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Kesätyöntekijänä raksalla
Nuorten alle 18-vuotiaiden työntekijöiden perehdyttäminen rakennustyöpaikalle 

Alkuperäisen materiaalin on laatinut Tapaturva Oy yhdessä Rakennusteollisuus RT ry:n kanssa. 
Materiaaliin mahdollisesti tehdyt muutokset eivät välttämättä edusta Tapaturva Oy:n tai Rakennusteollisuus RT ry:n kantaa.
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Rakennusala
• Suomessa rakennetaan ja korjataan asuntoja, toimistoja, 

kauppoja, tehtaita, maanteitä, rautateitä, lentokenttiä ja 
laivaväyliä 

• Kaikissa näissä tarvitaan osaavia ammattilaisia, joiksi me 
haluamme teidänkin tulevan 

• Rakennusala on suuri työllistäjä Suomessa. Työtilaisuuksia on 
monipuolisissa työtehtävissä rakentajina, työnjohtajina, 
suunnittelijoina, …

• Rakennusalalla työskentelee enemmän alle 25-vuotiaita nuoria 
kuin monilla muilla toimialoilla

• Naisia alalla työskentelee lähes 10 % ja osuus kasvaa
• Työturvallisuus ja -terveys on rakennusalalla prioriteetti nro 1 

=> Turvallisuus on tuottavuutta 

Olkaa aktiivisia ja tuokaa rohkeasti esiin omia näkemyksiänne ja huomioitanne!

Rakentajien työtehtäviä esim.:
• Muurari
• Telinetyöntekijä
• Kirvesmies
• Kalusteasentaja
• Sähköasentaja
• Putkiasentaja
• Maalari
• Elementtiasentaja
• Rakennussiivooja
• Piikkari
• Alamies
• Työkonekuski
• Timanttisahuri
• Nosturikuski
• Jne.

Presenter
Presentation Notes
Rakennustyöpaikoille tarvitaan osaavia ammattilaisia Kaikissa rakennuskohteissa tarvitaan rakentajia, työnjohtajia, projektinjohtajia, suunnittelijoita ja monia muita ammattilaisia. Tässä yhteydessä on oivallinen hetki esitellä omaa rakennusyritystä, työmaata ja toimintaa Kehota kuulijoita esittämään kysymyksiä ja huomioitaan esityksen aikana! Lisätietoa rakennusalasta: https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/ 
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Terveys ja turvallisuus

• Nuori kesätyöntekijä loukkasi jalkansa raksalla - mitä seurauksia tästä aiheutui?
• Nuori ei voinut osallistua kesän rientoihin ystäviensä kanssa
• Nuoren urheiluharrastus jäi tauolle
• Vanhemmat ja isovanhemmat huolestuivat ja pelkäävät jatkuvasti 

seuraavaa soittoa työmaalta
• Tyttö-/poikaystävän kanssa suunniteltu yhteinen kesälomaretki 

piti peruuttaa
• Esimiehesi työmaalla joutui selvittelemään tapaturmaa ja joutuu 

hyvin todennäköisesti tuomituksi työturvallisuusrikoksesta
• Uranvaihdos tulee eteen, jos jalka ei parane 

• Tapaturman aiheuttama kipu on pientä verrattuna sen aiheuttamiin 
vaikutuksiin Sinun, läheistesi ja työkavereittesi hyvinvointiin

Muista, että terveys tulee aina ensin!

Kuva: Skanska Oy internet sivut

Presenter
Presentation Notes
Vakava tapaturma voi johtaa suoraan eläköitymiseen, kuolemaan tai pakottaa vaihtamaan urasuunnitelmia ja opiskelupaikkaaNuori elää hetkessä, ja siksi esimerkissä korostetaan tapaturmien välittömiä vaikutuksia nuoren kesäsuunnitelmiinTapaturmat vaikuttavat aina terveyteen, ja siksi oma, läheisten ja työkavereiden terveys pitää olla prioriteetti nro 1Tässä yhteydessä voi käyttää omia tapahtumaesimerkkejä tuttavapiiristä, työmailta jne.
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Nuoren työntekijän opastus ja ohjaus on lakisääteistä

• Sinulla on oikeus saada opastusta työhön ja tehtäviisi.  Opastajasi tehtävä on kertoa:
• Mitä työtehtäväsi ovat
• Mitä turvallisuus- ja terveysriskejä niihin sisältyy
• Opastaa oikeat työtavat mm. turvallinen työvälineiden käyttö
• Miten työn vaatimia suojavälineitä käytetään ja ylläpidetään

• On välttämätöntä, että sinä itse tunnet, että 
ymmärrät tehtäväsi ja että voit koska tahansa 
kysyä opastajaltasi, jos olet epävarma

Opastajasi ja esimiehesi lisäksi työmaan 
työsuojeluvaltuutetulta saa neuvoja!

