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Johdanto
Korkealla rakentaminen on melko uusi
ilmiö, ja turvallisen korkealla rakentamisen
ohjeistus on kehittynyt tarpeen mukaan.
Rakennus- ja pelastusviranomaisten laatimat alueelliset velvoittavat ohjeistukset
korvaavat puuttuvaa lainsäädäntöä. Ohjeistusten laadinnassa ovat rakennusviranomaiset, pelastuslaitokset, rakennesuunnittelijat ja arkkitehdit olleet keskeisessä
roolissa.

Tämä opas auttaa korkealla rakentamisen
työturvallisuushaasteiden ratkaisemisessa ja sen kolme kirjoittajaa omaavat kaikki
varsin kovan käytännön kokemuksen korkealla rakentamisesta. Kaikki kolme ovat
toimineet työturvallisuuden osalta käytännön tehtävissä suurissa hankkeissa jotka
ovat poikkeuksellisen korkeita Suomen
mittakaavassa.

Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan
laatima korkealla rakentamisen ohjeistus
on käytössä myös useissa muissa kasvukeskuksissa (Aimo Nousiainen haastattelu
4.6.2020).
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1

Riskien arvioinnin erityispiirteet

Korkealla rakentaminen on Suomessa laajassa mittakaavassa melko uusi ilmiö.
Tämä asettaa haasteita työturvallisuuden
näkökulmasta. Kun rakentamisen käytännöt eivät ole vielä vakiintuneet, on tehtävä
runsaasti taustoittavaa riskien arviointia
ja vaarojen tunnistamista, jotta korkealla
rakentamisen riskit hallitaan.
Alueellisesti Helsingissä rakennus- ja
pelastusviranomaiset ovat tehneet kattavaa työtä korkealla rakentamiseen liittyvien erityispiirteiden tunnistamisessa.
Rakennushankkeeseen ryhtyvien täytyy
velvoittavan ohjeistuksen perusteella laatia
runsaasti erilaisia suunnitelmia ja selvityksiä. Suunnitelmien laadinta on osa rakennushankkeen riskien arviointia. Kun riskit
arvioidaan ennakolta kattavasti, on niiden
hallinta tuotantovaiheessa merkittävästi
helpompi toteuttaa. Hyvällä riskien arvioinnilla voidaan parantaa työtapoja, vähentää
vaaratilanteita ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja. Hyvä rakentamisen tuotannonaikainen turvallisuuden taso taataan,
kun työturvallisuus otetaan huomioon kaikissa laadittavissa suunnitelmissa.

Työvaihekohtainen riskien
arviointi
Korkealla rakentamisessa tunnistettuja vaaroja voidaan poistaa urakoitsija- ja työvaihekohtaisella työn riskien arvioinnilla, jossa
eri työlajien työt pilkotaan vaiheisiin, joissa
puolestaan jokaisen vaiheet riskit arvioidaan ja arviointiin sisällytetään toimenpiteet
riskien hallitsemiseksi. Tämä on tärkeä prosessi etenkin korkealla rakentamisessa, jossa on normaalia enemmän turvallisuusriskejä. Laadukkaassa työvaihekohtaisessa työn
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riskien arvioinnissa on otettava huomioon
monia asioita, kuten materiaalin turvalliset siirrot, oikeiden työkalujen ja työtapojen
valinnat, omasta työstä muille mahdollisesti
aiheutuvat vaarat jne.

Paloturvallisuus
Paloturvallisuuden erityismenettelyn laajuutta arvioidaan paloturvallisuussuunnittelijan laatiman riskin arvioinnin perusteella. Oletettuun palokehitykseen perustuva
suunnittelu on yksi hyväksyttävä keino
osoittaa paloturvallisuusvaatimusten täyttyminen. Rakennuslupahakemukseen liitettävässä paloteknisessä suunnitelmassa esitellään yleiset periaatteet hankkeen
palo-, pelastus- ja poistumisturvallisuuteen perustuvassa suunnittelussa.

Ympäristö- ja terveysvaikutukset
ulkopuolisille
Korkealla rakentaminen tapahtuu usein
vilkkaalla urbaanilla alueella, joten siitä
saattaa muodostua merkittäviä ympäristö- ja terveysvaikutuksia rakennustyömaan
ulkopuolisille tahoille. Vaikutusten minimoimiseksi kaikki rakentamisesta ulkopuolisille mahdollisesti aiheutuvat vaarat
on tärkeä tunnistaa ja huomioida suunnittelussa sekä käytännössä tehtävässä työssä. Ulkopuolisille työstä aiheutuvia vaaroja voidaan poistaa tasokkaalla työmaan
aitaamisella ja putoavaa tavaraa keräävillä
putoamisverkoilla.
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Putoavan rakennusmateriaalin lisäksi
myös korkealla työtä tekeviltä henkilöiltä
putoavat työkalut aiheuttavat merkittävää
tapaturmavaaraa. Tämä on tärkeä seikka huomioida riskien arvioinnissa ja viedä
suunnitelmiin mutta ennen kaikkea tuoda
esiin uusia työntekijöitä perehdytettäessä. Työkalujen putoaminen on estettävissä
vaijereilla, joiden toinen pää kiinnitetään
työkaluihin erityisellä kuristuspannalla ja
toinen pää karbiinihaalla työntekijän liivien lenkkeihin. Näin jos työnkalu lipsahtaa työntekijän kädestä, se jää roikkumaan
työntekijästä vaijerin varaan eikä putoa
alas asti.

Tuulen vaikutus

Tuuliseinä nousee ydinkuilun sekä
rakennuksen teräsrungon mukana New
Yorkissa.

Putoavat työkalut ja
rakennusmateriaalit
Korkealta putoava työkalu tai rakennusmateriaalin kappale aiheuttaa merkittävän
onnettomuusvaaran niin työmaalla työskenteleville kuin ulkopuolisille ohikulkijoillekin. Etenkin korkean tornitalon paikallavalurunkoa nostettaessa on tärkeää, ettei
työn aikana korkealta pääse putoamaan
tavaraa. Tavaran putoaminen on estettävissä tehokkaasti hydraulisesti tai torninosturin avulla nostettavilla mekaanisilla
tuuliseinillä. Tuuliseinät mahdollistavat
rauhallisen työskentelyn seinien sisällä ja
minimoivat työstä aiheutuvia vaaroja ulkopuolisille. Putoamissuojauksen varmistamiseksi tuuliseinien nousukiskojen saumat
tulee peittää esimerkiksi paksulla taipuvalla kumimatolla.

Korkean tornitalon paikallavalurungon useat
alapuoliset kerrokset ovat usein vielä vailla
julkisivuelementtejä, joten huoneistot ovat
avoinna voimakkaan tuulen vaikutuksille.
Tuulen vaikutus on minimoitavissa varmistumalla, ettei asennettujen tiheäsilmäisten
verkkokaiteiden väleissä ole rakoja. Ylimääräinen läpiveto saadaan hallintaan huoneistoihin asennettavilla kiinni pidettävillä ovilla.
Tuulen vaikutus on hyvä huomioida työmaan
nosto- ja siirtosuunnitelmassa sekä logistiikkasuunnittelua tehtäessä. Kaikki rakennusmateriaalit ja tarvikkeet tulee varastoida
siten, ettei tuuli pääse tarttumaan niihin ja
viemään niitä mukanaan. Hyvänä käytäntönä
varastoalueet voidaan verkottaa kokonaan
lattiasta kattoon.

Julkisivujen asennus
Julkisivuelementtien asennus tapahtuu
usein nosturilla vastapainopuomin avulla tai erikseen asennetulla monorail-nostimella. Erityisasennuksiin liittyvät riskit hallitaan työvaihekohtaisesti tarkkaan
laaditun elementtiasennussuunnitelman
mukaisella työn toteutuksella.

KORKEALLA RAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUSOPAS
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Julkisivuasennuksiin käytettävä vastapainopuomi.

Torninosturityöskentely
Torninosturin kuljettajan ammatti- ja kielitaito on tärkeää huomioida työn suunnittelussa ja riskien arvioinnissa. Korkealla
rakentamisessa käytetään usein puristepuominostureita, sillä ne vievät vähemmän tilaa liikkuessaan. Puristepuomien
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ohjaus poikkeaa perinteisistä vaakasuunnassa ajettavista torninostureista. Tämä
asettaa haasteita torninosturinkuljettajalle, jonka pitää hallita ajettava konetyyppi,
suoriutua työstä alhaalla työskentelevän
ryhmän kanssa yhteistä kieltä puhuen ja
samalla hallita nostotyö puuskittaisissa
tuuliolosuhteissa.
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REDIn Majakan runkoon kiinni harustettu
torninosturi.

Kalasataman Loiston puristepuominosturi.

Korkealla rakentamisessa tyypillinen torninosturien harustus tulee huomioida suunnittelussa. Alue- sekä nosto- ja siirtosuunnittelussa on otettava tarkasti huomioon
torninosturin nostoalueet, kapasiteetit ja
sektorit sekä ympäröivä liikenne, kuten
metrot ja junat, ja kulkuneuvojen ajoväylät.

Putoamisverkkojen käyttö
Korkealla rakentamisessa paljon käytetyt
siirreltävät Trapoflex-nostotasot ovat merkittävässä roolissa logistiikassa. Tasojen
kautta nostetaan kerroksiin runsaasti erilaista rakennusmateriaalia. Nostoissa on
aina vaara tavaran putoamiselle, ja tämän
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Putoamisverkot varmistavat nostotasojen alapuolista aluetta.

vuoksi nostotasojen alapuolelle voidaan
asentaa tiheäsilmäistä putoamisverkkoa
tavaran putoamisen estämiseksi, esimerkiksi jalankulkijoiden, pyöräilijöiden sekä
autoilijoiden liikennöimien katujen kattamiseksi. Hyvänä käytäntönä verkko asennetaan kaksinkertaiseksi siten, että toinen
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verkoista on suurempi- ja toinen pienempisilmäinen. Talvisaikaan on tärkeää
huomioida verkkojen päälle pakkautuvan
lumen aiheuttamat rasitteet putoamisverkkojen maksimikuormituksille.
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2 Palo- ja pelastautumissuunnittelun 		
erityispiirteet
Työturvallisuuslaki ja pelastuslaki velvoittavat rakennustyöhön ryhtyvää sekä työn
suorittajaa järjestämään työt siten, että
palovaara on mahdollisimman vähäinen, ja
antamaan ohjeita ja määräyksiä turvallisuuden edistämiseksi.
Alueellisesti korkealla rakentamisen ja
paloturvallisuuden erityisvaatimuksista
ohjeistavat rakennusvalvonta ja pelastuslaitos. Esimerkiksi Helsingissä suunnittelussa huomioidaan Helsingin rakennusvalvonnan korkealla rakentamisen
rakentamistapaohjeiden ohjekortteja työnaikaisesta paloturvallisuudesta ja toteutuksessa Helsingin pelastuslaitoksen ohjetta
korkeiden rakennusten rakennustyömaan
paloturvallisuudesta. Rakennustapaohjeita tulee noudattaa silloin, kun rakennettava rakennus on 16 kerrosta tai yli (ml. kellarikerrokset), ja paloteknisissä seikoissa
silloin, kun rakennuksen korkeus ylittää 56
metriä. Vastaavasti pelastuslaitoksen ohje
korkeiden rakennusten rakennustyömaan
paloturvallisuudesta tulee noudatettavaksi, kun rakennus ylittää 12 kerroksen rajan.
Muissa Suomen kasvukeskuksissa, joissa
korkealla rakentamista toteutetaan, on laadittu ja käytetty samansuuntaisia ohjeita.

