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Taustaa

• Paalutustyöt sisältävät haasteita, koska työskennellään suurilla koneilla usein 
heikoilla maapohjilla, nostetaan, siirretään ja käsitellään painavia paaluja

• Paalutustyön suurimmat riskit ovat:
• koneen kaatuminen, koneen puomin, nostolaitteen tai                                             

hydraulilaitteen rikkoutuminen

• paalun nostamisessa, siirtämisessä tai paalun katkaisun                                                       
yhteydessä tapahtuva paalun heilahtaminen, kaatuminen                                                                 
tai katkeaminen

• Huolellisella ennakkosuunnittelulla, turvallisella työskentelyllä ja kunnossa 
olevalla kalustolla paalutustyöt voidaan kuitenkin tehdä turvallisesti.
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Työturvallisuusohje paalutustyölle

• RIL 254-2016 Paalutusohjeen PO-2016 päivityksessä työturvallisuuden 
parantaminen on ollut yhtenä tavoitteena

• Kesäkuussa 2017 Suomen geotekninen yhdistys SGY, Liikennevirasto 
(nykyisin Väylävirasto), Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun 
vastuualue ja Infra ry totesivat yhdessä, että paalutustöille tarvitaan erillinen 
työturvallisuusohje

• Paalutusohjeen työturvallisuutta koskevat osat ja hyvät käytännöt kerätään yhteen 
oppaaseen, jonka kohderyhmä on paalutustyön kanssa tekemisessä olevat henkilöt, 
erityisesti työntekijät

• Myös tilaajien ja suunnittelijoiden rooli tuodaan esille

• Sovittiin, että Infra ry koordinoi ohjeen laadintaa.
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Paalutustyön työturvallisuusohjeen 
toteutus

• Keväällä 2018 perustettiin Infra ry:n johtama työryhmä ohjeen laadintaa varten, 
johon osallistuivat Liikennevirasto, SGY ja Infra ry:n turvallisuusvaliokunta

• Työryhmän työ käynnistettiin käymällä Vt 12 Lahden eteläisen kehätien VALTARI-
allianssiurakan paalutustyömaalla

• Työryhmän työtä jatkettiin kokouksissa

• Tietoa on haettu laajasti eri lähteistä, määräyksistä, ohjeista, onnettomuus-
tutkimuksista jne.

• Ohje on koeponnistettu paalutustyötä tekevillä työntekijöillä

• Ohjeesta tehtiin mahdollisimman käytännönläheinen

• Ohje on valmistunut. Seuraavaksi se taitetaan ja painetaan taskukokoiseksi vihoksi 
Väyläviraston toimesta. Lopputuote ja sähköinen versio jaetaan Infra ry:n toimesta.
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Paalutustöiden työturvallisuusohjeen 
sisältö
1. Työmaalla

a) Ennen paalutustyön alkua

▪ Kalusto ja sen tarkastukset
▪ Tehtävät ja vastuut
▪ Aloitusedellytysten ja olosuhteiden varmistaminen
▪ Suunnitelmat ja niiden toteutuskelpoisuus
▪ Muut turvallisuuteen liittyvät asiat

b) Paalutustyö 

▪ Töiden turvalliset toimintamallit
▪ Käytännön turvallisuustyö ja siihen liittyvät menettelyt sekä ohjeistukset

2. Eri osapuolten tehtävät ja vastuut
▪ Rakennuttaja
▪ Pohjarakennesuunnittelija
▪ Päätoteuttaja
▪ Paalutusurakoitsija
▪ Työntekijät

3. TURVALLISEN PAALUTUSTYÖN MUISTILISTA 
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Paalutuskoneiden tarkastaminen

• Ennen paalutustyön alkua koneille tehdään käyttöönottotarkastus (pystytystarkastus) ja 
varmistetaan, että paalutuskoneelle on tehty määräaikaistarkastus

• Vaatimus määräaikaistarkastuksesta tulee sekä RIL 254-2016 Paalutusohje PO-2016:sta 
että InfraRYL:stä. Useat tilaajat viittaavat vaatimuksissa myös InfraRYL:iin. Esimerkiksi 
Väyläviraston hankkeissa InfraRYL on lähtökohtaisesti yksi urakka-asiakirja, jonka 
määräykset ovat urakoitsijaa sitovia

• Paalutusohje PO-2016 mukaan ”Paalutuskoneille tehdään määräaikaistarkastus 
vuosittain. Tarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja, joka on esitettävä työmaalla 
paalutuskoneen käyttöönottotarkastuksen yhteydessä. Koneille tehdään 5 vuoden välein 
perusteellinen määräaikaistarkastus, jossa koneen kriittiset rakenteet tutkitaan NDT-
menetelmällä……”
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Jatkotoimenpiteet

• Paalutustyön työturvallisuusohjeen jalkautus kentälle -> Ohjeen hyvät 
käytännöt käyttöön

• Turvallisuustason parantaminen edelleenkin -> Nolla tapaturmaa ajattelu 
jokaiselle paalutustyömaalle

• Paljon puhuttanut asia on paalutuskoneiden määräaikaistarkastusten 
toteuttaminen -> Yhteisten ja selkeiden menettelyiden luominen. 
Todellisuudessa työmailla on käytössä hyvinkin eritasoisia ja myös 
tarkastamattomia koneita. Tilaajien vaatimuksilla ja valvonnalla on asian 
kehittymisen kannalta erityisrooli!
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Kiitos!