Piirros: Pekka Rahkonen / RAXA-sarjakuvavihko

Presenter
Presentation Notes
Jokainen työntekijä on työmaalla opastettava työhön kuin työhön ja siihen sisältyy aina myös turvallisuus ja terveysOpastuksen laajuus vaihtelee osaamisen ja aikaisemman kokemuksen perusteellaOpastajan on oltava jatkuvasti nuoren työntekijän tavoitettavissaEi ole olemassa tyhmiä kysymyksiä!Esimiehesi työmaalla vastaa siitä, että sinulle määrätyt työtehtävät voi tehdä turvallisesti ja terveellisesti. Sinulla on koska tahansa oikeus kysyä neuvoa myös esimieheltäsiNuorena työntekijänä et esimerkiksi saa vaarantaa terveyttäsi nostamalla tai siirtämällä raskaita taakkoja käsin tai toimia vaarallisissa olosuhteissa tai käyttää vaarallisia työvälineitäOpastuksesi dokumentoidaan työmaallaTyösuojeluvaltuutettu on työntekijöiden edustaja työsuojeluasioissa
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Erityisiä vaaroja rakennustyömailla

• Käsin tehtävät raskaat nostot ja siirrot
• Ahtaat paikat ja kaivannot
• Putoavat ja kaatuvat esineet
• Liikkuvat työkoneet
• Työt korkealla, esim. 
• Työpukeilla, telineillä ja katoilla

• Työt kemikaalien kanssa tai työstä 
syntyvien aineiden vaikutuspiirissä
• Nuoret on herkempiä kemikaaleille ja pölyille kuin aikuiset

• Vaarallisten työvälineiden käyttö, kuten 
• Sirkkeli, rälläkkä, henkilönostin, jne.

Kysy ja selvitä, mitkä ovat juuri sinun työssäsi erityisiä vaaroja!

YouTube-video:
Break Pro Fyysinen työ: Työturvallisuus 
(suomeksi; 0:59) 
https://youtu.be/3vkqyWd35-U

Piirros: Pekka Rahkonen / RAXA-sarjakuvavihko

Presenter
Presentation Notes
Rakennustyömaalla työympäristössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Hetki sitten turvallinen alue ei välttämättä ole enää turvallinen.Työmaalla on jatkuvasti tarkkailtava olosuhteita ja pysyttävä skarppinaRakennustyömailla satutetaan eniten käsiä, jalkoja ja silmiä. Diassa esitetään vakavia seurauksia aiheuttavia töitä ja välineitä.Nuori työntekijä ei saa ilman opastusta, lupaa ja valvontaa työskennellä vaarallisissa olosuhteissa, käyttää vaarallisia työvälineitä tai kemikaalejaVideo kertoo suomeksi työturvallisuudesta rakennustyömaalla (Break Pro Fyysinen työ: Työturvallisuus, pituus 59 s) https://youtu.be/3vkqyWd35-U VNa 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta listaa erityiset rakennustyön vaarat liitteessä 2 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205 

https://youtu.be/3vkqyWd35-U
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Salakavalia vaaroja rakennustyössä

• Ihmettelet työmaalla, miksei kokenut 
rakennusammattilainen vieressäsi käytä 
melutyössä kuulonsuojaimia
• Ehkä hän on jo osittain menettänyt 

kuulonsa, eikä siksi huomaa laittaa niitä?
• Laita aina itse kuulonsuojaimet päällesi, 

kun itse teet tai lähelläsi tehdään meluavaa
työtä

• Varoita lähellä olevia, kun aloitat meluavan työn
• Meluvamman estäminen on helpompaa

kuin kuulolaitteen käyttäminen
• Iskumelu voi aiheuttaa kuulovamman yhdestä kerrasta

• Muita salakavalia vaaroja eli tyypillisesti hitaasti eteneviä sairauksia aiheuttavia ovat mm. 
tärinä, betonipöly, kemikaalit, liiallinen kuormitus

Kuulo ei uusiudu!

Piirros: Pekka Rahkonen / RAXA-sarjakuvavihko

Presenter
Presentation Notes
Melu on merkittävä ammattitautien aiheuttaja rakennustyössäTosi monilla rakentamisen ammattilaisilla on heikentynyt kuulo, ja monella esiintyy tinnitusta eli korvissa soi koko ajanTerveyteen vaikuttavia tekijöitä esiintyy rakentamisessa monia muitakin. Ne vaikuttavat kaikki viiveellä heikentäen elämän laatua merkittävästi vanhempana, ja osa myös lyhentää elämää.Esim. betonipölyn haittavaikutukset tulevat tyypillisesti esiin vasta eläkkeellä keuhkosyöpänä. Tärinätauti etenee hitaasti, kunnes käsistä voimat häviävät. Nuorena hankitut, vielä huomaamattomat vauriot eivät siis palaudu, ja niistä joutuu kärsimään vanhempanaHenkilönsuojainten oikeaoppinen käyttö ja huolto on yksi tärkeä torjuntakeino Osasyynä mainittujen työperäisten sairauksien esiintymiseen on, ettei henkilönsuojaimia osata käyttää oikeinOpettele myös heti alusta lähtien käyttämään oikeita nostotekniikoita ja työasentoja työssäKäsiin kohdistuva tärinä, video englanniksi (3:54):  https://www.youtube.com/watch?v=f1e_XiD3W1s 
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Suomalaiset ovat metsäläisiä