PALO-kortit
Helsingin rakennusvalvonnan korkealla
rakentamisen velvoittavien rakennustapaohjeiden PALO-kortit 1–12 antavat hyvän
yleiskuvan korkealla rakentamisen palo- ja
poistumisturvallisuuden suunnittelulle ja
toteutukselle asetetuista lisävaatimuksista. Paloturvallisuuteen liittyvistä pätevyyk-

sistä ja kelpoisuuksista ohjeistetaan yleisissä YL-korteissa.
Palotekninen suunnittelu
Palotekninen suunnitelma liitetään osaksi
rakennuslupahakemusta ja siinä esitetään
rakennuksen kaikki palotekniset perusteet,
mahdolliset poikkeamat määräyksistä ja
paloturvallisuuteen liittyvät ratkaisut riittävän yksityiskohtaisesti. Suunnitelmassa
esitellään palo- ja poistumisturvallisuuteen
liittyvät yleiset periaatteet. Palotekninen
suunnittelu sisältää myös oletettuun palokehitykseen perustuvan suunnitelman, jossa arvioidaan ja tarkastellaan potentiaalisia paloskenaarioita. Evakuointihisseihin perustuva poistumisturvallisuus tulee
osoittaa toiminnallisella palomitoituksella.
Rakenteellinen paloturvallisuus
Osana paloteknistä ja rakenteellista suunnittelukokonaisuutta laaditaan riskianalyysi hankkeen suunnittelun ja toteutuksen
eri vaiheissa sekä selvitys osastoivien ja
kantavien rakenteiden ja niiden välisten
liitosten palonkestävyysominaisuuksista.
Lisäksi on otettava huomioon rakenteellisen kestävyyden ja mitoituksen vaikutukset sammutusreitteihin sekä hyökkäys- ja
pelastusteihin.
Rakenteellisesta paloturvallisuudesta selvitetään myös ulkoseinien rakennusmateriaalien, parvekerakenteiden ja valoa
läpäisevien rakenteiden palonkestävyys
sekä osastoitavien rakenteiden ja niiden
keskeisten liittymien palonkestävyys, jotta
palon leviämistä kerroksesta toiseen voidaan arvioida. Lisäksi kartoitetaan ympä-
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ristöstä mahdollisesti rakennukselle aiheutuvat paloturvallisuuteen liittyvät riskit.
Savunpoiston suunnittelu
Savunpoistosta esitetään yleiset toimintaperiaatteet ja mahdolliset vyöhykejaot.
Lisäksi edellytetään suunnitelma eri tilojen
savunpoiston ja korvausilman mitoituksen
toiminnasta. Savunpoistosuunnitelmassa
esitetään eriteltyinä myös painovoimaisen
ja koneellisen savunpoiston järjestelyt ja
toteutus sekä ylipaineistettavat tilat.
Kaikista savunpoistoon käytettävistä laitteista on esitettävä tekniset vaatimukset
ja tuotetiedot sekä suunnitelma asennus-,
kannakointi- ja palosuojaustavoista. Lisäksi savunpoiston ohjauslogiikasta laaditaan
kuvaus.
Poistumisturvallisuuden suunnittelu
Poistumisturvallisuuden varmistamiseksi tulee esittää uloskäytävien poistumisen
mitoitus ja perustelut uloskäytävätyypeille. Toiminnallisesta palomitoituksesta laaditaan raportti, jossa perustellaan kaikki
poikkeamiset ja evakuointihissien käyttämisen turvallisuus ja toimivuus. Lisäksi tulee varmistaa uloskäytävien ja mahdollisten evakuointihissien yhteistoiminta
ja poistumisen tahdistaminen ja samoin
myös kerrosaulojen riittävä henkilömitoitus
evakuointivyöhykkeellä.
Automaattisen sammutuslaitteiston ja
sammutusvesijärjestelmän suunnittelu
Automaattisen sammutuslaitteiston ja
-vesijärjestelmän suunnittelun osalta tehdään vastuunjako ja kiinteiden sammutusvesijärjestelmien yleiset periaatteet ja
kattavuus selvitetään. Lisäksi esitetään
automaattisen sammutuslaitteiston suunnitteluperusteet. Vesilähteistä, kuten sammutusvesialtaasta tai kunnallisesta vesijohdosta, laaditaan selvitys.
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Samoin on varmistettava putkistojen vyöhykejako, putkimateriaalien paineenkesto ja putkisto-osien paineluokat sekä paineenkorotuspumppujen sähkönsyöttö ja
toimintaperiaatteet. Lisäksi laaditaan painehäviölaskelmat vyöhykkeittäin painetasot huomioiden. Rakennuspalopostien ja
palovesiasemien sijoittuminen esitetään
suunnitelmana kiinteisiin sammutusvesijärjestelmiin nähden.
Palo- ja pelastusturvallisuussuunnitelma
Palo- ja pelastusturvallisuuden varmistamiseksi tulee laatia selkeä käyttäjien
ohjeistus rakennukseen suunnitelluista poistumisjärjestelyistä. Palo- ja pelastusturvallisuussuunnitelma sisältää myös
suunnitelman poistumisopasteista. Huollon ja kiinteistön ylläpidon raportointitavasta rakennuksen käyttäjille on laadittava kirjallinen selvitys. Lisäksi rakennuksen
käyttäjille laaditaan kohdennettu perehdytys- ja koulutussuunnitelma rakennuksen
palo- ja henkilöturvallisuudesta.
Viestijärjestelmien suunnittelu
Viestijärjestelmistä on varmistettava Virve-verkon kattavuus sekä laadittava siitä
selvitys ja verkon kattavuuskaavio. Kattavuuden tulee olla täydellinen koko rakennuksessa. Viranomaisille esitetään selvitys
käytettävästä kommunikaatiojärjestelmästä operointikeskuksen ja asuntojen sekä
palomieshissien välillä sekä suunnitellun
hätäkuulutusjärjestelmän toteutustavasta.
Sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt
Pelastustiet ja -reitit on osoitettava pelastustiesuunnitelmassa, jossa kuvataan myös
mahdolliset nostopaikat sekä tila- ja kantavuusvaatimukset. Sammutusreitit maanalaisiin tiloihin ja hyökkäystiet kerroksiin
esitetään puolestaan paloteknisessä suunnitelmassa, samoin kuin reittien mitoitus ja
käytettävyys. Lisäksi siinä on selvitettävä
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operointikeskuksen tilavaraus, sijoittaminen ja saavutettavuus. Pääpiirustustasolla huomioidaan tarvittavat tilavaraukset ja
laaditaan erillinen palomieshissisuunnitelma. Lisäksi varmistetaan, kuinka paarikuljetus on toteutettavissa kerroksista.
Palotekniset järjestelmät
Käytettävistä paloteknisistä järjestelmistä
sekä suunnittelun vastuunjaosta laaditaan
selvitys. Selvityksessä esitetään lisäksi
suunnittelualojen paloteknisten järjestelmien yhteensovittamistapa. Samoin on selvitettävä automaattisten ja paloteknisten
järjestelmien toimintaperiaatteet, ohjauslogiikka, virransyöttö sekä toiminta häiriötilanteissa. Lisäksi selvitetään tulipalon
aikana toimiviksi tarkoitettujen järjestelmien asennustavat.
Työmaan paloturvallisuus
Pelastustoimea varten varmistetaan sammutusveden riittävä saanti rakennustyön
aikana. Työmaan paloturvallisuussuunnitelmaan sisällytetään tiedot työmaa-alueesta,
työmaatoimistoista sekä rakennuskohteesta. Suunnitelma sisältää myös pelastus- ja
hyökkäystiet työmaa-alueelle ja -alueella
sekä rakennustyön aikaiset poistumisjärjestelyt kerroksista. Lisäksi työmaan paloturvallisuussuunnitelmassa on esitettävä
pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti
työn aikaisen savunhallinnan mahdollistaminen ja palo-osastoinnit. Suunnitelmassa
huomioidaan myös palavien nesteiden ja
kaasujen käyttö ja varastointi.
Palomies- ja evakuointihissit
Palomies- ja evakuointihissisuunnitelmassa
kuvataan hissien sijoittuminen, hissikorien
mitoitus paarien käyttäminen huomioiden,
palomieshissiin osoitettava reitti sekä hissin turvallinen avautuminen kerrostasoille.
Hissien toiminta tulipalotilanteessa tulee
varmistaa. Huomioitavia asioita ovat rakenteellinen osastointi, suojaaminen vedeltä,

ohjausjärjestelmien suojaaminen, sähkönsyötön turvaaminen kiinteistön sähköjärjestelmästä, savunhallinta hissikuilussa ja
hätäpoistuminen hissikorista. Lisäksi on
varmistettava onnettomuuden tai tulipalon
aikainen käyttöönotto, ohjaus ja pakkokäyttö, varoitusjärjestelmä hissin vikaantuessa
ja tiedonsaanti sekä viestiyhteyksien toimivuus hissikorista ja kerrostasoilta.

Paloturvallisuussuunnitelma
Velvoittavan lainsäädännön ja alueellisten
pelastus- ja rakennusviranomaisten ohjeiden
pohjalta rakennustyöhön ryhtyvä, päätoteuttaja ja hankkeen palotekninen suunnittelija
laativat yhteistyössä paloturvallisuussuunnitelman, johon sisällytetään palo- ja pelastusturvallisuuteen liittyvä olennainen tieto ja
korkealla rakentamisen erityispiirteet.
Kattava työmaa-aikainen palosuunnitelma
sisältää muun muassa seuraavat asiat:
Paloturvallisuudesta vastaavat henkilöt
Yleisesti rakennustyömaan paloturvallisuudesta ja viranomaisyhteyksistä vastaa
työmaan vastaava työnjohtaja. Vastaavan
työnjohtajan avuksi voidaan nimetä työmaan paloturvallisuusvalvoja, joka kirjaa
pelastusviranomaisten kanssa sovitut paloturvallisuuden asiat viikoittaisten TR-mittausten yhteydessä. Hyvänä käytäntönä
korkealla rakentamisessa viikoittain tehtävään TR-mittaukseen lisätään palo- ja
pelastustoimintaan liittyvä havainnointi.
Tarkasteltavia asioita ovat muun muassa
palo-osastointi, poistumisteiden esteettömyys, hälytysjärjestelmän ja hissien toimivuus sekä märkänousujen toiminta. Tämän
lisäksi paloturvallisuuden asiantuntija voi
suorittaa säännöllisen tarkastuskierroksen
työmaalle esimerkiksi urakoitsijapalaverin
yhteydessä joka toinen viikko.

KORKEALLA RAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUSOPAS
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Perustiedot rakennuksesta
Paloturvallisuussuunnitelmassa kuvataan
myös rakennusten korkeudet ja olennainen ympäristö, joka vaikuttaa rakennustyömaan toimintaan.
Alkusammutuskalusto
Alkusammutuskaluston sijainti kuvataan tarkasti. Esimerkiksi kunkin kerroksen hissiaulaan on hyvä sijoittaa kaksi
(2) kappaletta jauhesammuttimia, jotka ovat teholuokaltaan vähintään 27 A
144BC (vähintään 6 kg), jotta saavutetaan
tehokas ensisammutus tulipalotilanteessa. On tärkeää muistaa ja tiedottaa, että
kiinteästi asennettavat sammuttimet
eivät ole yleisesti käytettävissä tulitöiden
alkusammutuskalustoksi.
Palohälytysjärjestelmä
Korkean rakennuksen palohälytysjärjestelmä sisältää vähintään paloilmoituspainikkeen, hälytyssireenin sekä kaksi
lämpöilmaisinta hissiaulassa. Paloilmoituspainikkeet ja hälytyssireenit asennetaan
kerroksiin heti, kun kerroksen ulkovaippa
umpeutuu. Lämpöilmaisimet on hyvä asentaa heti, kun kerroksen työvaiheet vain sallivat ja viimeistään vaipan umpeuduttua.
Paloilmoituspainikkeiden ja sireenien toimivuuden tulee olla jatkuvaa, ja siten tulee
varmistaa niiden toimivuus säännöllisesti.
Lämpöilmaisimet voidaan tarpeen mukaan
kytkeä hetkittäin pois päältä, mikäli työt
niin vaativat.
Syttymisen estäminen
Korkealla rakentamiseen liittyvät palotekniset erityispiirteet on hyvä esitellä työmaan perehdytyksessä. Syttymisen estämisessä keskeistä on kerroksissa olevan
palokuorman määrää minimoivat toimenpiteet. Rakennusmateriaaleja ei tule varastoida kerroksissa merkittävästi yli tarpeen.
Materiaalihaalausten päätyttyä kaikki tarpeeton pakkausmateriaali tulee poistaa
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Korkean rakennuksen työmaa-aikainen
langaton paloilmaisinjärjestelmä.

kerroksista. Syntyvän jätteen ja muut työn
kannalta tarpeettomat rakennustarvikkeet
ja aineet on kuljetettava ulos päivittäin.
Lisäksi varmistetaan, ettei helposti syttyvää materiaalia säilytetä ulkotiloissa alle
kahdeksan (8) metrin päässä työmaana olevasta rakennuksesta ilman palo-osastointia. Palamatonta materiaalia voidaan säilyttää ulkotiloissa rakennuksen läheisyydessä,
huomioiden kulkuväylien esteettömyys
koko leveydeltä.
Kaiken rakennuksessa tehtävän tulityön
tulee edellyttää tulityölupaa. Lupaa myönnettäessä määritellään tarvittavat varotoimenpiteet ja alkusammutuskaluston
tarve. Hyvänä käytäntönä lupa myönnetään kerroksittain, jotta räjähdysvaaral-
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Kaasujen säilytys palo-osastoidulla sektorilla.

listen kaasujen aineiden sijaintia voidaan
valvoa. Yleisesti rakennuksessa ei tule
säilyttää syttyviä kaasuja, vaan ne säilytetään aina ulkotiloissa. Pelastusviranomaiset ovat kuitenkin hyväksyneet yön yli
säilytyksen kerrosten hissiauloissa mutta

siten, että kaasuja säilytetään vain neljässä perättäisessä kerroksessa. Töiden tulee
myös jatkua välittömästi seuraavana päivänä. Poikkeus ei koske nestekaasua, jota
saa säilyttää vain ulkona ja rakennuksen
katolla.

