärjestyksestä, väliaikaisesta tuennasta ja lopullisesta kiinnittämisestä 

siten, että rakenteellinen vakavuus säilyy kaikissa asennustyön vaiheissa. Lisäksi 

on annettava tiedot elementtien turvallisesta nostosta ja käsittelystä sekä 

työnaikaisista asennustasoista, suojakaiteista ja muista turvallisuuslaitteista ja 

niiden kiinnittämisestä.  Liitteessä 3 pitkä viite/esimerkkiluettelo elementtien 

asennussuunnitelmassa huomioon otettavista asioista. 

 Elementtien asennussuunnitelmassa on oltava suunnittelijoiden hyväksymismerkintä! 
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http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205#a205-2009
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Miten suunnittelija huomioi työturvallisuuden? 

 Suunnitelma kaivannon vakavuudesta – mahd. kaivannon tukemistapa 

 Tekee alustavan asennussuunnitelman suunnittelemistaan rakenteista joka 

sisältyy yleensä suunnittelijan toteutuseritelmään. 

  jossa on kuvattu myös rakennusrungon toiminta lopputilanteessa eli 

rungon jäykistystapa. 

 Päärakennesuunnittelija tarkastaa, että kohteesta on laadittu kohteen 

vaatimustasoon nähden asianmukaiset ja riittävän kattavat toteuttajan 

asennussuunnitelmat  – huomioi ja informoi niiden mahdolliset puutteet ja 

hyväksyy lopulliset asennussuunnitelmat ennen asennustöiden aloittamista. 

 Rakennesuunnittelija osallistuu:  

 mahdollisten erikoisnostojen suunnitteluun (lohkonostot, siirtotöiden 

vaiheistus, väliaikaiset tuennat ja rasitustilanteet)  

 rakenneosien käsittelyohjeiden tekemiseen 

 Rakennuksen ja rakenteiden käyttö- ja huolto-ohjeiden tekemiseen 
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Miten suunnittelija huomioi työturvallisuuden? 

 Ottaa työturvallisuuden huomioon kaikissa suunnitelmissaan ja dokumentoi 

siihen liittyvät ratkaisut - muiden osapuolten rooli suunnittelussa/ ohjauksessa oleellisen 

tärkeä! : 

 Toteutuseritelmässä – myös oma kappale työturvallisuudesta! 

 Kaiteiden ja työtasojen kiinnityksiin tarvittavat kiinnityselimet 

 Putoamissuojainten tavat, -tyypit, -sijainnit ja kiinnityspisteet 

 Nostoasiat – nostoapuvälineet - lukuisat standardit ja lainsäädäntö - edellyttää 

suunnittelijaltakin hyvää perehtyneisyyttä. 

 Valmisosien/elementtien paino ja painopiste kuviin merkittynä  

 Ohje, mikäli valmisosa vaatii kuljetuksen tai  asennuksen aikaista tuentaa sekä 

tuentojen purkamisohjeet  
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Miten suunnittelija huomioi työturvallisuuden? 

 Ottaa huomioon työmaalle toimitettavien kokoonpanojen mitta- ja 

painorajoitukset  

 Suunnittelee elementtien oikeat nostokohdat huolellisesti 

 Ohje sallituista nostotavoista, -kulmista, kääntötavoista ja muista rajoituksista 

nostoissa - vaatii myös havainnollisen kuvan mukaan 

 Esim:  

 Elementtiä saa nostaa vain nostolenkeistä 

 Elementin saa kääntää vain nostolenkkien varassa 

 Määrittelee elementtien vähimmäistukipinnat 

 Osallistuu työmaakokouksiin - seurattava omalta osaltaan                                    

turvallisuuden toteutumista työmaalla 

 Käyttää pakollisia henkilösuojaimia työmaalla käydessään 

 Pitää suunnitelmat ajan tasalla 
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Miten suunnittelija huomioi työturvallisuuden? 
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 Esim. nosto-ohjeita piirustuksina 



Missä kehittämistä vielä? - suunnittelijan näkökulmasta 

 

 Suunnittelijaa informoitava paremmin jo tarjouspyyntöasiakirjoissa, 

miten työturvallisuus otetaan huomioon ja dokumentoidaan. 

 

 Suunnittelijan (kuin myös muidenkin) tulee olla aktiivisempi 

rakennuskohteen eri osapuoliin ja toteuttaa omalta osaltaan 

yhteistoimintavelvollisuuttaan paremmin. 

 

  Omien suunnittelukokemusten perusteella toteuttaja harvoin lähettää 

omatoimisesti asennussuunnitelman suunnittelijalle kommentoitiin.  

 

 Kiitos !   

 Kommentteja? 
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