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Monttu-maanantai 11.5.2020

• Ennen kaivuutöihin ryhtymistä on otettava
selvää kaapeleiden, putkistojen ja johtojen
sijainnista

• Kaivanto on tuettava suunnitelmien
mukaisesti

• Mikäli kaivantoa ei tueta, on kaivannon
luiskat kaivettava maan laatuun ja 
olosuhteisiin nähden riittävän loiviksi.

• Sortumavaara kasvaa sateen, kuivumisen, 
roudan sulamisen ja tärinän johdosta.

• Kun itse kaivetaan ja peitetään maahan
putkia ja kaapeleita, niin niistä pitäisi aina
tehdä tarkekuvat ennen peittoa.



• Ajoneuvot ja koneet on pidettävä riittävällä 
etäisyydellä kaivannon reunasta ja kaivuumaat on 
läjitettävä riittävän kauas.

• Kaivantojen ympärillä on oltava 
putoamissuojaukset ja vaara-alueen merkintä.

• Vältä turhaa oleskelua työkoneiden 
läheisyydessä, äläkä koskaan mene koneiden 
työskentelyalueelle niin, ettei kuljettaja näe sinua.

• Kaivannossa on oltava kunnolliset nousu- ja 
kulkutiet.

• Mikäli havaitset puutteita kaivannoissa, tee heti 
turvallisuushavainto.

Monttu-maanantai 11.5.2020



• Telineen käytön aikana rakennusteline on pidettävä 
alkuperäisessä kunnossa. Telineeseen tai sen 
rakenteeseen ei tule tehdä suunnitelmasta poikkeavia 
muutoksia, telineestä ei saa poistaa osia, kuten 
suojakaiteita, ankkureita, vinotukia tai tasoja eikä tehdä 
telineen seisontavakavuuteen vaikuttavia muutostöitä.

• Ennen tavaran nostoa on tarkistettava telineen 
maksimikuormituskyky telinekortista. Telinettä ei saa 
ylikuormittaa ja siksi kuormittaessa telinettä on otettava 
huomioon myös telineellä liikkuvat henkilöt. Telineeltä tulee 
poistaa sinne kuulumattomat esineet.

Teline-torstai 14.5.2020



• Turvallisuusviikon aikana suosittelemme ylimääräistä 
telineisiin ja sääsuojauksiin kohdistuvaa tarkastusta, 
jossa varmistetaan mm. telineen perustusten 
kantavuus, telineen ankkurointi ja suojakaiteiden 
toteutus.

• Mikäli havaitset puutteita telineissä, tee heti 
turvallisuushavainto.

Teline-torstai 14.5.2020



Oletko mennyt joskus työmaalle ja todennut, että saamasi perehdytys oli 
aivan omaa laatuaan? Tai että viikkopalaverissa läpikäyty työkaverin 
turvahavainto oli niin erinomainen, että koko työmaa hyötyi siitä? 
Ilmianna henkilö, jonka työturvallisuusteko on tehnyt sinuun vaikutuksen!

Palkittava työturvallisuusteko voi olla esimerkiksi:
• hyvä viikkopalaveri
• laadukas turvahavainto
• välitön puuttuminen, neuvominen tai auttaminen havaitessa 

väärän toimintatavan
• hyvin valmisteltu ja suoritettu perehdytys tai TTS

Osallistu Hartelan työturvallisuusviikon kilpailuun  
"Ilmianna paras työturvallisuusteko”!



Kilpailun säännöt
Itseään ei saa ehdottaa, nyt haetaan parasta työkaverin tekemää 
tekoa.
Kilpailussa palkitaan parhaiksi valitut teot 
paikkakuntakohtaisesti, tuomaristona toimii konsernin 
turvaryhmä.
Arvomme myös kaikkien ilmiantajien kesken palkintoja 
alueittain. Muista kertoa nimesi havainnon yhteydessä.
Havainnon voi tehdä kuka tahansa, hartelalainen tai 
aliurakoitsijan edustaja.

Toteutus:
Congridiin perustetaan projekti tätä kilpailua varten. Ilmoita 
havaintosi oheisella QR-koodilla tai perinteisellä A4:lla 
työnjohdolle (joka vie havainnon Congridiin).

Osallistu Hartelan työturvallisuusviikon kilpailuun  
"Ilmianna paras työturvallisuusteko”!



Turvallista viikkoa kaikille!
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