KORKEALLA RAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUSOPAS
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Pelastusviranomaiset edellyttävät myös,
että kaikkien kaasupullojen sijainti kerroksen tarkkuudella tulee olla merkittynä
ajantasaisissa palokunnalle tarkoitetuissa turvallisuustauluissa. Mikäli rakennuksessa on kaasulinja, tulee venttiilit merkitä näkyvästi ja sulkea tulipalotilanteessa.
Pelastuslaitoksen reitti kaasusululle ohjataan ulkoa asti.
Palo-osastointi
Määräävien viranomaisohjeiden mukaisesti
työmaa-aikainen palo- ja pelastautumisjärjestelyiden erityismääräysten toimeenpano alkaa, kun julkisivu on ummistettu 12
ensimmäisessä kerroksessa. Tällöin osastointirajoilla sijaitsevien välipohjien aukot
tiivistetään ja kaikki tekniikka- ja IV-kuilut
katkaistaan rakentamisvaiheeseen soveltuvin palokatkoin tai osastoivin rakentein.
Suorakaideporrashuoneen jokaisen kerroksen oviaukot varustetaan tilapäisin
palo-ovin viimeistään siinä vaiheessa, kun
kyseisen kerroksen ulkovaippa umpeutuu. Työmaa-aikaisessa käytössä olevasta
lopullisesta hätäpoistumiskierreportaasta
tulee tehdä oma palo-osastonsa. Lopullisessa hissikuilussa kulkevan työmaahissin
veräjäovet tulee mitoittaa EI 30 -luokan
palo-oviksi. Käyttämättömät hissikuilut
ummistetaan omiksi palo-osastoikseen.
Työmaa-aikaisista palokatkoista tulee olla
oma suunnitelmansa.
Mikäli kerrosten välisiä katkoja joudutaan
purkamaan, ummistus on tehtävä varmistetusti tarpeen päätyttyä. Palokatkojen
asianmukaisuutta voidaan valvoa viikoittain TR-mittauksen yhteydessä. Neljän
kerroksen välein tehtävät palo-osastot
merkitään kyltein, joissa ilmaistaan katkon
sijainti kyseisessä kerroksessa. Palo-osastoinnin tiedot esitetään ajantasaisessa työmaan turvallisuustaulussa.
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Kantavat rakenteet
Mikäli kantavat rakenteet ovat betonia,
lopullinen palokestoluokka saavutetaan jo
rakentamisen aikana.
Poistumisturvallisuus
Rakennustyömaan työnjohdolla tulee
olla reaaliaikainen tieto rakennuksessa
olevien henkilöiden määrästä. Yleisesti rakennuksen pääportaikko määritellään työmaa-aikaiseksi palo-osastoiduksi
poistumisportaaksi.
Poistumisreitti merkitään jälkivalaisevin
kilvin ja yleisvalaisimin. Hyvänä käytäntönä
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Märkänousun voi rakentaa osastoituun
rappukäytävään. Käytettävissä olevat sammutusveden lähteet on hyvä esittää työmaan aluesuunnitelmassa.
Virve- ja matkapuhelinverkko
Viranomaisohjeiden velvoitteet voivat edellyttää Virve-verkon toimivuuden täydellistä kattavuutta työmaalla, kun ulkovaippa
ulottuu yli 16 kerroksen korkeudelle. Virven kuuluvuus tulee varmistaa erityisesti
osastoidussa poistumisporrashuoneessa
ja kerrosauloissa. Kuuluvuuden varmistus edellyttää yleensä työmaa-aikaisen
Virve-verkon rakentamista. Työmaa-aikainen Virve-verkko välittää myös matkapuhelinverkon liikenteen.
Hyvänä käytäntönä päätoteuttaja voi
panostaa rakennustyön aikana myös internet-yhteyksien kuuluvuuksiin asentamalla työmaalle väliaikaisia reitittimiä. Kun
puhelinten ja internet-laitteiden kuuluvuus
varmistetaan, voidaan hätätilanteissa apu
hälyttää ilman häiriöitä, mutta se palvelee
myös työn laatua ja tehokkuutta.
Palokunnan vesipiste.

valaistus on akkuvarmennettu ja osa valaisimista on väriltään vihreitä. Poistumisreitin ja sinne johtavien kulkureittien esteettömyyteen on tärkeää kiinnittää huomiota.
Rakennuksen ulkopuolelle määritellään fyysisellä kyltillä merkitty kokoontumispaikka,
jonne tulipalo- tai muussa hätätilanteessa
poistutaan.

Hissit
Viranomaisohjeiden velvoitteiden mukaisesti vähintään yhden työmaa-aikaisen hissiin virransyöttö tulee varmentaa siten, että
se tulee työmaasähkön ulkopuolelta. Tämä
johtuu siitä, että pelastuslaitoksen generaattorin teho on useimmiten riittämätön
hissin virransyöttöön. Hyvänä käytäntönä
työmaalla voi olla käytössä torninosturilla nostettava henkilönostoihin hyväksytty
nostohäkki, johon mahtuvat paarit.

Sammutusvesi
Rakennuksen lopullinen sammutusvesijärjestelmä voidaan toteuttaa jatkuvasti
paineistetulla märkänousulla, josta rakennetaan ulosotot jokaiseen kerrokseen.

KORKEALLA RAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUSOPAS
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rashuoneisiin merkitään hätäpoistumistiet
ja kerrosnumerot.

Rampitettu luiska työmaan sisähissille.

Ajoväylät ja osoitteisto
Pelastusviranomaiset edellyttävät myös,
että työmaalle johtavat ajoväylät sekä
osoitteisto ovat kunnossa. Rakennuksen
luo on tärkeää järjestää ajoyhteys, joka
soveltuu palokunnan raskaalle kalustolle.
Ajoreitti on merkittävä pelastustiemerkein,
ja se pidetään jatkuvasti ajokelpoisena ja
esteettömänä.
Rakennuksen nimi ja katuosoite merkitään
rakennuksen ja rakennustyömaan sisäänkäynnille, turvaopasteeseen ja työmaan
aluesuunnitelmaan. Pelastuslaitoksen erillinen sammutusreitti merkitään omalla kyltillään. Rakennuksen hissiauloihin ja por-
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Turvallisuustaulu
Työmaan reaaliaikaista tilannetta kuvaa
työmaan turvallisuustaulu. Säännöllisesti päivitettävään turvallisuustauluun
merkitään
• rakennuksen nimi ja katuosoite
• paloturvallisuudesta vastaavien henkilöiden yhteystiedot
• hälytysohjeet avun hälyttämiseksi
• pohjapiirustus tyyppikerroksesta, johon
on merkitty
- käytössä oleva poistumisreitti
- palo-osastointien sijainnit
- alkusammutuskaluston sijainti
- osastoitu poistumisporrashuone, joka toimii palokunnan
sammutusreittinä
- palokunnan käytössä olevan hissin
sijainti
- palokunnan sammutusvesiputkiston
ulosottojen sijainti
- kaasupullojen säilytyspaikka
kerroksissa
- työmaan mahdollisen kaasulinjan
sulun sijainti
- sammutusvesiputken sulkuventtiilien
sijainti, mikäli ne pidetään suljettuina
työmaa-aikana
• yksinkertaistettu leikkauspiirros rakennuksesta, johon on merkitty
- rakennetut kerrokset
- palo-osastointien sijainnit
- palokunnan sammutusvesiputkiston
ulosottojen sijainnit
- kaasupullojen ja mahdollisten muiden
vaarallisten aineiden sijainnit.
Turvallisuustaulu sijoitetaan näkyville
sisäänkäynnille, kerroksiin hissiauloihin ja
henkilöstön sosiaalitiloihin. Turvallisuustaulu toimitetaan myös pelastuslaitoksen
tilannekeskukselle.
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TURVALLISUUSTAULU
SAFETY BOARD

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

Työsuojelupäällikkö: / Occupational Safety Manager:

TULIPALON SYTTYESSÄ:
IN CASE OF FIRE:

Päivystysnumerot pelastuslaitosta varten

1. Paina palohälytyspainiketta
Operate fire alarm buttom

Työnjohto (arkisin klo 7-15.30): ____________
Vartija (muina aikoina):

112

EMERGENCY NUMBER

Työmaavastaava: / Responsible site manager:

2. Sammuta palo, jos voit
Attack the fire if possible

____________

3. Hälytä palokunta soittamalla 112
Call fire department by calling 112
4. Poistu rakennuksesta kokoontumispaikalle. Käytä portaita, älä hissiä!
Evacuate the building to assembly point. Use stairs, not elevator!

TÄMÄNHETKINEN TYÖMAATILANNE
CURRENT WORK SITUATION

5. Opasta palokunta paikalle
Guide fire department to the site

Osoite:
32.

Englantilaisaukio 10, portti 10, Helsinki (varastoalue)
Työpajankatu 14, portti 1, Helsinki (työmaa-alue)

Address: Englantilaisaukio 10, gate 10, Helsinki (storage area)
Työpajankatu 14, gate 1, Helsinki (site area)

31.
30.

HÄLYTYKSEN SOIDESSA:
IN CASE OF ALARM:

29.
28.

Keskeytä työ ja poistu rakennuksesta välittömästi kokoontumispaikalle.
Käytä portaita, älä hissiä!
Stop working and evacuate the building immediately to assembly point.
Use stairs, not elevator!

27.
26.
25.
24.
23.
21.

19.

Porras P3:
K4 - 32. krs

P3/B

18.
17.

SAMMUTUSVEDEN
ULOSOTOT 2 x 2"
5. - 29. KRS
Sulku avattava
ennen käyttöä 4. krs
IV-konehuone

16.
15.
14.

c markku saarto

P3
c markku saarto

13.

9.

PALO-OSASTOINTI
FIRE COMPARTMENT BARRIER

8.

PALOKUNNAN SAAPUMISTASO
THE LEVEL OF ARRIVAL OF THE FIRE
BRIGADE

7.
6.

1.

Sisähissi
K3.- 5. krs

4.

TEHYKE

KÄSISAMMUTIN
EXTINQUISHER

Työmaahissi
pihakannelle
1.- 5. krs

s-vesi

2.

Jumplift-hissi
K3.- 25.krs

POISTUMISTIEN SUUNTA
DIRECTION OF EXIT

5.

3.

Sisähissi
K3.- 5.krs

TYÖPAJANKATU

c markku saarto

KAASUPULLOT
GAS
POISTUMIS- JA SAMMUTUSREITTI
EXIT AND EXTINGUISHING ROUTE

PEL
PUTKILUKKO
Englantilaisaukio
MAANTASO
GROUND LEVEL

TYÖMAANA OLEVAT KERROKSET
CONSTRUCTION AREA

T1

T8

T7

KOKOONTUMISPAIKKA
ASSEMBLY AREA

K1

TYÖMAAHISSI
SITE ELEVATOR

K2

SAMMUTUSVEDEN ULOSOTTO
WET RISER OUTLET

K3
s-vesi

T2
KALASATAMANKATU

11.
10.

HERMANNIN RANTATIE

12.

Juplift-hissi
K3.- 25. krs

Työmaahissi kerroksiin
5.- 27. krs

Työmaahissi jonka
virransyöttö varmistettu
5.- 27. krs

Porras P3/B:
5. - 32. krs

20.

KANSITASO
DECK LEVEL

1. - 32.

KERROKSET:
FLOORS:

22.

