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Esipuhe 

Pysähdy ja valitse turvallinen 
sekä terveellinen työtapa 
Työturvallisuusviikko 2018 

 
Tämä ideakirja sisältää aktiviteetteja, joita voidaan toteut-
taa työturvallisuusviikon aikana työmailla ja yksiköissä.  
Ideoista valitaan ne, jotka parhaiten sopivat työmaan tyyp-
piin ja työvaiheeseen. Viikkosuunnitelmapohjat työmaiden 
ja yksiköiden suunnittelun tueksi löytyvät OneSkanskan 
Työturvallisuusviikko 2018 -sivulta. Suunnitelmien tulee 
olla valmiita viimeistään 25.4.2018. 

 
 
 
 
Antoisaa työturvallisuusviikkoa! 
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1. Työpaikan turvallisuuskävely 

Järjestäkää turvallisuuskävely työpaikallanne (varikolla, aluetoi-
mistoissa tms.) yhdessä pelastustoimen ja kiinteistönhuollon 
kanssa.  

Keskustelkaa mm. seuraavista asioista: 
1. Mistä löytyvät keskeiset turvallisuusohjeet ja ketkä ovat turvalli-

suus- ja pelastusvastaavat?  
2. Mitkä ovat kiinteistön hälytysjärjestelmät ja hätänumerot?  
3. Missä ovat työpisteiden lähimmät poistumisreitit ja miten ne on 

merkitty? 
4. Missä ovat työpisteiden lähimmät alkusammutus- ja ensiapuväli-

neet ja miten ne on merkitty? 
5. Mitkä ovat poistumisohjeet ja miten poistumisovet aukeavat?  
6. Ovatko poistumisreitit kunnossa ja missä on kokoontumispaikat?  

2. Hyvät käytännöt  

Työturvallisuusviikon toinen teema on 
nykyiset työtavat ja miten niitä voitaisiin 
parantaa, jotta työ voidaan tehdä tur-
vallisesti työhyvinvointia ja ergonomiaa 
unohtamatta. 

 
Hyvät käytännöt  ja jokapäiväistä työtä hel-
pottavat asiat ovat usein yksinkertaisia, 
mutta silti sellaisia, että kaikki eivät ole nii-
tä hoksanneet. Voit ilmoittaa Hyvistä käy-
tännöistä InstaAuditin kautta turvallisuus-
havaintona. Jo ilmoitetut hyvät käytännöt 
ovat skanskalaisten selailtavissa täällä 
https://eid.skanska.net/sites/tyoturvallisuus/
Hyvatkaytannot/Lists/HyvatKaytannot/
AllItems.aspx 
 

https://eid.skanska.net/sites/tyoturvallisuus/Hyvatkaytannot/Lists/HyvatKaytannot/AllItems.aspx


5 

5 

 

3. Kulkutiet kuntoon 

Turvallisen liikkumisen edellytyksenä on, että kulkutiet 
on suunniteltu ja niiden kunnosta huolehditaan.  

Jokaisella työmaalla tulee olla kulkuteiden kunnossapidos-
ta vastaava henkilö, joka huolehtii, että ajo- ja jalankulkutiet 
ovat aina kunnossa työmaa-alueella ja että sivullisten liikku-
minen työmaan vaikutusalueella on turvallista.  

Liikkumisturvallisuuden suunnittelussa ja kunnossapitotar-
kastuksissa voi käyttää ”Liikkumisturvallisuuden tarkistuslis-
taa”. Listaan on sisällytetty arviointiperusteita suunnittelun 
ja ylläpidon tueksi. Samalla ne ovat ohjeita turvallisten kulku-
teiden suunnitteluun ja ylläpitoon. 

Hyvä käytäntö on kiertää työmaa ensin tarkastus-
listan kanssa, määritellä kehitystä vaativat asiat ja yh-
teiset pelisäännöt ja sen jälkeen Työmaan turvalli-
suustietoiskussa käydä yhteisesti läpi perusasiat, työ-
maan tilanne ja jalkauttaa uudet pelisäännöt. 

4. Tarkastusten teemapäivä 

Hae Tietoiskumateriaali ja tarkastuslomake: 
https://one.skanska/Tyoturvallisuusviikko2018 

Onhan sinun työmaallasi huolehdittu 
nostoapuvälineiden ja putoamissuojain-
ten vuosittaisista määräaikaistarkastuk-
sista? 

Nostoapuvälineet ja henkilökohtaisten 
putoamissuojainten kaikki osat tulee tar-
kastaa pätevän tarkastajan toimesta kerran 
vuodessa. Tarkastuksista pitää löytyä doku-
mentti tai muu merkintä työmaalta.  

Työturvallisuusviikolla yhtenä tapahtu-
mavaihtoehtona voi olla tehotarkastus, jos-
sa kaikki välineet tarkastetaan ja samalla 

koulutetaan niiden käyttäjät tunnistamaan 
mahdolliset vauriot ja muut viat. Käyttäjän-
hän tulee lain mukaan tarkastaa nämä väli-
neet aina ennen käyttöä. 