Lainsäädäntö määrittelee nuorille työntekijöille turvallisia, haitallisia ja vaarallisia työtehtäviä

• Jokainen suomalainen osaa käyttää moottorisahaa?
• Joku muu henkilö työmaalla voi olettaa niin!
• Sinun ei tarvitse olettaa yhtään mitään - sinä tiedät itse!
• Työmaalla sinut on aina opastettava työvälineiden

turvalliseen käyttöön. Vasta tämän jälkeen - ja kun olet saanut
luvan, ja olet varma, että hallitset välineen - käyttö voi alkaa
ammattitaitoisen työparin kanssa.

• Moottorisaha luokitellaan nuorille vaaralliseksi työvälineeksi
• Jos itse olet epävarma, osaatko käyttää työvälinettä tai 

suorittaa tehtävää turvallisesti, on sinun velvollisuutesi ottaa asia puheeksi

• Sinulla on aina oikeus pidättäytyä tekemästä vaaralliseksi kokemaasi työtä!

Kuva: Tapaturva Oy

Presenter
Presentation Notes
Moottorisaha luokitellaan nuorille työntekijöille vaaralliseksi työkaluksiKäyttö työmaalla edellyttää, että nuori on opastettu, työtä valvotaan jatkuvasti ja että työsuojeluviranomaisille on tehty ilmoitusTyössä on lisäksi käytettävä moottorisahatyöhön tarkoitettuja erityissuojaimia, kuten viiltohousuja ja -saappaita sekä visiiriäJos olet vähänkin epävarma, osaatko käyttää työssä tarvittavaa laitetta, olethan ystävällinen ja kerrot asiasta!Kertominen ei todellakaan ole häpeä, vaan osoitat olevasi fiksu!Vaarallisesta työstä pidättäytymisestä on viipymättä kerrottava esimiehelle!
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Mitä töitä nuori saa tehdä raksalla
• Nuorilla työntekijöillä tarkoitetaan alle 

18-vuotiaita
• 15–17-vuotiaat saavat tehdä kevyitä 

töitä, jotka eivät aiheuta erityistä 
tapaturman vaaraa tai terveyshaittaa

• Kevyellä työllä tarkoitetaan työtä, joka 
ei ole haitallista nuoren terveydelle, 
kehitykselle tai koulunkäynnille

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta 189/2012

• Soveltuvia töitä ovat esim.:
• Vaarattomalla alueella kokeneen 

työparin kanssa tehtävät työt, joissa 
ei esiinny vaarallisia aineita eikä 
työssä käytetä vaarallisia työvälineitä

• Toimistotyöt
• Turvallisuusmittauksiin ja 

-havainnointiin osallistuminen
• Muut vastaavat kevyet työt

Presenter
Presentation Notes
Kun nuorella työntekijällä teetetään työtä rakennustyömaalla, tulee tapauskohtaisesti arvioida, mitkä työt soveltuvat kyseiselle nuorelleKäytännössä nuorelle soveltuvan työn valinta perustuu työtehtävän riskinarviointiin, jossa on huomioitu nuoren työntekijän kykyjen, osaamisen ja kokemuksen asettamat rajoituksetNuorelle soveltuvaa työtä arvioitaessa on otettava huomioon työolosuhteet, työympäristö, työvälineet, työn vaatimukset, työn aiheuttama vastuu sekä ruumiillinen ja henkinen kuormittavuusTyön terveysvaaraa arvioidessaan työnantaja käyttää apuna työterveyshuoltoaRakennustyömaalle nuorelle sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelosta ei löydy montakaan soveltuvaa esimerkkiä, kuten dian esimerkkiluettelosta voi havaitaKäytännössä tämä tarkoittaa, että useimmat rakennustyöt käsitellään nuorelle vaarallisina töinä, joista säädetään erikseen - asiaa käsitellään tässä esityksessä myöhemminLisää aiheesta: https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija/soveltuva-tyo 
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Telot kaverisi. Kuinka voit elää tämän kanssa?

• Raivaussaha luokitellaan nuorille vaaralliseksi työvälineeksi
Työntekijä käytti tapaturmapäivänä raivaussahaa ensimmäistä 
kertaa. Hän ei ymmärtänyt takapotkun vaaran seurauksia ja 
käytti laitetta väärin. Työpari vammautui.

