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Putoamissuojaussuunnitelma
sähköasemilla



Lainsäädännön vaatimukset
Työturvallisuuslaki (738/2002)

- Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, 
ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020738?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ty%C3%B6turvallisuuslaki%20738%2F2002

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009
- 2 luku 10§ kohta 8

Rakennustöiden turvallisuussuunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin 8) putoamissuojauksen toteuttaminen

- 27§ putoamisen estävät suojarakenteet

- 28§ suojaaminen putoamiselta 
Korkealla tehtävässä työssä on käytettävä putoamisen estävällä suojauksella varustettuja työtasoja tai henkilönostolaitteita taikka suojaverkkoja tai muita rakenteisiin 
kiinnitettäviä putoamisen estäviä suojarakenteita. Jos tällaisten laitteiden tai rakenteiden käyttäminen ei työn luonteen vuoksi ole mahdollista, on käytettävä tarkoitukseen 
soveltuvaa putoamisen estävää valjastyyppistä henkilönsuojainta köysineen. Köydet on kiinnitettävä turvallisesti.

- 32§ Tikkaat

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020738?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ty%C3%B6turvallisuuslaki%20738%2F2002
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205


Ohjeistus ttk:n sivuilla



Ohjeistus ttk:n sivuilla

Lähde: ttk.fi



Putoamissuojaussuunnitelman laatiminen
1. Perehdytys työmaahan
2. Riskienarviointi yhdessä työn toteuttajien kanssa

• Tyypillisiä työvaiheita, joissa putoamisriski 
sähköasematyömailla

• Teräsrakenteiden asennukset
• Ensiökomponenttien asennukset ja 

koestus
• Virtaputki/köysi asennukset
• Toisiokaapelointi ensiökomponenteille 
• Rakennus- ja purkutyöt 
• Muuntaja-asennukset
• Kuorman purkamiset

3. Putoamissuojaussuunnitelma
• Työvaihekohtaisissa työsuunnitelmissa 

ohjeistetaan putoamissuojauksen toteutus 
kirjallisesti.



Esimerkki työmaalla käytettävästä 
putoamissuojauksen 
suunnittelulomakkeesta

Lomakkeita on olemassa useita erilaisia ja kullakin toimittajalla omat 
tapansa suunnitella ja toteuttaa suojaukset.
Tärkeintä kuitenkin on että putoamissuojaus on suunniteltu ja toteutettu 
siten, että työskentely on kaikille turvallista.

Putoamissuunnitelma tulee käydä läpi kaikkien työhön osallistuvien 
henkilöiden kanssa.

Lähde: Rakennusteollisuus.fi



Putoamissuojaus henkilönostimessa

Henkilönostimessa on AINA käytettävä hyväksyttyjä ja tarkastettuja turvavaljaita kiinnitettynä koriin 
niille tarkoitettuihin lenkkeihin, myös ajettaessa henkilönostinta kori alhaalla.

Lähde: safeguard.fi



Putoamissuojaus portaaliasennuksissa

Portaaliasennukset pyritään pääasiassa tekemään nostokorista, 
mutta mikäli portaaliin täytyy kiivetä käytetään turvatikkaita ja 
turvavaunua no 932.

Korkealla työskenneltäessä käytetään aina kiinni-menetelmää.

Työkohteessa jossa joudutaan kiipeämään portaaliin on 
huolehdittava, että paikanpäällä on loukkaantuneen alaslaskuun
tarkoitetut välineet ja vähintään kaksi alaslaskukoulutuksen
saanutta henkilöä.



Putoamissuojaus  A-tikkailla

A-tikkaita saa pääsääntöisesti käyttää työalustana vain silloin, kun 
työntekijä seisoo niillä alle metrin korkeudessa. Levennyspalkeilla 
varustetuilla A-tikkailla suurin työskentelykorkeus on 2 metriä. 
A-tikkaita ei saa käyttää töissä, joissa joudutaan käyttämään 
huomattavan suurta voimaa vaativia työkaluja tai töissä, joissa 
aiheutuu A-tikkaiden kaatumis- tai palovaara.  



Putoamissuojaus  muuntajalla

Lähde: suojalaite.fi

Muuntajan kannella työskenneltäessä tulee käyttää 
putoamissuojaukseen soveltuvia laitteita, esimerkiksi 
suojalaite Oy:n myymää TOTEM ankkuripistepylvästä.

Kuvassa Fintekran työskentelytaso.

Myös tasolla työskenneltäessä 
tulee käyttää turvavaljaita.



Putoamissuojaus  telineillä

Tarpeelliset työ- ja suojatelineet järjestetään kaikissa sellaisissa töissä, joita ei voida 
muuten tehdä. Telineissä tulee olla asianmukaisesti täytetty telinekortti, johon 
merkitään tarkastusten suorittaminen. 
Telineitä saa kasata, tarkastaa ja muokata vain telinekasauksen perehdytyksen 
saanut pätevä henkilö.
Työ- ja suojatelineiden sekä niille johtavien kulkusiltojen rakenne on ennen 
käyttöönottoa tarkistettava: telineen rakennetta verrataan sitä määrittävään 
asiakirjaan, teline-suunnitelmaan tai asennusohjeeseen. Teline on pystytyksen 
jälkeen hyväksyttävä käyttöönotettavaksi työmaalla. Tarkastukset on uusittava, kun 
sääolosuhteiden aiheuttamat rasitukset tai muut erityiset rasitukset ovat niihin 
vaikuttaneet, tai ne ovat olleet käyttämättöminä, jolloin käyttöolosuhteet ovat 
voineet muuttua turvallisuuden kannalta. 
Telineiden työtasot on varustettava kaiteilla ja jalkalistoilla, jos putoamiskorkeus on 
yli 2m. Jalkalistaa on käytettävä aina kulku- ja nousuteiden yläpuolella olevissa 
suoja-kaiteissa. Yli 2m telineissä oltava sisäpuolinen kulkutie telineelle.



Linkkejä putomissuojukseen liittyen

https://www.suojalaite.fi/fi/

https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_peru
steet/tyoymparisto/turvallinen_tyoskentely

https://ttk.fi/files/4658/Turvallisesti_raksalla.pdf

https://www.rakennusteollisuus.fi/Toimialat/Talonrakennusteollisuu
s/Hyotytietoa-tyomaille/Laatu-ymparisto-tyoturvallisuus/Tyomaan-
tyoturvallisuus/Tyoturvallisuuskansio-pk-
rakennusyrityksille1/Malliasiakirjat/

https://www.suojalaite.fi/fi/
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyoturvallisuuden_perusteet/tyoymparisto/turvallinen_tyoskentely
https://ttk.fi/files/4658/Turvallisesti_raksalla.pdf
https://www.rakennusteollisuus.fi/Toimialat/Talonrakennusteollisuus/Hyotytietoa-tyomaille/Laatu-ymparisto-tyoturvallisuus/Tyomaan-tyoturvallisuus/Tyoturvallisuuskansio-pk-rakennusyrityksille1/Malliasiakirjat/
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