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Työturvallisuuden 

ajankohtaiset
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Huom!

• Liikenne ja autoilu

• Liukastumiset ja kompastumiset

• Lisätyömaadoitukset ja 

sähkötyöturvallisuus

Työturvallisuustilanne
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Nostojen turvallisuus ja 

nostosuunnitelman 

tarkastuslista
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A-Vakavuusluokan läheltä piti –tilanne 

Huomioitavaa työkohteissa
• Huomio nosto- ja purkutyösuunnitelmiin

• Vaativat nostot on suunniteltava kirjallisesti – Nosturin riittävä 

kapasiteetti, heilahdusten estäminen, maapohjan kantavuus ja 

pystytystarkastus,…

• Purkutöiden yhteydessä tehtäviin nostoihin on kiinnitettävä 

erityistä huomiota 

• Turvalaitteet (kuormanvalvonta) pyrkii normaalisti seuraamaan 

kuormitusta siirryttäessä turvalliselta alueelta kohti katkaisurajaa 

Purkutilanteessa turvalaitteiden tästä toiminnallisuudesta ei ole 

hyötyä taakan painon tullessa heilahtamalla yllättäen puomin varaan.

31.3.20225 Karri Koskinen



Nostosuunnitelman tarkastuslista
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Työturvallisuuskampanja 2022
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PÄÄTEEMA: Työn riskinarviointi  

31.3.20229

• Työn riskinarvioinnilla varmistetaan turvallinen työpäivä!

• Fingridin työturvallisuuskampanja keskittyy tänä vuonna 

ennen töiden aloittamista tehtävään työn riskien arviointiin ja 

erilaisten vaarojen tunnistamiseen. 

• Kampanja-aika 1.4 – 31.10

• Kampanjalla kannustetaan käyttämään Quenticin työn 

riskinarviointi -lomaketta

• Konkretisoidaan työn riskinarvioinnin tekeminen

• Miten teet riskinarvioinnin

• Mitä työvaiheita ja töitä tunnistat

• Miten työt pilkotaan pienempiin osiin

• Miten vaaroja tunnistetaan
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Kampanjan aikana käsitellään erilaisia 

työturvallisuusteemoja
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• 1. vuosipuoliskon teemat

• Huhtikuu: Sähkön vaarat 

• Toukokuu: Korkealla työskentely

• Kesäkuu: Raskaiden esineiden nostoon liittyvät 

vaarat

▪ 2. vuosipuoliskon teemat

• Syyskuu: Liikenne ja autoilu

• Lokakuu: Liukastumiset ja kompuroinnit

• Marraskuu: Työkoneet ja työkalujen käyttö ja 

henkilösuojaimet

• Osasta teemoista tehdään erillinen A4 -kokoinen 

juliste työmaalla tulostamista varten
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Materiaalit ja viestintä
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• Kampanjan pääjuliste

• Toimitetaan työmaille A3 -kokoisina projektipäälliköiden ja 

alueiden asiantuntijoiden toimesta

• Toimitetaan myös sähköisesti tulostamista varten

• HTML-kirjeitä sähköpostilla

• Osasta työturvallisuusteemoista tehdään erilliset, ohjaistavat 

julisteet työmaalla tulostamista varten

• Lyhyt koulutusvideo riskinarvioinnin tekemisestä 

• Teemaa pidetään esillä työturvallisuusinfoissa, toimittajan 

työturvallisuusryhmässä, HSE valvojien kokouksessa…

• Fingridin työturvallisuusjulkaisut

• Quentic-pikaviestejä 
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Työkohtainen riskienarviointi / Quentic

www.fingrid.fi/riskinarviointi
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http://www.fingrid.fi/riskinarviointi


Työn riskien arvioinnit
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Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Fax. 030 395 5196

www.fingrid.fi

Kiitos!

http://www.fingrid.fi/