• Miltä sinusta tuntuisi, jos aiheuttaisit toiselle vakavan vamman?
• Vaikuttaako se mielenterveyteesi?
• Tuleeko asia uniin?

• Vaadi saada laadukasta opastusta välineeseen kuin välineeseen 
• Opastus tarvitaan, vaikka olisit aikaisemmin käyttänyt 

vastaavanlaista laitetta
• Mieti ensin ja toimi vasta sitten!

Nuori ei saa käyttää vaarallista laitetta ilman lupaa ja valvontaa

Kuva: NCC internet sivut

Presenter
Presentation Notes
Vaarallisia laitteita ja työvälineitä ovat käytännössä kaikki sellaiset koneet ja laitteet, joissa on liikkuvia, teräviä tai kuumia osiaOn huomioitava, että vaikka nuori on aikaisemmin käyttänyt tiettyä välinettä, voi työmaalla oleva laite olla erilainen ja siksi opastus on annettava. Opastuksella varmistetaan, että työmaan laite ja sen ominaisuudet ovat nuorella tiedossa. Kesätyöntekijät on opastettava kaikkiin työtehtäviin, työssä käytettäviin koneisiin ja laitteisiin, työn vaaroihin ja työssä tarvittaviin suojaimiin. Ilman valvontaa nuori ei silti saa käyttää vaarallista työvälinettä! Tämä tarkoittaa sitä, että nuori ei saa työskennellä vaarallisilla työvälineillä muuten kuin kokeneen työparin jatkuvassa valvonnassa.Työnantajan kohdalla edellinen tarkoittaa, että työtehtävän riskinarviointi on tehty, opastus annettu ja osaaminen varmistettu sekä työn valvonnasta on sovittu. Kaikki tämä on dokumentoitu.Moraalinen vastuu turvallisuudesta ja terveydestä on jokaisella työntekijällä, myös nuorellaLue tästä linkistä tarkemmin kalvon esimerkin tapauksesta: https://www.tyosuojelu.fi/-/raivaussaha-osui-tyokaveriin-taustalla-perehdytyksen-ja-valvonnan-puute 
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Nuorille vaarallisiksi luokiteltuja töitä

• 16–17-vuotias saa tehdä kevyiden töiden lisäksi 
tietyillä edellytyksillä nuorille vaarallisiksi luokiteltuja 
töitä:
• Nuorella on ammatillinen perustutkinto TAI
• Vaarallisen työn teettämisestä on tehty ilmoitus 

työsuojeluviranomaiselle
JA hänellä on 
• Opastus tehtävään työhön SEKÄ
• Lupa työn suorittamiseen työmaalla JA
• Kokenut työpari

STM:n asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta 188/2012

• Nuorille vaarallisiksi luokiteltuja töitä ovat mm.: 
• Rakennusten purkutyöt
• Työt kaivannoissa 
• Putoamisvaaralliset työt 
• Trukki- ja henkilönostimen kuljettaminen
• Vaarallisten koneiden käyttö (esim. nostin, 

sirkkeli, moottorisaha, paineilmanaulain, 
rälläkkä, jne.)

• Herkistävien ja syövyttävien
kemikaalien käsittely

• Fyysistä liikarasitusta 
aiheuttavat työt

Kuva: Tapaturva Oy

Presenter
Presentation Notes
Käytännössä vaarallisia töitä ovat sellaiset, joista voi aiheutua nuorelle itselleen tai työn vaikutuspiirissä oleville vakava tapaturma tai terveyden menettäminen Työmaalla vaarallisia töitä ei saa tehdä, jos nuori ei ole siihen saanut erikseen lupaa, vaikka hän olisi aikaisemmin tehnyt vastaavaa työtäKaikista tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista on heti ilmoitettava esimiehelle, ovatpa ne miten lieviä tahansaVaarallisten töiden teettämisestä nuorella on tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaisille. Jos on kyse oppilaista harjoittelussa, niin ilmoituksen tekemisestä sovitaan oppilaitoksen kanssa: Lomake: Ilmoitus 16–17-vuotiaiden nuorten työntekijäin käyttämisestä vaaralliseen työhönIlmoitus tehdään työntekopaikan aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. YhteystiedotEnnen kuin nuori saa tehdä vaarallista työtä, on työ suunniteltava turvalliseksi suojelutekniikalla, opastuksesta on huolehdittava ja valvonta järjestettäväVakaviksi työtapaturmiksi luetaan mm. pitkien luiden murtumat tai murtumat, jotka voivat vaatia leikkaushoitoa, vaikeahko selkärangan murtuma, kasvoluiden murtumat, kylkiluiden monimurtumat ja veririnta, vaikeahko pääkallon avomurtuma, vaikea kaula-, rinta- tai lannerangan murtumavaikea sijoiltaanmeno, josta jää pysyvää haittaaruumiinjäsenen, esimerkiksi sormen tai sen osan menetys, raajan lyhentymäleikkaushoitoa vaatinut vatsaontelon elinten vammaaivovamma, josta on jäänyt lievääkin haittaapuheen, näön tai kuulon kadottaminen tai pysyvä heikentyminen, silmän menetysihonsiirtoja vaativat palo- tms. ihovauriot, laaja palovamma tai paleltumapahasti rumentava epämuotoisuus, kuten korvalehtien menetys tai nenän tai sen osan menetys sekä muu vaikea ruumiinvirhepysyväinen vaikea terveydenhaitta tai hengenvaarallinen tauti tai vioittuma.Lue lisää nuorille vaarallisista töistä täältä: https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija/vaarallinen-tyo 
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Onko nuori kuolematon?
• Nuorten ajatus siitä, että he ovat kuolemattomia, tulee esiin mm. 