T6
LEO

NKA

T3

T4
T5

ENGLANTILAISAUKIO

N

TU
E

W

(PAINEELLINEN MÄRKÄNOUSU,
VESI TULEE KIINTEISTÖSTÄ)

SAMMUTUSVEDEN SULUT
WET RISER SHUT-OFF VALVE

S

päivitetty 02.06.2020
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kulkuteille asennettavat kulunvalvontalaatikot lukevat tunnisteet 1–2 metrin kantamalla. Langaton kulunvalvontajärjestelmä
mahdollistaa tehokkaasti reaaliaikaisen
tiedon töissä olevista henkilöistä päätoteuttajalle ja edelleen hätätilanteissa
pelastuslaitokselle.
Työmaan kulunvalvontaan ja poistumisturvallisuuteen sekä ulkopuolisten terveysriskien minimointiin liittyy keskeisesti
myös se, että työmaa-alue asianmukaisesti
aidataan. Kun työmaa-alue on asianmukaisesti aidattu ja kulku työmaalle tapahtuu
pyöröporteista ja sähköisistä ajoporteista,
varmistetaan myös kaikkien viranomaisvelvoitteiden toteutuminen muun muassa
harmaan talouden torjunnassa. Ajoporttien
valvonta mutta myös logistiikan toimivuus
on vahvistettavissa porttivahdein.
Langattoman kulunvalvontajärjestelmän
lukulaite poistumisporraskäytävässä.

Työmaan päivystyspuhelin
Työmaalla voi olla käytössään matkapuhelin, jonka numero ilmoitetaan pelastuslaitokselle ensisijaiseksi yhteystiedoksi.
Puhelin voi olla työaikana aina jollain vastuullisella päätoteuttajan edustajalla ja työajan ulkopuolella esimerkiksi vartiointiliikkeen edustajalla.
Toiminta hätätilanteessa sekä henkilö- ja
kulunvalvonnan erityispiirteet
Hätätilannetta varten reaaliaikainen tieto rakennuksessa olevista henkilöistä on
toteutettavissa järjestämällä kulunvalvonta langattomasti. Järjestelmässä jokaisen
työntekijän kypärän molemmille puolille
sisäpintaan kiinnitetään kaksi etäluettavaa RFID-tunnistetta. Työmaan keskeisille
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Hyvänä käytäntönä käytössä oleva henkilö- ja kulunvalvontarekisteri mahdollistaa
massatekstiviestin lähettämisen mahdollisesta vaaratilanteesta kaikille työmaalla
sisällä oleville henkilöille.
Yhteistoiminta pelastuslaitoksen kanssa
Mahdollisen hätätilanteen varalta ja sen
seurausten minimoimiseksi on tärkeää toimia yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Hyvässä yhteistyössä pelastuslaitoksen
henkilöstölle esitellään hankkeen korkealla
rakentamiseen liittyviä erityispiirteitä ja
mahdollistetaan pelastuslaitoksen tutustumiskäynnit työmaalle. Lisäksi on mahdollista järjestää erilaisia pelastus- ja poistumisharjoituksia, kuten märkänousun testausta
sekä paineen riittävyyden varmistusta tai
hyökkäystien esteettömyyden arviointia.
Hälytysjärjestelmät testataan vähintään
kerran kuukaudessa. Palotarkastajan kanssa on tärkeää pitää yhteyttä säännöllisesti.
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Työmaa-alueen kulunvalvontakontti New Yorkissa.
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3 Tauko- ja saniteettitilat
Korkealla rakentaminen on sopimuspohjaisten taukojen pitämisen kannalta haasteellista. Työvoiman siirtymiin saattaa
tuhrautua valtavasti tehokasta työaikaa,
kun ihmiset jonottavat hisseihin tai ravaavat portaita. Jonottaminen turhauttaa, ja
työn tehokkuus kärsii. Työn tehokkuus sekä
saniteettitilojen ja taukotilojen saavutettavuus on tärkeä huomioida jo työmaan
ennakkosuunnittelussa. Hyvänä käytäntönä tauko- ja saniteettitilat on sijoitettu
korkean rakennuksen kerroksiin lähemmäs
työtä tekeviä.

Saniteettitilat
Kun hätä yllättää, on tärkeää, että helpotus
on lähellä. Siirreltäviä pisoaareja voi järjestää esimerkiksi kolmen kerroksen välein.
Ylimpänä nousevan ydinkuilun paikallavaluholville ja tuuliseinän haalaustasoille
on hyvä järjestää lämmitetyt torninosturilla siirreltävissä olevat vessat. Keskikerroksien Trapoflex-tasoille on mahdollista
nostaa myös vessoja. Saniteeteista huomioitavia asioita ovat vessojen riittävyys
suhteessa työmaan vahvuuteen, tyhjennysten logistiikka sekä hygienian ylläpito.

Taukotilat
Päätoteuttaja voi järjestää kahvi- ja taukohuoneen, jossa talo tarjoaa kahvit. Taukotilassa voi viettää lakisääteistä taukoa, ja
se voi nousta korkean rakennuksen rungon
noustessa ylöspäin ja sijaita näin kaikille
yhtä lyhyen matkan päässä. Taukotilat ovat
myös hyvä paikka ensiapu- ja suojalasien
puhdistuspisteille. Taukotilojen ylläpitovastuu on hyvä määrittää erikseen. Tupakointipaikat tulee myös määritellä erikseen,
ja tupakointi voidaan sallia esimerkiksi
ulkohissien tasoilla, ylimmällä holvilla ja
maatasolla.
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4 Logistiikka
Logistiikan suunnittelu
Logistiikan lähtökohtana on tunnistaa
hankkeen erityispiirteet ja laatia niiden
pohjalta hyvä logistiikkasuunnitelma.
Logistiikkasuunnitelman lisäksi tarvitaan
logistiikkaa tukevia tietojärjestelmiä helpottamaan työtä sekä tehostamaan seurantaa, valvontaa ja päätöksentekoa.
Onnistumisen edellytyksenä logistiikalle
on, että rakentamisen suunnittelu (ARK,
RAK, LVIS) on tehty ajoissa. Tämän jälkeen
työmaaorganisaation on suunniteltava
hyvissä ajoin työvaiheen töitä, jotta logistiikan toteuttaminen suunnitelman mukaisesti on mahdollista ja kaikki osapuolet voidaan sitouttaa toimimaan tehtyjen
suunnitelmien mukaisesti.
On huomion arvoista ymmärtää, että
jokainen poikkeama rakentamisen aikana
aiheuttaa suoraan ongelmia logistiikan hallinnassa. Täten, mitä paremmin työmaan
suunnittelu, aikataulutus, hankinnat, työvaiheistus laatu, työturvallisuus, kalusto ja
työskentely ovat kunnossa, sitä paremmat
mahdollisuudet logistiikan hallinnassa ja
toteutuksessa on onnistua.
Työmaaorganisaation tulee suunnitella ja
sopia yhdessä tavarantoimittajan tai aliurakoitsijan kanssa sopimusneuvotteluissa,
tilausta tehtäessä sekä aloituspalaverissa
seuraavista asioista:
• käytössä olevat logistiikan tietojärjestelmät, käytön opastus ja ymmärryksen
varmistaminen
• toimituserät ja -ajat

• työn sovittaminen muihin töihin ja
toimituksiin
• tehtäväsuunnitelman laadinta
• toimitettavat dokumentit, valmistajan
ohjeet, tyyppihyväksyntätodistukset
• kuljetuskalusto
• pakkaustapa ja -koko
• kuljettajan soitto työmaalle
• purkupaikka
- nosto- ja siirtokalusto
- varastointi ja suojaus, varastoalueiden osoittaminen
- mestan vastaanotto
- toimitusten varmistaminen
- suunnitelmamuutoksista tiedottaminen, muutoksiin varautuminen
- ajoreitit, pelastusteiden huomiointi.

Toimitusten ohjaus, logistiikan
suunnittelu
Hyvä logistinen suunnittelu toimii perustana hankkeen onnistumiselle ja aikataulussa
pysymiselle. Ennakkosuunnittelun ja viestinnän sekä selkeiden pelisääntöjen luominen, johon kaikki osapuolet sitoutuvat, toimii onnistumisen edellytyksenä.
Hyvän toimitusten ohjauksen ansiosta
• häiriökustannukset vähenevät ja tuottavuus paranee
• materiaalien siirto- ja varastointikustannukset alenevat
• materiaalihukat vähenevät
• tuotannon aikataulupito paranee
• työvaiheen tehtäväkohtainen suunnittelu helpottuu
• työturvallisuus paranee.

KORKEALLA RAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUSOPAS
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Korkealla rakentamisen
huomiointi
Logistiikan hallinta vaikeutuu, mitä korkeammalla rakennetaan. Tavaran ja henkilöstön liikuttaminen vaatii erittäin hyvää
ennakkosuunnittelua, riittävästi nosto- ja
kuljetuskalustoa, selkeää osoitettua paikkaa, johon tavaraa saa kerroksiin viedä,
sekä yhteisiä pelisääntöjä, joita kaikki
sitoutuu noudattamaan.
Esimerkiksi hissien käyttö on määriteltävä
tarkkaan, kuka saa käyttää mitäkin hissiä
ja milloin. Lähtökohtana on, että tavara- ja
henkilöhissit olisivat eriteltyinä, ja lisäksi
tulisi tarkkaan sopia, kenen tavaroita minäkin päivänä mihinkin aikaan kuljetetaan hissillä ylös ja milloin ylimääräisiä tavaroita
sekä jätettä kuljetetaan pois alueelta.
Lisäksi on huomioitava muun muassa korkealla rakentamiseen liittyviä ohjeistuksia,
esimerkiksi kaasuja ei saa säilyttää kerroksissa, vaan ne tulee viedä aina päivän päätteeksi tuuletettuun ja turvalliseen tilaan
paloturvallisuuden varmistamiseksi. Tämä
tarkoittaa sitä, että samat kaasut, joita on
kuljetettu pois tulityöpaikasta, tulee seuraavana päivänä toimittaa tiloihin, jossa
tulitöitä tehdään.
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Korkealla rakennettaessa on huomioitava
• tavara- ja henkilöhissien riittävyys
• hissien käytölle määriteltävät
pelisäännöt
• riittävä kalusto sisätiloissa tehtäville
tavarasiirroille
• riittävä tila sisätiloissa tavaran
varastoinnille
• kulkutiet ja pelastustiet.
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Ajoreitit, kulkureitit, kulunhallinta
Ajoreitit tulee suunnitella ja toteuttaa
siten, että niistä on mahdollisimman vähän
häiriöitä työmaan sisällä ja tavaran toimittamisessa kohteeseen sekä lähelle
nostokalustoa.
Kulkureitit tulee suunnitella ja toteuttaa
siten, että työntekijöillä on mahdollisuus
kulkea mahdollisimman suoraviivaisesti
työpisteelle, unohtamatta, että korkealla
rakentamisen alueella tulee olla reaaliaikainen tieto rakennuksessa olevista henkilöistä. Tämä vaatii sen, että heidän tulee
kulkea joko leimauspisteen tai etälukijan
kautta työskentelypisteeseen ja pois sieltä.
Lisäksi päätoteuttajan tulee huolehtia
velvoitteistaan, että jokainen työmaalla
työskentelevä henkilö on suorittanut työmaaperehdytyksen, ja myös siitä, että työmaalla työskentelevien tiedot toimitetaan
kuukausittain verottajan tietoon.

Nämä asiat linkittyvät vahvasti hyvään
kulunhallintaan. On kuitenkin hyvä muistaa,
että paraskin kulunhallintajärjestelmä on
ohitettavissa, jos ei yhteisiin pelisääntöihin
sitouduta. Tämän vuoksi kaikille työmaalla
töitä tekeville tahoille on tehtävä selväksi,
miksi työmaalla on pelisääntöjä.

Päällekkäisen työskentelyn
ehkäiseminen
Kerrosten lisääntyessä myös päällekkäisen
työskentelyn haaste vaikeutuu. Erinomaisella työn suunnittelulla osa haasteista voidaan välttää, mutta tärkeintä on luoda selkeät pelisäännöt työskentelylle silloin, jos
häiriötilanteen, aikataulusta jäämisen tai
sen tilanteen vuoksi, ettei muita eri alueilla
tehtäviä työvaiheita ole osattu huomioida
riittävän hyvin oman työvaiheen aikataulutuksessa. Tämä vaatii erinomaista ennakkosuunnittelua sekä myös nopeaa reagointia työmaalla ja selkeää kokonaiskuvaa
siitä, mikä työjärjestys on koko hankkeen
kannalta paras mahdollinen.