Kysy lisää yksikkösi työturvallisuuspäälli-
költä tai –asiantuntijalta:  
http://one.skanska/Tyoturvallisuuden_organisaatio 
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Henkilönostimen turvallinen 
käyttö on Skanskassa sattunei-
den kuolemantapausten joh-
dosta tärkeää käydä läpi jokai-
sella työmaalla säännöllisesti.  
 
Kootkaa yhteen henkilönosti-
mia käyttävät työntekijät ja työ-
maan työnjohto. Käykää läpi 
henkilönostinten turvallinen 
käyttö sisältäen mm.: 
− Tarkastukset 
− Koneen turvallinen ajami-

nen (putoamis- ja puristu-
misvaara) 

− Valjaiden käyttö, köysi-
tyyppi ja kiinnityspiste 

− Puristumisen estävä lisälai-
te ja sen toiminta 

− Miten hätätilanteessa toi-
mitaan? Kuka käyttää hä-
tälaskua? 

Tarkistakaa myös, että kaikilla 
henkilönostimia käyttävillä on 
työnantajiltaan nostimen käyt-
töön annettu henkilökohtai-
nen, kirjallinen lupa, ja mitä 
nostintyyppejä lupa koskee.  

5. Henkilönostimen turvallinen käyttö 

Ottakaa käyttöön henkilönostinkortti -tarrat. Tarrat kiinnitetään 
jokaisen henkilönostimen kylkeen ja niihin merkitään käyttöön-
ottotarkastuksen ajankohta, pätevät käyttäjät ja heidän puhelin-
numeronsa (hätätilanteita varten)  sekä viikkotarkastukset.  
Tarrojen tilaus tilausjärjestelmä enSkasta. 
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Mitä tarvitset? 
− Tulostettuja tietovisoja 
− Kyniä 
− Pienen palkinnon / palkinnot voittajille 

Järjestä tietokilpailu, jossa kysymykset eivät ole ihan 
helppoja, mutta vastauksien selvittämiseen voi käyttää 
apuna Turvallisuuspakkaa (http://pakka.skanska.fi/).  
 
Turvallisuuspakka toimii selaimen kautta jokaisella 
älypuhelimen omistajalla. Reilun pelin nimissä kisata 
voi itsekseen tai pareittain, jos älypuhelinta ei kaikilta 
löydy. 

Tietovisalomakkeet ja oi-
keat vastaukset saat lähet-
tämällä 2.5. jälkeen sähkö-
postia osoitteeseen  
turvallisuus@skanska.fi 

6. Tietokilpailu 

Työturvallisuusviikolla tavoittee-
na on, ettei yhdelläkään Skans-
kan työmaalla satu tapaturmia. 
Jokainen työpäivä on hyvä aloit-
taa lämmittelemällä lihakset not-
keiksi, sillä työmaatreenit tutki-
tusti vähentävät tuki- ja liikunta-
elinten vaivoja ja tapaturmia sekä 
kohentavat työmaan yhteishen-
keä. 

7. Päivittäiset treenit 

Jos työmaaltasi puuttuu treeniohjaaja, ota 
yhteyttä alueesi muihin treenaajiin.  
 
Myös Terveystalon henkilöstöltä voi pyytää 
treeniapua.  
http://one.skanska/Tyoterveyshuollon-yhteystiedot 

Työturvallisuusviikolla osallistujille 
voi jakaa treenin päätteeksi esim. 
hedelmän.  
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Tilaisuuden aluksi Terveystalon asiantun-
tija esittää n. 15 minuutin mittaisen tietois-
kun. Sen jälkeen osallistujat syventyvät 
pohtimaan ja keskustelemaan ratkaisuista 
yhdessä − turvallisuusriihi-menetelmän 
malliin.  

Työmaan työnjohto vetää riihiosuuden 
keskusteluineen sekä tekee yhteenvedon 
työmaan toimenpiteistä (mm. miten vä-
hennämme pölyä työmaallamme tai miten 
suojaamme kuuloamme paremmin?). Vas-
tuu riihestä ja sen sujuvasta etenemisestä 
on työmaan työnjohdolla.  

 
Sovi asiasta hyvissä ajoin työterveyshuol-
lon kanssa. 
 
Terveystalon yhteystiedot OneSkanskasta: 

http://one.skanska/Tyoterveyshuollon-yhteystiedot 

 

Nolla ammattitautia -turvallisuusriihen materiaalit löy-

tyvät  OneSkanskasta.  

8. Nolla ammattitautia -turvallisuusriihi 
 

Työterveyshuollon avustuksella onnis-
tuu napakan tietopaketin ja turvallisuus-
riihen keskustelun yhdistäminen. 
 