seuraavissa nuoren kuolemaan johtaneissa työtapaturmissa viime vuosilta 
• TET-harjoittelija putosi trukin kyydistä ja jäi trukin alle, kun trukin 

kuljettaja jarrutti äkillisesti
• Kesätyöntekijä putosi traktorin kauhasta ja murjoutui kuoliaaksi renkaan 

alle
• Näissä mainituissa tapauksissa on toimittu sekä ohjeiden vastaisesti että 

täysin vastuuttomasti
• Työpaikalle ei tulla leikkimään vaan tekemään töitä!

• Rakennustyömailla kuolee valitettavasti vuosittain myös kokeneita 
rakentamisen ammattilaisia. Siis henkilöitä, joiden pitäisi oikeasti tietää, mitä 
vaaroja työhön sisältyy ja miten niiden kanssa tulee toimia.

• Nuori, vielä kokematon henkilö ei mitenkään voi tuntea kaikkia vaaroja 
ennalta

• Muistakaa vaatia, että teidät perehdytetään työmaahan ja opastetaan eri 
töihin

• Kysykää aina ja poikkeuksetta, kun joku asia askarruttaa!

Ole sankari ja pelasta ihmishenkiä: aloita itsestäsi!
Kuvat: työpaikkakuolemat.fi

Presenter
Presentation Notes
Kuolemaan johtaneita nuorten työpaikkatapaturmia on onneksi sattunut vain vähän Suomessa 2000-luvulla (ainakin diassa mainitut 2 kpl)Työssä kuolee Suomessa vuodessa noin 20 henkilöä, joista noin neljäsosa on rakennustyöntekijöitäTyömaalla on aina noudatettava varovaisuutta ja huolellisuuttaOpastajasi, esimiehesi ja muut kokeneet työkaverisi ovat tukenasi työmaallaKysymällä opit ja alat pärjäämään työssäsiLue lisää dian esimerkkitapauksista: Kuvaesimerkki (2018): https://työpaikkakuolemat.fi/raportti/tyontekija-jai-siilon-alleTET-harjoittelija (2012): http://totti.tvk.fi/totcasepublic.view?action=openTotCaseReportAttachment&id=877 Kesätyöntekijä (2008): http://totti.tvk.fi/totcasepublic.view?action=openTotCaseReportAttachment&id=84 https://työpaikkakuolemat.fi/raportti/tyontekija-jai-siilon-alle/ Työntekijä jäi siilon alleKirvesmies T1 ja hänen työparinsa T2, sekä kuorma-auton kuljettaja olivat saaneet työtehtäväkseen rakennustyömaan kahden suursäkkisiilon (myöh. siilo) siirtokuntoon laittamisen.Työryhmä oli aloittanut nostamaan kuorma-auton kappaletavaranosturilla ensimmäistä siiloa (paino n. 3000 kg) sen yläpäässä sijaitsevista nostokorvakkeista. Siilo oli seisonut suoraan maaperän päällä ja sen jalat olivat osittain uponneet jäätyneeseen maahan. Siiloa ei ollut saatu nostettua tätä menetelmää käyttäen. Siilon maasta irrottamiseksi, olivat kirvesmies T1 ja hänen työparinsa T2 piikanneet siilon jalat irti jäätyneestä maasta. Tämän jälkeen työtapaa oli muutettu työryhmän toimesta niin, että nostoketju oli kiinnitetty siilon jalan ja jalkojen välisen poikkipalkin risteyskohtaan. Tätä menetelmää käyttäen jalat oli nostettu yksi kerrallaan puupalkkien päälle ja ensimmäinen siilo oli saatu siirtokuntoon.Ensimmäisen siilon jälkeen työryhmä oli aloittanut nostamaan toista kevyempää siiloa (paino n. 1000 kg). Toista siiloa ei ollut yritetty nostaa ohjeistetusti nostokorvakkeista, vaan nosto oli aloitettu samalla menetelmällä, jolla ensimmäinen siilo oli saatu siirtokuntoon. Työryhmä oli kiinnittänyt nostoketjun alhaalle, siilon jalan ja jalkojen välisten tukirautojen risteyskohdan alapuolelle. Ensin oli nostettu siilon kuorma-auton puoleiset jalat yhdellä nostolla niin, että molempien jalkojen alle oli saatu betonilaatat. Työryhmä oli ilmeisesti päätynyt nostamaan siilon jalat pienten betonilaattojen päälle puupalkkien sijaan, koska tällöin siilon jaloista voitiin helpommin tukea