KORKEALLA RAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUSOPAS
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Nosturit
Logistiikan ja aikataulun näkökulmasta
nostureiden riittävyys on todella tärkeää.
Sekä torninostureiden että mobiilinostureiden rooli on etenkin runko- ja julkisivuvaiheessa ratkaisevassa asemassa, mutta niiden tärkeys korostuu edelleen myös
sisävalmistusvaiheen aikana hissien riittävyyden mukaan.
Nosturien käytölle on luotava selkeät pelisäännöt siitä, kuka saa varata konetta käyttöönsä milloinkin ja mitä käyttötarkoitusta
varten, miten välinostoja on mahdollista
suorittaa silloin, kun varaajalla ei ole nostotarpeita, milloin nosturit ovat käytettävissä uuden tavaran nostamiseen ja milloin
ylimääräisen tavaran tai jätetavaran laskemiseen pois kerroksista (vai toteutetaanko varaukset siten, että nämä kaikki tulee
toteuttaa varausvuoron yhteydessä).
Mitä enemmän nostureita työmaalla yhtäaikaisesti liikkuu, sitä vaikeampaa on varmistaa työturvallisuus. Tämän vuoksi ammattitaitoisten ja koulutettujen taakan sitojien
(alamies/ylämies) merkitys korostuu kor-
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kealla rakentamisen kohteissa. Nostureiden radiokanavien on käytettävä suojattuja yhteyksiä, jottei esimerkiksi läheisten
työmaiden radioliikenteet aiheuta vakavaa
vaaratilannetta työmaalla. Lisäksi on syytä numeroida jokainen käytettävä nosturi
ja kouluttaa taakan sitojia, jotka kommunikoivat radiopuhelimitse, käyttämään tornin
numeroa kutsuessaan tornia ja pyytäessään tavaran nostoa.
Yhteinen kieli on pakollinen vaatimus, sillä taakan sitojan ja nosturinkuljettajan on
aina tilanteessa kuin tilanteessa ymmärrettävä toisiaan, jotta turvallisuus voidaan
taata nostotilanteissa.

Työmaahissit (tavara- ja
henkilöhissit)
Kuten nostureissakin myös hissien käytössä on oltava selkeät toimintamallit ja
pelisäännöt, jotta logistiikka ja työskentely
sujuvat häiriöttä: mitä tavaraa saa kuljettaa
tavarahisseillä, milloin hissi on kenellekin
käytettävissä, milloin saa käyttää henkilöhissiä ja milloin on käveltävä.
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Jos työntekijä työskentelee kahta kerrosta
ylempänä, ei hänellä ole todellista tarvetta käyttää henkilöhissiä. Jos hän kuitenkin
kaikesta huolimatta aina käyttää hissiä tällaista matkaa varten ja sadat muut henkilöt
tekevät samoin, silloin sellaisten henkilöiden työskentely, joilla olisi aitoa tarvetta
hissin käytölle mentäessä useita kerroksia
ylös tai alas, hidastuu huomattavasti ja sitä
kautta syntyy aikatauluhaittaa ja häiriötilanne työmaalla.
Logistiikan tehokkuuden ja turvallisuuden näkökulmasta kerroksiin on syytä tehdä kunnolliset haalaustasot, jotta tavaraa
on mahdollisimman helppoa käsitellä ja
kuljettaa.
Pelastustoiminnan näkökulmasta erillinen
virransyöttö on ehdottoman tärkeää. Esimerkiksi tulipalotilanteessa työmaasähköt
menetetään ensimmäisenä. Jos hisseille ei
tehtäisi hyvin suojattua erillistä virransyöttöä, näissä tilanteissa kaikki hissin käyttäjät jäisivät jumiin hisseihin ja olisivat todellisessa hengenvaarassa.

Tavarankuljetukset työmaalle
ja pois
Tavarankuljetuksen merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa. Erikoiskuljetuksia
suunnitellaan ja toteutetaan hyvin, mutta
niiden kokonaismäärä verrattuna kaikkiin
työmaille tehtäviin kuljetuksiin on todella
pieni. Jokainen kuljetus isossa hankkeessa
on tärkeä, sillä tavaran tarvitsijoita on määrällisesti todella paljon ja jokainen tarvitsee
tavaraa oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan
sekä myös tiedon siitä, milloin tavara on
saapunut työmaalle.
Hyvä käytäntö on käyttää ajojärjestelijää ja
sopia tarkkaan, mihin tavarat tuodaan (esimerkiksi portille) ja minne tavara viedään
sekä lisäksi kenelle tulee ilmoittaa tava-

ran saapumisesta työmaalle. Ainoa toimiva
malli on toteuttaa kuljetukset täsmätoimituksina, eli jokaisen urakoitsijan tulee
varata varausjärjestelmästä aika tavaransa toimittamiseen työmaalle. Varauksen
yhteydessä on annettava tarkat tiedot siitä,
minkälaista tavaraa halutaan työmaalle ja
miten paljon. Ajojärjestelijän vastuulle jää
sovittaa kuljetukset yhteen ja valvoa, ettei
tavaraa tilata kerralla liikaa, jolloin varastot,
ajoreitit sekä kulkureitit tukkeutuvat helposti ylimääräisestä tavarasta.

Työmaan sisäiset siirrot
Logistiikan suunnittelussa on huomioitava myös työmaan sisällä tapahtuvat siirrot ja mietittävä, millä kalustolla siirtoja
tarvittaessa tehdään ja onko niihin aidosti tarvetta. Hyvän logistiikan lähtökohtana on tilata oikea määrää tavaraa oikeaan
aikaan oikeaan paikkaan. Tästä huolimatta
voi käydä niin, että jäljelle jäänyt tavara on
hyödynnettävissä muualla työmaan sisällä ja täten työmaan sisäiset siirrot ovat
tarpeellisia.

Varastointi
Jokainen työmaa on luonteeltaan erilainen,
ja jokaisella työmaalla pitää tarkkaan suunnitella, onko työmaalla järkevää varastoida
tavaraa. Logistiikan ja tehokkuuden kannalta parasta olisi hyödyntää täsmätoimitusmallia siten, että tavaran asennus paikoilleen tapahtuisi heti, mutta tätä ei ole
joka tilanteessa mahdollista toteuttaa.
Palo- ja turvallisuusasioiden huomiointi on
myös tärkeää. Esimerkiksi kaasuja ei saa
korkeassa rakennuksessa säilyttää käytön
jälkeen tuulettomassa tilassa, joten kaasut
tulee aina työpäivän/käytön päätteeksi
varastoida tuulettuvaan ja suojaisaan
tilaan.
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Ympäristöasiat, jätehuolto
Ympäristön ja jätehuollon kannalta on ensiarvoisen tärkeää huomioida jo sopimusvaiheessa, minkälaisiin pakkauksiin materiaalit pakataan ja miten pakkausjätteet
hävitetään pois työmaalta.
Jäteastioita on varattava riittävästi kerroksiin, jotta jätteiden pois kuljettaminen
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onnistuu jätelavoihin. Myös jätelavoja on
oltava riittävästi, ja jätelavoissa pitää olla
selkeät merkinnät siitä, mitä jätteitä niihin
saa laittaa.
Lisäksi toimiva jätehuolto vaatii tarkkaa
suunnittelua, milloin jätteitä kuljetetaan työmaalta pois, mitä hissejä jätteiden pois kuljettamista varten kerroksista käytetään jne.
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Tämäkään ei vielä ikävä kyllä ole yleensä
riittänyt rakennustyömailla, vaan jätteiden lajittelu vaatii jatkuvaa opastusta ja
valvontaa.
Tärkeimpänä ohjenuorana on hyvä kuitenkin muistaa, että siisteys ja roskien
siivoaminen kuuluu jokaiselle. Mielestäni
nykyaikaan ja ympäristöystävälliseen ajattelumalliin kuuluu, että jokainen huolehtii
omat roskansa pois työpisteeltään. Liian
usein kuulee vielä nykypäivänäkin, että sitä
varten työmaalla on siivoojia. Rakennussiivoojilla riittää työmaalla tehtävää ilman,
että pitäisi siivota muiden roskia ympäri
työmaata.
Ongelmajätekontti on ehdoton edellytys
korkealla rakentamisen työmailla. Työmaalta on löydyttävä sellainen paikka, johon voi
kerätä kaikki työmaalta tulevat ongelmajätteet yhteen hyvin suojattuun paikkaan ja
kuljettaa ne asianmukaisiin paikkoihin työmaalta pois.

Tauot, siirtymät
Korkealla rakentamisen työmailla siirtymiin
menee paljon aikaa. Tauot tulee tarkkaan
suunnitella ja toteuttaa sellaiset tilat, joissa
on turvallista viettää taukoja. Toisin sanoen
kerroksiin on syytä toteuttaa kolmen tai
neljän kerroksen välein työmaa-aikaiset
palosuojatut ja tuulettuvat tilat, joissa taukojen pitäminen on mahdollista. Paloturvallisuus on huomioitava työmaa-aikaisten
tilojen suunnittelussa kerroksiin.

Rajapinnat
Mitä selkeämmin työalueet pystytään rajaamaan ja yhdessä ennen työskentelyn aloittamista sopimaan, kenelle kuuluu mikäkin
vastuualue, sitä paremmin vältetään epäselvyyksiä siitä, kenen tehtäväksi työ kuuluu rajapinnoissa.
Lisäksi on hyvä sopia tarkkaan, mikä osapuoli saa työskennellä milloinkin rajapinnassa, sillä aikataulupaineita on jokaisella
urakoitsijalla ja työntekijällä. Mitä selkeäm-
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min ja mitä konkreettisemmin asioita voidaan sopia, sitä paremmin työt sujuvat
hyvässä yhteishengessä.

Häiriötilanteet
Häiriötilanteita ei voida ikinä täysin välttää.
Pienikin viive voi aiheuttaa koko rakennusketjussa häiriötilanteen kerrannallisesti, ja
tällä voi olla isokin merkitys loppuvaiheessa, ellei tilanteeseen reagoida nopeasti
ja korjata sitä kuntoon. Kyse voi olla esimerkiksi edellisen työvaiheen aikatauluviiveestä, toimimattomasta kalustosta,
sairaustapauksesta, logistisen reitin keskeneräisyydestä, tavaran rikkoontumisesta
tai muun syyn seurauksesta.
Kaikkia häiriötilanteita on erittäin vaikea
huomioida etukäteen, ja sen vuoksi häiriötilanteita varten on syytä olla selkeä toimintamalli. Toki aina ei jokaiseen tilanteeseen löydy heti valmista toimintamallia, jolloin nopea
reagointi ja sopiminen siitä, miten tilanne
korjataan paikan päällä, on paras tapa varmistaa, ettei tilanteesta aiheudu ylitsepääsemättömiä vaikeuksia hankekokonaisuudelle.

Viestintä, opastus
Viestinnän ja opastamisen rooli korostuu sitä enemmän, mitä isompi hanke on
kyseessä. Hyvä viestintäsuunnitelma, hyvät
viestintäkanavat ja hyvä työmaa-aikainen
opastus varmistavat tiedonkulun ja auttavat työntekijää ymmärtämään, missä päin
työmaata aina milloinkin liikutaan.
Työmaaperehdytyksissä alueita käydään toki
läpi, muttei voida olettaa, että uusi työntekijä osaa heti ensimmäisestä tunnista lähtien
suunnistaa työmaalla oikeaan paikkaan.
Mitä laajempi hanke on kyseessä, sitä kansainvälisempää työympäristö on. Tällöin
on hyvä etukäteen kartoittaa, millä kielillä
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työmaalla kommunikoidaan ja miten tiedonkulku varmistetaan siten, että jokainen
työntekijä ymmärtää asiat oikein. Viestintäkanavissa ja opasteissa on suunniteltava,
mitä kieliversioita käytetään, ja työskentelyssä pitää sopia ennen hankkeen aloittamista, vaaditaanko jokaiselta suomen
tai englannin kielen taitoa vai vaaditaanko
yhteistä kielitaitoa yhdeltä ryhmän jäseneltä, joka sitten huolehtii kommunikoinnista muun ryhmän kanssa. (Tämä malli vaatii
tarkkuutta, että kyseinen henkilö on aina
silloin töissä, kun muu ryhmä työskentelee.
Lisäksi ryhmän tulee työskennellä samassa
paikassa, jossa yhteistä kieltä osaava henkilö työskentelee.)
Erittäin tärkeää on huomioida myös, miten
alueella kulkevia siviilejä tiedotetaan muuttuneista liikennejärjestelyistä tai kulkureittien muutoksista.