Terveystalon työterveyshoitajilla, työfy-
sioterapeuteilla ja -lääkäreillä on laaja tie-
tämys työn aiheuttamista terveysvaaroista. 
Sovi Terveystalon kanssa turvallisuusriihi-
tyyppinen tilaisuus. Aiheita on neljä:  

1. rakennuspöly,  
2. melualtistus,  
3. käsin tehtävät nostot ja 
4. kuormittavat työasennot. 
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Tutustu tähän puheenjohtajan ohjeeseen. 
Sen avulla viet turvallisuusriihen sujuvasti 
ja onnistuneesti läpi. Riihen tärkein tavoite 
on saada osallistujat pohtimaan asiaa omil-
ta kantiltaan ja tuomaan omat näkemyk-
sensä mukaan keskusteluun.  Tässä auttaa 
hyvä ilmapiiri ja hyvä valmistautuminen. 

9. Nolla tapaturmaa -turvallisuusriihi 
 

Työturvallisuusviikon kaikilla työmailla 
järjestettävät tilaisuudet ovat tänä vuon-
na maanantain aloituspalaveri ja perjan-
tain palautekeskustelu. Uutta turvalli-
suusriihimateriaali ei siis tule, mutta yh-
deksi työmaan valinnaiseksi tilaisuudek-
si on suositeltavaa valita jokin jo ole-
massa olevista riihimateriaaleista työ-
maan tyypistä ja vaiheesta riippuen. 

 
Teemaan sopivia riihiä ovat esimerkiksi: 
− Tarkkaavaisuus työssä 
− Torju tapaturma 
− Hyvinvointia työssä 
− Riskinottoon  puuttuminen 
− Vaarojen tunnistaminen 
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Kypärätarra 
Ahkeran verkko-opiskelijan 
voi palkita mm. 
”Työturvallisuusosaaja” -
kypärätarralla. Tiedustelut  
katri.simonen@skanska.fi 

  

Yhteistyökumppanit 
Myös aliurakoitsijoilla ja muilla yhteistyö-
kumppaneillamme on mahdollisuus suorit-
taa Skanskan työturvallisuuden  verkko-
kursseja. Ohje aliurakoitsijoille löytyy täältä 
ja osoite Skanskan perehdytysportaaliin on 
http://elearning.skanska.fi/ 
 

Skanskan oppimisympäristössä työtur-
vallisuuden, työterveyden ja ympäristön 
–kategoriasta löytyy 23 kpl noin 20-30 
minuutin pituisia työturvallisuuteen, 
työterveyteen ja ympäristöön liittyviä 
verkkokursseja. 

  
Kaikilla skanskalaisilla on mahdollisuus 
verkko-opiskeluun. Sinne pääsevät suoraan 
tästä ne, joilla on oma Skanskan verkko-
tunnus:  
https://skanska.community.gimletlms.com/fi 

 

Yleiskäyttötunnukset 
 Jos verkkotunnuksia ei ole, pääsee oppi-
misympäristöön tämän linkin kautta 
http://skanska.community.gimletlms.com/
fi/login?returnUrl=/fi 

  
 

10. Työturvallisuuden verkkokurssit 
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Työskentelemme turvallisesti siksi, että 
voimme palata töistä terveenä kotiin 
läheistemme luokse.  Työturvallisuus-
viikolla voidaan tehdä toisin päin ja tuo-
da läheisemme työmaalle. 

 
Muistatko itse olleesi jonkin tehtaan tai 

työpaikan avoimien ovien päivillä? Mielen-
kiintoista vai mitä? Ja eikö rakennustyö-
maa ole kiinnostava paikka, jos jokin? Var-
sinkin vähän nuoremmilla perheenjäsenillä 
riittää havainnoitavaa. Läheisten lisäksi vie-
railijoita voi kutsua myös läheisestä koulus-
ta tai päiväkodista.  Myös työmaan naapu-
reita varmasti kiinnostaa. 

Vierailijoille esitellään työmaata ja sa-
malla vastataan heidän esittämiinsä kysy-
myksiin rakennustyöstä . Samalla muistu-
tetaan, että työmaat ovat paikkoja, joihin 
ei saa omin luvin tulla seikkailemaan.  

Rohkeimmat vieraat voi myös päästää 
esimerkiksi saksilavan kyytiin — turvallisesti 
totta kai. 

11. Vierailupäivä työmaalla 

Vierailu tulee valmistella niin, että vierailu-
alueella ei työskennellä. Kulkuteiden tur-
vallisuus varmistetaan ja vaaralliset alueet 
rajataan. Lapsille perehdytetään käyttäyty-
missäännöt ja heitä valvotaan vierailun 
ajan.  Vierailun ajaksi puetaan heijastinliivi. 
Päiväkodeilla on yleensä lapsille omat hei-
jastinliivinsä. Paikallaan on tietysti myös 
mehu– ja keksitarjoilu sekä iloinen asenne 
— vierailu on piristysruiske niin lasten kuin 
työmaaväenkin päivään. 
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turvallisuus@skanska.fi 