yksi kerrallaan. Toinen mahdollinen syy voi olla se, että betonilaatat sattuivat olemaan lähellä ja siitä syystä niitä päätetiin käyttää. Tämän jälkeen nostoketju oli siirretty siilon toiselle sivulle ja nostettu niin, että T1 ja T2 olisivat voineet asettaa betonilaatat kuorma-autosta katsottuna siilon kauempien jalkojen alle. Kirvesmies T1 oli ollut tuolloin kuorma-autosta katsottuna vasemman ja työpari T2 oikean takajalan kohdalla asettamassa betonilaattoja jalkojen alle.Siilon kaatumista edeltävänä työtehtävänä asetettiin betonilaattoja siilon kuorma-autosta katsottuna uloimpien jalkojen alle. Kuvasta havaittavissa siilon yläpäässä olevat nostokorvakkeet, josta nosto olisi pitänyt ohjeiden mukaan suorittaa. Kuvassa ei näy betonilaattaa, jonka kirvesmies T1 ehti ennen siilon kaatumista asettaa kuorma-autosta katsottuna vasemman puoleisen takajalan alle.Silminnäkijöiden mukaan siilon jalat olivat olleet nostettuna noin 10 cm korkeuteen. Kirvesmies T1 oli saanut betonilaatan kuorma-autosta katsottuna vasemman takajalan alle. Työpari T2 ei ollut kuitenkaan saanut betonilaattaa mahtumaan, joten siiloa oli yritetty nostaa hieman korkeammalle. Tässä vaiheessa kirvesmies T1 oli siirtynyt kohti kuorma-auton perää. Samalla hetkellä kirvesmiehen T1 asettama betonilaatta oli ilmeisesti hieman painunut maahan, tai siilon jalka oli lipsahtanut sen päältä. Tämän seurauksena siilon painopiste oli yllättäen siirtynyt epäkeskeiseksi ja se oli alkanut kaatua. Siilo kaatui maahan ja kirvesmies T1 jäi sen alle puristuksiin. Kirvesmies T1 kuoli siilon aiheuttaman iskun ja puristumisen seurauksena saamiinsa vammoihin välittömästi.Siilo kaatui, koska yksi sen jaloista lipsahti alas betonilaatan päältä ja sen painopiste muuttui epäkeskeiseksi. Siilon kaatumiseen on voinut vaikuttaa myös se, että maaperä oli roudan sulamisesta johtuen ollut osittain pehmeää. Kyseistä siiloa oli yritetty siirtää jo aiemmin, mutta silloin sen jalkoja ei ollut saatu irti jäätyneestä maasta. Käyttöohjeessa luki seuraavaa “tiiviille maapohjalle asennetaan 50 x 100 puutavarasta peti jalkojen alle”. Jos siilot olisi lähtökohtaisesti asetettu näin, olisi siilo ollut ns. siirtovalmiina kaiken aikaa. Tuolloin jalat eivät todennäköisesti olisi jäätyneet kiinni maahan ja näin ollen kyseiseltä työvaiheelta olisi kokonaan vältytty.

https://ty%C3%B6paikkakuolemat.fi/
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Nuorille erityisen haitallisia ja vaarallisia töitä

ovat nuoren työntekijän ikään ja kokemukseen 
nähden liiallista rasitusta, huomattavaa vastuuta 
tai erityisiä vaaroja sisältävät työt 

Rakennustyömaalla mm.
• Yksintyöskentely
• Vaarallisille aineille, kuten kivi-, betoni-, 

lehtipuupölylle, haitallisesti altistavat työt 
• Palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden käsittely 

vaarallisissa olosuhteissa (esim. 
räjähdysvaarallinen alue)

Muuta: Liikenteenohjaajan on oltava täysi-ikäinen

Laki nuorista työntekijöistä 998/1993
Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 475/2006

16–17-vuotias saa tehdä erityisen 
haitallisia töitä ilman
työsuojeluviranomaisen poikkeuslupaa 
vain, jos:
• Nuorella on soveltuva ammatillinen 

perustutkinto JA seuraavat ehdot 
täyttyvät:
• Työn turvallisuudesta on huolehdittu
• Nuorella on perehdytys ja opastus työhön
• Nuorella on työmaalla lupa työn tekemiseen
• Nuori tekee työn kokeneen työparin kanssa