Työmaan ulkopuolisten alueiden
huomiointi, vaikutusalueet
Korkealla rakentamisen vaikutusalue on
todella laaja, ja yhtä tärkeää on huolehtia
sivullisten turvallisuudesta kuin työntekijöidenkin turvallisuudesta. Työvaiheiden
suunnittelussa on tarkkaan mietittävä,
minkälainen vaikutus tehtävällä työllä on
työmaan ulkopuolisiin alueisiin. Esimerkiksi
vanerilevy, joka vahingossa pääsisi lentoon
useiden kymmenien metrien korkeudelta, voisi pahimmassa tapauksessa leijailla kymmenien metrien päähän työmaan
ulkopuolelle ja aiheuttaa vakavaa vahinkoa
sivulliselle.
Mitä paremmin työalueita voidaan suojata rakenteellisesti, sitä parempi. Tämä ei
kuitenkaan ole joka tilanteessa mahdollista, jolloin muita keinoja on sitoa tavara ja
työkalut narulla kiinni rakenteisiin tai kevyt
työkalu omaan ranteeseen.
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5 Rakennesuunnittelu ja
suunnittelun ohjaus

Rakenteiden kestävyys
Korkealla rakentaminen vaatii rakennesuunnittelulta erittäin paljon ammattitaitoa, osaamista ja ymmärrystä rakenteista
ja rakentamisesta.
Mitä korkeammalla rakennetaan, sitä suurempia haasteita esiintyy mm. kuormien,
tuulen, ilmavirtausten, värähtelyn ja taipuman huomioimisessa.
Hyvän rakennesuunnittelun lähtökohtana toimivat oikein määritellyt kuormitukset, joissa on huomioitu edellä mainitut
haasteet ja niiden vaikutukset rakenteiden
kestävyyteen.
Hyvä rakennesuunnittelu vaatii saumatonta
yhteistyötä suunnittelijoiden ja rakentajien
välillä. Esimerkiksi käytettävillä rakennusmateriaaleilla, halutulla rakenneratkaisulla ja julkisivulla on valtava merkitys, ja
samoin liitoskohdat tulee suunnitella todella tarkkaan, jotta varmistutaan rakenteiden
kestävyydestä.
Lisäksi rakenteelliset riskit on arvioitava
moneen kertaan, ja kuormituslaskentaa
tehtäessä tulee olla täysi varmuus siitä,
että valitut ratkaisumallit toimivat ja ovat
varmasti turvallisia.
Erilaiset mallinnusohjelmat ja laskentaohjelmat mahdollistavat nykyään monimutkaisten ratkaisujen tarkan arvioinnin suunnittelun ja riskien arvioinnin suunnittelijan
ammattitaidon tukena.

Rakenteiden hallittavuus
työvaiheen aikana
Rakenteiden kestävyyden lisäksi on aina
rakenneratkaisuja tehtäessä varmistuttava, että sellaista kalustoa on olemassa,
jolla ratkaisuja voidaan toteuttaa. Mitä korkeammalle rakentamisessa mennään, sitä
enemmän on tarkasteltava, miten työvaihe
pystytään suorittamaan teknisesti.
Yhtä tärkeää ja vaativaa on suunnitella työvaiheen aikaiset rakenteen pystytykset
siten, että rakenteet säilyvät hallittavina ja
turvallisina. Samoin jokaisen on työmaalla
ymmärrettävä, miten tärkeitä väliaikaiset
tuennat ovat ja ettei niihin missään olosuhteessa kosketa, ennen kuin rakenteessa on saavutettu riittävä lujuus ja ennen
kuin tämä on asiantuntijoiden toimesta
varmistettu.
Rakenteiden hallittavuus työvaiheen aikana vaatii edelleen saumatonta yhteistyötä
ja jatkuvaa seurantaa, että edetään täysin
laadittujen suunnitelmien mukaan. Siltikin saattaa tulla sellaisia tilanteita vastaan,
joissa tiheiden katselmusten aikana huomataan, että tiettyjä rakenteita olisi hyvä
varmuuden vuoksi vahvistaa suunnitellusta tai tiettyjä ratkaisuja tulisi vielä muuttaa
turvallisuuden varmistamiseksi.

Elementtiasennukset
Elementtiasennuksissa, kuten kaikissa muissakin työvaiheissa, korostuu hyvä
suunnittelu. Lähtökohtana elementtiasen-
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nuksille toimii elementtien asennussuunnitelma, jossa on huomioitu kohteen erityispiirteet, henkilöresurssit, nostokalusto
ja sen pystytys, ajotiet, elementtien varastointi, elementtien ehjyys silmämääräisenä
tarkasteluna, elementtityypit tunnuksineen
ja maksimipainoineen, nostoapuvälineet,
asennusjärjestys, asennuksen aikaiset
tuennat ja vähimmäistukipinnat, toleranssit ja seurantamittaukset sekä elementtien
lopulliset kiinnitykset. Kaikissa kohdissa tulee huomioida työturvallisuus (eritoten putoamissuojaus, elementin käsittely
siten, ettei elementti pääse putoamaan
tai heilumaan siten, että siitä aiheutuisi
puristumisvaaraa, ja turvaetäisyydet siten,
ettei asennustyön alla työskentele tai kulje
ihmisiä).
Jos elementtejä joudutaan välivarastoimaan, on huolehdittava, että ne varastoidaan aina valmistajan antamien ohjeiden
mukaisesti oikeankokoisiin vakkeihin tai
pukkeihin (elementin mukaan). Välivarastoinnissa on huolehdittava siitä, että asennusjärjestys huomioidaan, jolloin varmistutaan siitä, ettei tasapaino ja vakavuus
pääse horjumaan elementtejä nostettaessa
asennusta varten.
Elementtikuorman purkaminen joko suoraan asennettavaksi tai välivarastoon vaatii tarkkaa turvallisuussuunnittelua, sillä
putoamiskorkeus on lähes aina yli kaksi
metriä. Elementin purkutyössä työntekijän putoaminen tulee estää ensisijaisesti
rakenteellisin ratkaisuin, ja usein käytetään
telineitä, joihin tulee olla kunnolliset kulkutiet. Telineet tulisi saada molemmin puolin kuorma-autoa, jotta sitominen onnistuisi. Jos tontilla on riittävästi tilaa tämän
toteuttamiseen, onnistuu tämä hienosti,
mutta usein työmaa-alueen rajat ovat niin
ahtaat ja elementtikuormat vievät niin paljon tilaa, että ainoaksi ratkaisuksi jää asentaa telineet yhdelle puolelle ja perustaa
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telineiden viereen tukiorsi, johon pystytään
kiinnittämään turvavaljaat. Vaikkakin telineet saisi molemmin puolin, silti nostoapuvälineiden kiinnityksen yhteydessä tulee
usein tarve päästä elementin päälle, jolloin
tukiorret ja turvavaljaat ovat telineistä huolimatta tarpeellisia.
Asennussuunnitelman lisäksi yhtä tärkeä
on suunnitella itse elementin nosto, eli on
laadittava erillinen nostosuunnitelma, jolla
varmistetaan, että nostokalustolla on turvallista nostaa elementtejä, että nostoihin
käytetään oikeita nostoapuvälineitä, että
yhteydenpito taakan sitojien ja kuljettajan
välillä on varmistettu ja että turvaetäisyyksistä asennusten aikana on huolehdittu ja
että nosturin tarkastuksista on huolehdittu
asianmukaisesti.

Putoamissuojaus
Korkeissa rakennuksissa riittää enemmän
kuin tarpeeksi haasteita putoamissuojauksen suhteen: Kiinnittäytymispaikkoja voi
olla vaikea määritellä, jotkin työskentelykohdat voivat olla erittäin ahtaita tai kerroskorkeudet sellaisia, ettei helppoa valjaiden kiinnittäytymispaikkaa löydetä eikä
rakenteellista suojausta voida toteuttaa
työskentelyn turvaamiseksi. Myös maassa
tehtäviä esirakenteita on vaikea hyödyntää
laajamuotoisesti.
Tämä asettaa suuria haasteita sekä suunnittelijoille että päätoteuttajan työnjohdolle, sillä suunnittelijoiden tulisi määrittää
suunnitelmissaan kiinnittäytymispaikat
työn turvallista toteutusta varten. Työnjohdon tulisi varmistaa ennen töiden aloittamista, että kiinnittäytymispaikat on määritelty, ja jos näin ei ole, ne tulisi yhdessä
suunnittelijan kanssa määritellä hyvissä
ajoin ennen töiden aloittamista.
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Kosteudenhallinta

Laadunhallinta

Rakennusten kosteusongelmat ovat merkittäviä rakentamisen riskejä. Korkealla
tai vaativassa rakentamisessa riskit ovat
tavanomaista rakentamista suuremmat.

Laatu, kuten turvallisuuskin, tulee huomioida osana jokaista työvaihetta, ja molemmista tulee huolehtia ammattitaidolla.

Parhaiten ongelmia vältetään, kun kaikki
osapuolet tähtäävät toiminnassaan hallittuun ja kuivaan rakentamiseen (kuivaketju).
Kosteusriskit tulee selvittää tarkkaan
ennen töiden aloittamista, ja lisäksi suunnittelijoiden tulee suunnitella rakenteet
siten, että ne voidaan toteuttaa kosteusturvallisesti ja lopputuote on kosteusturvallinen. Työn toteuttajien tulee työssään
huolehtia, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja yhteisesti asetettuja tavoitteita
kuivaketjun varmistamiseksi noudatetaan.
Tavarantoimittajien tulee puolestaan huolehtia, että tuotteet ovat olleet suojattuina
ennen työmaalle toimitusta ja ovat suojattuina työmaalle toimitettaessa.

Rakentamisen laatu on sekä teknistä että
toiminnallista laatua mutta myös asiakkaan
odotusten mukaisuutta (esimerkiksi edellinen kappale kosteudenhallinnasta on myös
osa laadunhallintaa).
Ainoa keino taata laatu on valvoa sitä
rakentamisen alusta loppuun saakka erinäisin keinoin ja korjata havaitut puutteet
välittömästi, kuten katselmuksin, tarkastuksin, puutelistoilla, laatuhavainnoilla ja
loppuvaiheessa myös huomioimalla asiakkaan odotuksia viimeistelyvaiheessa.

Tämän toteuttaminen vaatii tarkkaa suunnittelua ja pohdintaa, missä ja milloin vettä
saa käyttää ja mihin käyttötarkoitukseen.
Jotkin rakenteet, esimerkiksi paikalla
valetut betonirakenteet vaativat pitkiäkin
aikoja kuivuakseen ja saavuttaakseen riittävän lujuuden. Kuivamisajat tulee osata
huomioida rakennusaikataulussa.
Lisäksi on myös varmistettava, että esimerkiksi LVIS-töiden yhteydessä tai sprinkleriasennusten yhteydessä ei ole mahdollista tapahtua vesivahinkoa.
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6 Työvaihekohtainen työn 					
suunnitteluprosessi
Yleisperehdytys ja
työmaakohtainen perehdytys

Hyvin tehty riskien ja vaarojen arviointi toimii
osana hyvää työn turvallisuussuunnittelua.

Onnistuminen omassa työssä lähtee aina
liikkeelle hyvästä perehdytyksestä. Mitä selkeämmin on pystytty kertomaan jokaiselle
hankkeessa työtä tekevälle, mitkä ovat työmaan pelisäännöt, mitä häneltä odotetaan,
miten voidaan varmistaa turvallinen työympäristö, miten kulkea työmaalla turvallisesti
ja miten toimia häiriö- tai onnettomuustilanteissa, sitä helpompaa jokaisen on toteuttaa
työnsä hyvin ja turvallisesti. Hyvään työmaaperehdytykseen kuuluu aina työmaakierros
ennen töiden aloittamista.

Työvaiheen suunnittelu

Työvaihekohtainen riskien ja
vaarojen arviointi
Hankkeen turvallisuuden saavuttamiseksi on erittäin tärkeää, että hankkeen kaikki
riskit ja mahdollisuudet selvitetään kattavasti sekä osataan määritellä tarvittavat
toimenpiteet riskien poistamiseksi ja mahdollisuuksien saavuttamiseksi sekä oikeat
vastuuhenkilöt löydetyille toimenpiteille.
Tämä sama prosessi kannattaa toistaa jokaisen työvaiheen alkaessa. Toisin
sanoen on hyvä kerätä työvaiheeseen liittyvät riskit, joita on jo selvitetty, sekä varmistaa, että kaikki tulevaan työvaiheeseen liittyvät riskit on varmasti huomioitu.
Riskien riittävä huomiointi vaatii, että työmaaympäristö (vaihtelee suuresti jo rakennuspaikankin mukaan), työskentelyolosuhteet ja työn vaikutuspiiri tulee työhön
liittyvien riskien lisäksi huomioitua tarkasti.
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Työvaiheen hyvä suunnittelu on ratkaisevassa roolissa laadukkaan, turvallisen ja
kontrolloidun työn toteuttamisessa. Mitä
paremmin työvaiheita osataan suunnitella, sitä vähemmän tapahtuu virheitä, jotka vaativat työn uudelleen toteuttamista
(josta syntyy aikataluviivettä), sitä laadukkaampaa lopputulos on ja se onnistutaan
saavuttamaan turvallisesti.
Työvaiheen hyvä suunnittelu vaatii monen
asian huomioimista ja tarkkaa suunnittelua:
• kalusto, tarvikkeet
• logistiikka
• aikataulu
• resurssit, työajat, varahenkilöt
sairaustapauksissa
• edeltävän työvaiheen valmiuden varmistaminen uuden työvaiheen aloitusta
varten
• suunnitelmavalmius työtehtävän suorittamista varten, tekniset ratkaisut
jokaisella tiedossa ennen työvaiheen
aloitusta
• laatuvaatimukset (sekä kirjaukset, miten
vaatimuksiin työvaiheessa päästään)
• työskentely-ympäristö
• sähkön, valaistuksen varmistaminen
• tarvittavat työluvat tai koulutukset työn
suorittamiseen
• turvallisuusvaatimukset
• mahdolliset häiriötilanteet (esim. sääolosuhteen muutos) ja niiden vaikutuksen huomioiminen.
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Työvaiheen
turvallisuussuunnittelu

hankintavaiheessa, kun urakkasopimuksia
laaditaan.

