
 

Turvallisuusilmoitus 

Turvallisuusilmoitus on asiakirja, joka laaditaan kaikkien työmaalla liikkuvien turvallisuuden 

varmistamiseksi. Siihen työstä vastaava ja aluetoiminta (tai varavoimayksikkö) kirjaavat mm. 

työhön liittyviä yhteystietoja sekä sellaisia riskejä, suunnitelmia ja vaatimuksia, jotka eivät ole 

muuten asianomaisten tiedossa. 

Turvallisuusilmoitus laaditaan työvaiheittain toimittajan tai sitä vastaavassa asemassa olevan 

henkilön toimesta. Laatiminen alkaa saapuvan työryhmän puolelta ja se täytetään erikseen 

sovituista työkäynneistä Fingridin hallinnassa oleville varavoimalaitoksille, sähköasemille ja 

voimajohdoille. 

Turvallisuusilmoitus laaditaan ja sen oleelliset sisältömuutokset päivitetään sovitun aikataulun 

mukaisesti ennen työn aloittamista tai muutoksen voimaantuloa. Mikäli ilmoitusta ei saada 

tehtyä tai päivitettyä edellä mainitussa aikataulussa, pitää asiasta neuvotella aluetoiminnan tai 

varavoimayksikön kanssa. 

Mikäli turvallisuusilmoituksen sisältämät työturvallisuustiedot työmaalla yllättäen osoittautuvat 

liian suppeiksi, pitää turvallisuuden varmistavista toimenpiteistä sopia yhteistyössä muiden 

työryhmien kanssa. Etenkin jos kyseessä on sähköturvallisuusasia, otetaan Fingridin 

aluetoiminta sopimiseen mukaan. Fingridin aluetoimintaa pitää informoida, jos se ei ole 

mukana sopimassa toimenpiteistä. 

Valmis turvallisuusilmoitus jaetaan lomakkeen ohjeen mukaisesti vähintään kaksi työpäivää 

ennen työn aloittamista. Se jaetaan myös kytkennänjohtajalle ja työryhmälle työkohteeseen 

mukaan otettavaksi. Turvallisuusilmoitus lähetetään lisäksi 400 ja 220 kV koskevien töiden 

osalta kantaverkkokeskukseen. 

Työskentely ilman turvallisuusilmoitusta 

Työskentely ilman turvallisuusilmoitusta on sallittua tietyissä töissä.Turvallisuusilmoituksen 

laatimista ei vaadita kun työssä ei mennä sähkölaitteistojen lähelle tai jännitetyöalueille sekä 

 työn aloitus ei edellytä paikallisopastusta eikä työalueen rajaamista tai 

 kyseessä on pelkän paikalliskytkennän tekeminen. 

Näiden töiden tekeminen edellyttää kuitenkin tekstiviesti-ilmoituksen tekemistä. 

 

Sisäänkirjautuminen 

Mene osoitteeseen https://turvailmo.fingrid.fi. Valitse kieli (Suomi tai Englanti) sivun oikeasta 

laidasta.  

https://turvailmo.fingrid.fi/


 

Lomakkeelle kirjautuminen tapahtuu kirjautumalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Ohjeet 

käyttöoikeuksiin ja salasanan vaihtoon löydät painamalla "Ohje"-painiketta sivun vasemmasta 

reunasta. Paina lopuksi "kirjaudu sisään" -painiketta. 

 

 

Kuva 1. Turvallisuusilmoitussovelluksen kirjautumisikkuna. 

Tarkemmat ohjeet turvallisuusilmoituslomakkeen täyttämiseen löydät kirjautumisen jälkeen 

painamalla "Ohje" - painiketta.  

 

Käyttöoikeudet ja salasananvaihto  

 

 Käyttöoikeudet Maximoon ja Turvailmo-sovellukseen asiakkaat ja palvelutoimittajat 
saavat käyttöasiantuntijoiden kautta, jotka välittävät pyynnöt Elvis support:iin 
elvis.support@fingrid.fi. Kiireellisissä asioissa soitto käyttöasiantuntijoilta suoraan 
support:in henkilöille (Hannu Hätönen, Henri Nevalainen, Jani Grönlund)   

 

 Jos käyttäjä unohtaa järjestelmien salasanan, saa uuden salasanan suoraan Fignridin 
käyttäjätuesta (Elisa Appelsiini) P. 030 395 5070  
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