Presenter
Presentation Notes
Nuorille erityisen haitallisia ja vaarallisia töitä ei nuori saa tavallisesti tehdä työpaikalla ollenkaanRakennustyömailla tällaisia töitä ovat mm. syöpävaaraa aiheuttavat työt, joihin voidaan laskea työt, joissa haitallisesti altistutaan kivipölylle, lehtipuupölylle, ruostumattoman teräksen hitsaushuuruille tai dieselmoottorien pakokaasuille. Tällaisia töitä voivat olla mm. esim. rakennussiivoojan työt, betonin piikkaus-, leikkaus- ja hiontatyöt sekä lehtipuun sahaus- ja hiontatyöt, asbestityöt, … Lisäksi rakennustyömaalla nuori ei saa työskennellä yksin. Hän ei saa käsitellä palo- ja räjähdysvaarallisia aineita olosuhteissa, joissa on syttymisen tai räjähdyksen vaara, esim. monttuun kertyvä aine syttyyTyönantaja tai työnantajan edustaja voi riskinarvioinnin perusteella määrittää minkä tahansa työn rakennustyömaalla nuorelle erityisen haitalliseksi ja vaaralliseksi, esimerkiksi työmaalla vallitsevien olosuhteiden perusteellaTyösuojeluviranomaisen poikkeuslupa vaaditaan aina, jos nuorella ei ole soveltuvaa ammatillista perustutkintoaPoikkeuslupaa haetaan koko Suomen alueella Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta työnantajan toimestaEhtoina on:työ on välttämätöntä nuoren ammatillisen kehityksen kannalta jatyö tehdään kokeneen ja ammattitaitoisen henkilön valvonnassa jatyönantaja varmistaa nuoren turvallisen työskentelyntyönantaja on arvioinut työn riskit ja toteuttanut toimenpiteet niiden hallitsemiseksi työn aikanaLue lisää: https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija/vaarallinen-tyo    Valtioneuvoston asetuksessa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006) 3 §:ssä nuorille työntekijöille erityisen haitallisiksi töiksi on luokiteltu1. työt, joissa esiintyy nuoren työntekijän ikään ja kokemukseen nähden liiallista rasitusta, huomattavaa vastuuta omasta tai toisten turvallisuudesta, huomattavaa taloudellista vastuuta tai erityisiä vaaroja, joita nuoret eivät kykene tunnistamaan tai välttämään2. yksintyöskentely silloin, kun siihen liittyy ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara3. psykiatristen potilaiden ja psyykkisesti tai sosiaalisesti häiriintyneiden hoito ja huolto4. kuolleiden käsittely ja kuljetus5. teurastus6. sukellus7. työ, jossa altistutaan haitallisesti myrkyllisille aineille tai syöpää, perinnöllisiä perimävaurioita taikka sikiövaurioita aiheuttaville aineille tai aineille, jotka jollakin muulla tavalla voivat vaikuttaa pysyvästi ihmisen terveyteen8. palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden ja erittäin helposti syttyvien nesteiden käsittely ilmeisen vaarallisissa olosuhteissa10. työ, jossa altistutaan haitalliselle säteilylle.
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Työaika

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija

• Ole ystävällinen ja saavu työmaalle sekä tapaamisiin sovittuna aikana
• Kahvi- ja lounastauot pidetään sovitun ajan puitteissa

• Työaika 15–17-vuotiaat:
• Säännöllinen työaika max. 8 h/vrk, 40 h/vko
• Työvuoro sijoittuu välille 6 - 22, ei yötyötä
• Ylityöt max. 80 h/vuosi, työaika enintään 9 h/vrk ja 48 h/vko

Presenter
Presentation Notes
Huomaavaisuutta on, että työpaikalle ja tapaamisiin saavutaan sovittuna kellonaikana ja poikkeamia ei hyväksytäKahvi- ja lounastauot pidetään sovittuina aikoina ja sovitun ajan puitteissaTässä yhteydessä kerrotaan työmaakäytännötNuoria työntekijöitä koskevat työaikarajoitukset löytyvät tästä linkistä: https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija/tyoaika 

https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija
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Puhelin ja muut henkilökohtaiset välineet

• Työaikana puhelinta saa käyttää ainoastaan 
työasioihin, ja vain, kun olet ensin siirtynyt 
turvalliseen paikkaan työmaalla

• SoMetus, selfieiden ottaminen, pelaaminen, 
musiikin kuuntelu ym. on kiellettyä 
työmaalla, koska keskittymisesi herpaantuu 
etkä huomaa ympäröiviä vaaroja tai 
huomaa hälytysääniä tai varoituksia

• Puhelin on myös turvaväline
• Hätäkeskus näkee sijaintisi, kun soitat 

apua 112-sovelluksen kautta

Huomioithan, että rakennustöissä henkilökohtainen puhelimesi voi rikkoutua eikä sitä korvata sinulle!
Kuva: Tapaturva Oy