Työn turvallisuussuunnittelun pohjana toimii rakennuttajan laatima turvallisuusasiakirja sekä päätoteuttajan usein
laatima työmaan turvallisuussuunnitelma. Niissä on esitetty yleiset turvallisuusvaatimukset hankkeessa sekä myös
hankkeen erityispiirteitä koskevia turvallisuusasioita, joita tulee huomioida työn
turvallisuussuunnittelussa.

Hyvänä käytäntönä on laatia yhden A4:n turvallisuusliite hankintasopimuksiin, jolla varmistetaan, että jokainen työnantaja huomioi
riittävästi työnsä turvallisuutta ja huomioi
lisäksi työympäristöään, sillä korkean rakennuksen rakentamiseen liittyy huomattavasti
enemmän riskejä kuin tavanomaisen rakennuksen rakentamiseen.

Tämän lisäksi hyvä turvallisuussuunnittelu
vaatii kyseisen työn ja työympäristön riskien ja vaarojen huomioimista sekä tarkkaa
suunnittelua, miten riskit ja vaarat torjutaan
turvallisen toteutuksen varmistamiseksi. Työmaan erityispiirteet tulee aina osata
huomioida ja lisäksi myös ympäristötekijät.
Tärkeää on, että työryhmä yhdessä työnjohdon kanssa suunnittelee kunkin työvaiheen yhdessä. Parhaiten tämä onnistuu
siten, että ennen työvaiheen aloittamista pidetään aloituspalaveri, jossa yhdessä varmistetaan, että kaikki työn kannalta
olennaiset asiat on huomioitu, ja samalla
sitoudutaan työskentelemään suunnitelman mukaisesti. Jos kesken työvaiheen
tapahtuu henkilövaihdoksia, on varmistettava, että uusi henkilö perehtyy suunnitelmiin ja sitoutuu työskentelemään suunnitelman mukaisesti.
Hyvänä käytäntönä on hyväksyttää vielä
suunnitelmat mahdollisuuksien mukaan työmaan turvallisuuspäälliköllä tai turvallisuusasiantuntijalla. Näin varmistutaan siitä, että
turvallisuuslain ja valtioneuvoston asetukset
on varmasti huomioitu tehtävässä työssä.
On muistettava, että jokaisen työnantajan
vastuisiin kuuluu kartoittaa oman työnsä riskit ja vaarat ja riittävin toimenpitein
torjua ne. Tämä kannattaa huomioida jo

Toiminta hätätilanteessa,
kriisitoimintasuunnitelma
Turvallisuuden lähtökohtana pitää aina olla
se, että vakavia onnettomuuksia tai tapaturmia ei pääse syntymään ja jokaisen tulee
tehdä parhaansa tämän toteuttamiseksi.
Tästä huolimatta vakavia onnettomuuksia
voi tapahtua, niinpä on todella tärkeää laatia selkeä toimintamalli, miten hätätilanteessa tulee toimia ja miten tilanteen jälkeinen kriisi hoidetaan vastuullisesti.
Hätätilanteessa toimimisen perusedellytyksenä on muistaa työmaan osoite ja
yleinen hätänumero. Hyvänä käytäntönä
on vaatia jokaista asentamaan 112-sovellus puhelimeensa työmaaperehdytyksen
yhteydessä, jolloin hätätilanteessa hätänumeroon soitettaessa pelastushenkilöstö
saa suoraan koordinaateista tiedon, mistä
ilmoituksen tehnyt henkilö soittaa.

Hätätilanteessa toimimisen perusohje:
• Pelasta (joutumatta itse vaaraan).
• Estä lisäonnettomuudet.
• Hälytä 112.
• Anna ensiapua/toimi annettujen
ohjeiden mukaisesti.
• Opasta apu paikalle.
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7 Inhimilliset tekijät
Psykososiaaliset kuormitustekijät
Suuri merkitys työssä viihtymiselle on sillä, että psykososiaaliset kuormitustekijät on huomioitu työskentelyssä. Asia
vaatii erittäin hyvää johtamistaitoa sekä
esimies-alaistaitoa ja avointa keskinäistä kommunikointia, jotta kuormitus pysyy
hallinnassa.
Psykososiaalisia kuormitustekijöitä,
työn sisältöön liittyvät:
• yksitoikkoinen työ
• työn sirpaleisuus
• jatkuvat keskeytykset
• kohtuuton vastuu
• liiallinen tietomäärä
• jatkuva valppaana olo
• toistuvat vaikeat vuorovaikutustilanteet.
Psykososiaalisia kuormitustekijöitä,
työn järjestelyihin liittyvät:
• vuorotyö, yötyö
• liiallinen tai liian vähäinen työn määrä
• puutteet työvälineissä
• puutteet työskentelyolosuhteissa
• kohtuuton aikapaine työssä
• epäselvät tehtävänkuvat
• epäselvä työnjako.
Psykososiaalisia kuormitustekijöitä, työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät:
• yksintyöskentely
• toimimaton yhteistyö tai vuorovaikutus
• huono tiedonkulku
• puutteellinen tuki
• häirintä tai epäasiallinen kohtelu
• luottamuspula.
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Psykososiaalisia kuormitustekijöitä, työyhteisön fyysiseen toimivuuteen liittyvät:
• melu, tärinä
• turvattomuuden tunne työmaalla
• pölylle, homeelle altistumisen pelko.

Pelkotilat
Monet ihmiset kärsivät pelkotiloista, esimerkiksi korkean paikan pelko voi esiintyä
joskus arvaamatta ja vaikuttaa siihen, ettei
työskentely korkealla ole mahdollista. Näissä tapauksissa arvioidaan, voiko henkilö
työskennellä sellaisissa paikoissa työmaalla, joissa ei tarvitse korkealla työskennellä.
Muitakin rajoittavia tekijöitä pelkotilojen
suhteen voi esiintyä, esimerkiksi ahtaan
paikan kammoisille työmaahissit eivät
sovellu, jolloin yhteisesti on mietittävä ratkaisuja kulkea työpisteelle niin, ettei pelkotiloja esiinny.
Työntekijän on tärkeää tuoda esille jo
ennen työn aloittamista niin omalle työnantajalle kuin päätoteuttajallekin sellaiset
pelkotilat, joilla on merkitystä työskentelyn
kannalta. Näissä tapauksissa on mahdollista löytää sellaisia ratkaisuja, että työskentely on kuitenkin työmaalla mahdollista.

Työhön mahdollisesti vaikuttavat
sairaudet
Sellaisesta sairaudesta, joka mahdollisesti
esiintyy työpäivän aikana, on syytä kertoa
työmaan luottamushenkilöille, turvallisuuspäällikölle ja omalle työryhmälle, jotta he
osaavat tarvittaessa reagoida yllättävään
tilanteeseen (esim. diabetes).
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Väsymys

Avoimen työympäristön luominen

Tutkimusten mukaan väsymyksestä kärsii
iso osa väestöstä. Suurimpana syynä väsymykseen on vähäinen yöuni.

Avoimen työympäristön luominen kuulostaa äkkiseltään helpolta, sillä eihän kyse ole
kuin siitä, että uskalletaan rohkeasti tuoda parhaimpia käytäntöjä, puutteita, epäkohtia ja omia ideoita esiin päivittäisessä
työssä ja tehdään itsekin työtä asioiden
parantamiseksi.

Itsestään huolehtiminen unohtuu usein.
Vaikka jokainen tietää, miten suuri merkitys
riittävällä levolla, säännöllisellä ruokailulla
ja liikunnalla on, siitä huolimatta asiaa laiminlyödään. Muista siis huolehtia itsestäsi.
Digitaaliset työkalut ovat vaikuttaneet siihen,
että toimihenkilöt unohtavat riittävän levon.
On tärkeää oppia jättämään sähköposti rauhaan työpäivän jälkeen, jotta aivot pääsevät
aidosti lepäämään ja työvire säilyy hyvänä.
Vuorotyö usein sekoittaa unirytmit ja elimistön siten, että väsymys vaivaa jatkuvasti. Vuorotyössä on tärkeää löytää itselleen
sopivat rytmit ja keskustella asiasta oman
esimiehen kanssa.

Kokemus sekä nuoruuden into
Paras tulos työpaikoilla syntyy, kun siellä on
sopiva sekoitus kokeneita ja nuoria työntekijöitä. Kokemus auttaa siinä, että on osaamista ja näkemystä parhaista käytännöistä
sekä rauhallisuutta miettiä hetki työtään
ennen aloittamista. Heikkoutena kokeneilla saattaa välillä olla syvälle juurtuneet toimintamallit (näin on tehty aina ennenkin),
joita on kehitetty paremmiksi vuosikymmenien ajan mutta joita kokenut työntekijä ei
silti halua käyttää.
Nuoret tuovat mukanaan uusia kehitysideoita työn toteuttamiseksi entistä turvallisemmin ja tehokkaammin. Heikkoutena
saattaa olla kokemattomuudesta johtuva epävarmuus työn toteuttamiseksi sekä
liiallinen kiire aloittaa työ miettimättä sen
enempää sitä, miten työ olisi toteutettavissa tehokkaasti, turvallisesti ja laadullisesti.

Mikä sitten tekee asiasta vaikean? Monikin
asia vaikuttaa siihen, että on helpompi jättää asioita kertomatta kuin tuoda avoimesti asioita esiin. Puutteen kertominen johtaa
siihen, että se tulee dokumentoida (lisää
työtä), vaaratilanteesta kertominen voi
aiheuttaa sen, että se tulee tutkia asianmukaisesti (lisää työtä) ja lisäksi moni yritys
voi kokea, että se aiheuttaa heille imagollista haittaa. Lievä työtapaturma itsessään voi aiheuttaa häpeää henkilölle, jolle
tapaturma sattuu (esim. liukastuminen),
vaikkakin olisi toiminut täysin annettujen
ohjeiden mukaisesti. Lisäksi se aiheuttaa
lisätyötä tutkinnan ja toimenpiteiden vuoksi ja yritykselle sekä päätoteuttajalle imagotappiota, ja tapaturma voi vieläpä vaikuttaa toimihenkilöiden bonuksiin.
Tähän kaiken päälle, kun laitetaan vielä
raha, ymmärrettävästi avoimen työympäristön luominen on vaikeampaa kuin voi
kuvitella. Aliurakoitsija voi säästää kustannuksia, jos ei toteuta kaikkia annettuja
sääntöjä viimeisen päälle, ellei päätoteuttaja puutu asiaan vakavalla otteella. Puutteellisen toiminnan vuoksi aiheutunutta
vaaratilannetta tai työtapaturmaa ei haluta
tuoda esille, koska tiedetään siitä aiheutuvan sanktioita maksettavaksi tai pahimmassa tapauksessa työn loppumista kyseisellä työmaalla.
Avoimen työympäristön luominen tarkoittaa siis, että johtamisen ja yrityskulttuurin
on oltava niin vahva ja ymmärtäväinen, että
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se osaa suhteuttaa asiat oikein ja aidosti
haluaa parantaa ja kehittää turvallisuutta.
Tämä asia koskee jokaista, aivan jokaista
rakennuttajaa, suunnittelijaa, työnantajaa,
päätoteuttajaa ja työntekijää, joka hankkeen
ympärillä työskentelee. On syytä muistaa,
että ensimmäinen askel onnistumiseen ja
sitoutumiseen on aina esimerkin näyttäminen omalla esimerkillisellä toiminnalla.
Aito turvallisuuden parantaminen vaatii
asioiden esille nostoa, olivatpa ne miten ikäviä tahansa, sillä muuten ei aitoa jatkuvaa
parannusta työturvallisuudessa tapahdu,
vaan se tapahtuu ainoastaan tilastoissa.