Presenter
Presentation Notes
Rakennustyöpaikalla on jatkuvasti keskityttävä työhön ja tarkkailtava ympäristöä, siksi puhelinta tai muita välineitä, kuten musiikkilaitteita, ei saa käyttää työaikana muuhun kuin työhönMeidän rakennustyömaallamme saat (valitse sopivat listalta ja lisää puuttuvat):Vastata puheluihin, jotka liittyvät työhön (turvallisessa paikassa)Tehdä turvallisuushavaintoja järjestelmäämmeOttaa havaintoja varten valokuvia ilmoituksen tueksiValokuvia ei saa levittää työmaan ulkopuolisille henkilöille tai julkaista missään
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Toimi itse esimerkkinä muille

• Ole kypsä ja auta myös muita 
turvalliseen ja terveelliseen työhön

• Kokemattomammat ottavat sinusta 
esimerkkiä ja tekevät perässä

• Sallittuja ovat vain työt, jotka on 
opastettu ja joiden tekemiseen on 
annettu lupa

• Lupa tehdä jotakin tiettyä työtä on aina 
työntekijäkohtainen

Tiedostakaa, että teidänkin panostanne tarvitaan turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi!

Kuvat: Tapaturva Oy

Presenter
Presentation Notes
Myös nuoren työntekijän velvollisuuksiin työmaalla kuuluu huolehtia omasta sekä muiden turvallisuudesta ja terveydestä parhaan kykynsä mukaanNuoren tulee välittää toisista työntekijöistä ja toimia esimerkillisesti työpaikalla sekä mahdollisuuksien mukaan kiinnittää muiden huomiota turvallisuuteen ja terveyteenNuorella ei ole oikeutta antaa lupaa toiselle henkilölle tehdä jotakin työtä rakennustyömaalla, vaikka hän osaisikin neuvoa työn tekemisenLuvan työn tekemiseen antaa esimies sen jälkeen, kun opastaja ja työntekijä yhdessä ovat todenneet, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja terveellisestiPyytäkää itse apua tarvittaessa muilta, ja kysykää aina, kun olette epävarmojaKysymys osallistujille: mitä suojaimia on aina ja jatkuvasti käytettävä rakennustyömaalla?Vastaus: Kypärä, turvakengät, suojalasit ja näkyvä heijastava vaatetus yläosassa (täydennä työmaan muilla vaatimuksilla)
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Selvitä ainakin seuraavat asiat työmaaperehdytyksen 
yhteydessä
• Oma yhteyshenkilösi työmaalla
• Kokoontumispaikka ja hälytysohje
• Ensiapu- ja sammutusvälineiden sijainnit

• Työtehtävät, opastus ja opastajat
• Yleisimmät tapaturmavaarat 
• Yleisimmät terveysvaarat 
• Tapaturmien ja terveysvaarojen torjunta
• Jätteiden lajittelu
• Miten teet turvallisuushavaintoilmoituksen

Perehdytyksen aikana kannattaa olla aktiivinen ja esittää kysymyksiä!

Kuva: Tapaturva Oy

Presenter
Presentation Notes
Jokainen työmaa on erilainenJokainen työntekijä, joka työskentelee rakennustyömaalla, on perehdytettävä rakennustyömaan erityispiirteisiin, sääntöihin ja ohjeisiinPerehdytyksen aikana osoitat olevasi ammattilainen esittämällä kysymyksiä!
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Älä hosu työmaalla - pysähdy ja mieti, ennen kuin teet!

Sinulle määrätty opastaja on sinua varten!

1. Tunnetko työn turvallisen suoritustavan? 
2. Onko sinulla oikeat välineet ja suojavarusteet käytössäsi?
3. Onko sinut opastettu työtehtävään ja onko sinulla lupa tehdä työ?
4. Mitä vaara- ja haittatekijöitä työn aikana esiintyy (mieti työn kulku vaiheittain)?
5. Varmista aluksi, että työalue on siisti ja turvallinen ja ympärillä olevat ovat tietoisia 

työn alkamisesta
6. Pyydä tarvittaessa lisäohjeita sinulle määrätyltä opastajalta tai työnjohtajalta
7. Pidä työalue siistinä, ja työn jälkeen palauta välineet paikoilleen!

Presenter
Presentation Notes
Ennen työhön ryhtymistä, vaikka työ olisi kuinka rutiinia omasta mielestä, on syytä pysähtyä hetkeksi ja suunnitella tekeminenNäin vältytään turhilta keskeytyksiltä. Esim. kun työvälineitä puuttuu, pitää lähteä niitä hakemaan. Tulee kiire ja tapahtuu tapaturma, kun ruvetaan hosumaan.Kiire on vain kolme kertaa päivässä: kahville, lounaalle ja kotiinMuista olla hosumatta myös em. työpäivän hetkinäTurvallista työpäivää!
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Kiitos!
Kysyttävää?
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