Ohjeeksi tekijälle
Käytännön työ aloitetaan perehdytyksellä, jolloin työntekijän kanssa käydään läpi,
mitä tehdään, missä tehdään ja kenen
kanssa. Tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta
on syytä painottaa.
Käy läpi seuraavat asiat:
• Käytössä olevat suojavarusteet ja niiden
oikeaoppinen käyttö (valjaat, kelat).
• Kiinnityspisteet ja niiden tekeminen,
ellei löydy valmiina työpisteestä.
• Vaatetus sääolojen mukaan esim. tuuli
tuntuu kovemmin korkealla.
• Työkohteen alapuolinen rajaus putoavien esineiden varalta.
• Käytössä olevat työkalut.
• Yhteydenpito työkavereihin/esimieheen/
torniin radiopuhelin, puhelin, käsimerkit.
• Pelastautumissuunnitelma putoamisen varalta: kuinka toimin, jos putoan, ja
kuinka toimin, jos joku putoaa.
• Kulkeeko työpisteen yli nostoja, onko
kohteen yläpuolella vaaraa?
• Periaatteessa TR-mittarilla havainnoitavat asiat: telineet, kulkusillat, tikkaat,
koneet, välineet, putoamissuojaus, työskentely, sähkö, valaistus, järjestys ja
jätehuolto.
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Henkilökohtaisten putoamissuojainten
tulee olla tarkastettuja, ja kelat on varmistettava, että niitä voi käyttää myös alapuoliseen kiinnitykseen. Keloja ei saa jatkaa
keskenään. Kiinnityspisteitä saattaa löytyä
jo valmiiksi rakenteilla olevasta kohteesta. Rakennesuunnittelijalta voi tiedustella,
soveltuuko esim. pilareiden tai onteloiden
kiinteät nostoraksit kiinnityspisteeksi. Teline ja muottivalmistajalta saa myös ohjeita
mahdollisista kiinnityspisteistä. Valmistajilta löytyy monia nopeita ja helppoja
kiinnityspisteratkaisuja.
Työ aloitetaan alapuolenrajauksella, huomioiden työpisteen korkeus esim. 10:1 eli 10 m
korkea rajataan 1 metrin päähän suorasta
pudotuksesta. Kun porrastornista noustaan
ontelokentälle, suljetaan kulku vaakajokalla ja
käännetään käyttökieltolappu telineelle. Nostimella nouseminen työpisteelle on ehdottomasti kielletty. Työ aloitetaan periaatteella
”AINA KIINNI”. Ensimmäisenä etsitään ankkurointipiste tai tehdään sellainen oikeaoppisesti saatujen ohjeiden mukaisesti.
Työpisteelle nostetaan tarvittavat materiaalit: sähköt, valot, kaiteet, tolpat, aukkosuojamateriaalit ym. Akkukäyttöiset käsityökalut ovat tätä päivää. Nostojen jälkeen
rajataan alue, jossa tarvikkeet sijaitsevat,
puupukeilla tai suojakaidetolpilla lippusiiman kanssa, mikäli pelkona on, että kova
tuuli saattaa siirtää pukkeja. Minimimatka
reunalle rajauksesta on 2 m. Rajauksen jälkeen tehdään aukkosuojat sisäpuolelle ja
huolehditaan turvallinen kulku porrastornista kohteeseen. Riittävästä yleisvalaistuksesta on huolehdittava sekä sovittava
välittömästä työn pysäyttämisestä sähkökatkoksen sattuessa.
Kun lähestytään reunatyöskentelyä, on syytä ottaa mukaan vain tarvittavat työkalut.
Naularepun ja taskujen sijasta voi kuljettaa tavaroita kahvallisessa ämpärissä, mikä

KORKEALLA RAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUSOPAS

helpottaa ottamista ja vähentää mahdollisesti putoavien esineiden määrää. Ensin
lukittaudutaan kiinnityspisteeseen ja siirrytään turva-alueelta kohti reunaa, huomioiden tuuli ja liukkaus. Reunatyöskentelyn
aikana on hyvä säilyttää työkaluja ja tarvikkeita takaviistossa, ei sivulla. Mikäli parityöskentely mahdollista, toinen tuo ja toinen asentaa.
Ontelokentällä kaidetolppien asennuksen jälkeen on syytä asentaa verkkokaide kahdestaan, mikäli on tuulinen sää.
Onteloasennuksessa saattaa jäädä isojakin aukkoja, jos toimitus tulee myöhässä.
Näiden ylitykset on syytä tehdä telinetoimittajien omilla kulkusilloilla, jotka ovat
alumiinia, helposti liikuteltavissa ja lainmukaisia, ja nämäkin on syytä ottaa kiinni
ontelokenttään.

Laajalla alueella työskenneltäessä on syytä
ottaa käyttöön kaksi kelaa ja kaksi kiinnityspistettä, jolloin toinen kela lyhenee, kun
toinen pitenee, ja mikäli putoaminen tapahtuu, pienenee sivulle tapahtuva liike. Työn
valmistuessa siivotaan jäljet ja avataan
kulku ontelokentälle. Valjaiden käyttö naularepun yhteydessä (turvatimperi) ei tuota
ongelmia päälle pukemisessa eikä jokapäiväisessä käytössä. Valjaat ovat päällä ja
aina kiinni oikeaoppisesti.

Turvallisuuspuutteisiin ja
-onnistumisiin reagointi
Kannustava ilmapiiri edesauttaa turvallisuuden kehittämistä, joten hyvästä toimintamallista, aktiivisuudesta turvallisuuden
parantamiseksi, turvallisuuden kehittämisestä tai positiivisesta työstä on hyvä palkita työntekijöitä (huom. verotus).

Deltapalkkien ylitykset on syytä tehdä kansilla, joissa on stoppari ja liukkauden esto
(esim. sirpaleverkko). Samalla se toimii kulkureitin näyttäjänä ennen syvennysten raudoittamista. Kaide- ja aukkosuojaustyössä
on huolehdittava siitä, että selän takana on
aina turvallista. Kaiteita ei saa asentaa jättämällä kulkureiteille aukkoja, vaan työ etenee samaa tahtia aukkosuojauksen kanssa.
Hyväksi käytännöksi on havaittu, että työpari tekee kaiteita ja kolmas aukkosuojausta. Mikäli aukkosuojaus jää jälkeen, siirtyvät
suojakaiteen asentajat aukkosuojaukseen.
Renkailla olevalla ”roskaroopella” on helppo liikutella aukkosuojaustarvikkeita, ja
samalla se toimii jäteastiana ja pöytänä.

Yhtä tärkeää on puuttua epäkohtiin. Lähtökohtana tekemiselle toimii oman esimerkin näyttäminen. Puuttumiseen on hyvä
olla selkeä toimintamalli. Paras tapa pienimuotoisissa rikkeissä on se, että keskeyttää työntekijän työn, ottaa hänet lyhyeen
keskustelutuokioon ja perustelee, mikä
oli pielessä ja miksi tulee toimia, kuten on
määrätty. Lisäksi on hyvä ottaa henkilö- ja
yritystiedot itselleen muistiin, ja jos rike
toistuu, asiasta ilmoitetaan henkilön työnantajalle tilanteen korjaamiseksi. Jos asia
ei silti korjaannu, asiasta tulee reklamoida
ja tarvittaessa sanktioida kyseistä yritystä.

Taukojen ajaksi on ehdottoman tärkeää,
että kulku putoamisvaaralliselle alueelle on
selvästi osoitettu. Kännykkään tai radiopuhelimeen vastaaminen on tehtävä ottamalla askel pois reunalta ja mahdollisukksien
mukaan siirtyä 2 metrin päähän reunasta
ennen vastaamista.

Vakavissa riskinottotilanteissa on syytä
puuttua välittömästi tiukalla otteella. Työmaalla työskentelevä henkilöstö koostuu
rakennusalan ammattilaisista, joten perusosaamisen tulee olla vaatimuksena aina.
Esimerkiksi kymmenien metrien korkeudessa työskenneltäessä ilman rakenteellista suojaa tai turvavaljaita on turha vedota
tietämättömyyteen.

KORKEALLA RAKENTAMISEN TYÖTURVALLISUUSOPAS

39

Informaation kulkeminen, tiedon
oikeellisuuden varmistaminen
Hyvän tiedonkulun varmistaminen vaatii
oikeita viestintäkanavia ja selkeää toimintamallia. Työmaan yhteisiä toimintamalleja
tulee pystyä kommunikoimaan kaikille osapuolille perehdytyksestä aina kohteen valmistumiseen saakka.
Lisäksi jokaisen tulee tuntea työmaan
organisaatio eli se, kuka on oman yrityksen
esimies ja kuka on päätoteuttajan esimies.
Työntekijän näkökulmasta esimiesten
antamat käskyt ja neuvot tulee uskoa. Jos
käskyt ovat ristiriitaisia keskenään, tulee
heidät molemmat kutsua selvittämään
yhdessä asia työntekijän kanssa, jottei
työntekijälle jää ristiriitaisuutta tai väärää
informaatiota siitä, miten työ tulisi hoitaa.
Saman toimintamallin tulisi toistua joka
tasolla. Siltikin monesti ongelmaksi koituu
”rikkinäinen puhelin”, eli johto on määritellyt pelisääntöjä, keskijohto jalkauttaa asioita oman ymmärryksensä mukaan, tästä
alempi johto oman ymmärryksensä mukaan
vie asioita työntekijöille tiedoksi ja työkaverit kommunikoivat vielä keskenään siten,
miten ovat ymmärtäneet toimintamallin
toteutuvan.
Ainoa tapa välttää väärää tiedonkulkua, on
käydä niin tiivistä vuorovaikutteista keskustelua läpi rakennusurakan kuin mahdollista ja viestiä asioista selkeästi ja usein.
Vaikka välillä tietyt asiat saattavat tuntua
siltä, että niitä toistetaan viikosta toiseen,
on tärkeiden asioiden kannalta oltava varmuus, että viesti on varmasti tavoittanut
kaikki osapuolet, niihin on saanut kertoa mielipiteensä eli on saanut olla vaikuttamassa päätöksentekoon, ja samalla
varmistetaan, että viesti on ymmärretty
oikein.
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Kielitaito
Mitä kansainvälisempi toimintaympäristö
on, sitä enemmän kielitaito tuo haasteita
työmaalle. Korkealla rakentamisen kohteet
ovat kaikki isoja rakennuskohteita, joten
toimintaympäristö on kansainvälinen.
Tällöin on ennen tuotannon aloittamista
mietittävä tarkkaan, mitkä ovat ne kielet,
joilla työmaalla kommunikoidaan. Tämä
tulisi tiedottaa selkeästi jo sopimusvaiheessa kaikille osapuolille. Lisäksi on mietittävä, millä kielillä opasteet, toimintaohjeet ja muut dokumentit ovat luettavissa ja
miten varmistetaan, että jokainen työmaalla työskentelevä on asiat ymmärtänyt.
Turvallisuuden näkökulmasta asialla on
valtava merkitys, ja jotta kommunikointi
ja ymmärrys säilyy, on ymmärrettävä, mitä
osapuolet keskenään puhuvat.
Selkein ja turvallisuuden näkökulmasta varmin toimintamalli olisi määrittää muutama
pääkieli (esim. suomi, englanti) sellaisiksi
kieliksi, joita kaikkien työmaalla työskentelevien on ymmärrettävä vähintään auttavasti (kaikille pakolliset kielitasotestit valituille kielille). Kaikki dokumentaatio olisi
siten myös saatavana valituilla kielillä.
Jos työmaalla sallitaan muita toimintamalleja (esim. tulkit tai yhteistä kieltä osaava
henkilö/tietty työryhmä), tämä vaatii todella paljon enemmän valvontaa. Siltikään
ongelmilta ja väärinymmärryksiltä ei voida
välttyä, jolloin työkuorma lisääntyy kaikilla
huomattavasti.
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Korkealla rakentamisen työturvallisuusopas
Korkealla rakentaminen on melko uusi ilmiö Suomessa ja turvallisen korkealla rakentamisen ohjeistus on kehittynyt tarpeen
mukaan. Rakennus- ja pelastusviranomaisten laatimat alueelliset velvoittavat ohjeistukset korvaavat puuttuvaa lainsäädäntöä. Ohjeistusten laadinnassa ovat rakennusviranomaiset,
pelastuslaitokset, rakennesuunnittelijat ja arkkitehdit olleet
keskeisessä roolissa.
Opas kerää yhteen eri viranomaisten ohjeistuksia ja antaa apua
kaikille korkean rakentamisen hankkeeseen ryhtyville. Oppaan
kirjoittajat ovat käytännössä kokeneet miten ohjeistukset soveltuvat käytäntöön ja miten niitä voi parhaiten hyödyntää.

