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Raide-Jokeri on Espoon ja Helsingin kaupunkien välille rakennettava pikaraitiotie. Raitiotien 
rakentamista vaikeuttaa Helsingin Viikissä sijaitseva ja käytössä oleva 1990-luvulla rakennettu 
runkovesijohto. Raitiotien rakentamisesta johtuva putkirikko voi haitata Helsingin yliopiston tutki-
mus- ja opetustoimintaa merkittävästi. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, kannattaako run-
kovesijohto jättää nykyiseen sijaintiinsa vai kannattaako se siirtää pois. Työssä tunnistettiin run-
kovesijohdon toteuttamiskelpoisin sijaintivaihtoehto raitiotien rakentamisen ja yliopiston opetus- 
ja tutkimustoiminnan häiriöttömyyden kannalta sekä yleiset runkovesijohdon rakentamisen työ-
turvallisuusvaarat ja nykyiset toimet vaarojen pienentämiseksi tai poistamiseksi. 
 
Runkovesijohdon toteuttamiskelpoisimman sijaintivaihtoehdon valinta perustui kriittisten infra-

struktuurien ja eri sijoitusvaihtoehtojen hyvien ja huonojen puolien tunnistamiseen. Työturvalli-
suusvaarat selvitettiin osittamalla rakennusvaiheet InfraRYL:n mukaisiin rakennusosa- ja hanke-
nimikkeistön mukaisiin työvaiheisiin ja tunnistamalla työvaiheista yleiset ja työvaihekohtaiset työ-
turvallisuusvaarat. Tutkimuksessa käytettyjä tutkimusmenetelmiä olivat muun muassa haastatte-
lututkimus, potentiaalisten ongelmien analyysi (POA), työn turvallisuusanalyysi (TTA), SWOT-
analyysi, analyyttinen hierarkiaprosessi (AHP), työnositus (WBS) ja riskien ositus (RBS). Toteut-
tamiskelpoisin sijaintivaihtoehto valittiin AHP-päätöksentekomenetelmällä. Raide-Jokeri -hanke 
toteutettiin allianssimallilla. Allianssimalli mahdollisti eri vaihtoehtojen syvällisen tarkastelun tilaa-
jan, suunnittelijoiden ja rakentajien kesken.  
 
Tutkimuksen tuloksena saatiin perusteltu ja dokumentoitu päätös runkovesijohdon siirron tar-

peellisuudesta ja reunaehtojen kannalta toteutuskelpoisemmasta vaihtoehdosta. Tutkimuksen 
avulla saatiin selville suunnittelualueen kriittiset infrastruktuurit, eri sijaintivaihtoehtojen hyvä ja 
huonot puolet, sekä runkovesijohdon rakentamiseen liittyvät yleiset työturvallisuusvaarat. Tunnis-
tettujen työturvallisuusvaarojen perusteella kartoitettiin runkovesijohdon rakentamisen aikaiset 
toimenpiteet työturvallisuusvaarojen pienentämiseksi ja poistamiseksi. Työssä selvitettiin myös 
ratkaisuja, joilla työturvallisuusvaaroja voidaan edelleen vähentää ja poistaa.  
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ABSTRACT 
Tero Mäkinen: Recognized of critical infrastructures and occupational safety hazards 
Master of Science Thesis 
Tampere University 
Master’s Degree Programme in Environmental and Energy Engineering 
April 2020 
 

Raide-Jokeri is a light rail to be built between the cities of Espoo and Helsinki. The construction 
of the light rail is hampered by the main water pipeline built in the 1990s in Viikki, Helsinki. A pipe 
break caused by the construction of light rail can significantly hamper the research and teaching 
activities of the University of Helsinki. The purpose of this work was to determine whether it is 
worthwhile to leave the main water pipe in its current location or to move it away. The project 
identified the most feasible location option for the main water pipeline from the point of view of 
light rail construction and the university's teaching and research activities as well as general oc-
cupational safety hazards in the construction of the main water pipeline and current measures to 
reduce or eliminate hazards. 
 
The choice of the most viable location option for the main water supply was based on the 

identification of the critical infrastructures of the region and the pros and cons of various location 
options. The occupational safety hazards of the main water supply system were investigated by 
dividing the construction phases into work phases according to InfraRYL and by identifying com-
mon and work-specific occupational safety hazards. The research methods used in the study 
included interviews, potential problem analysis (PPA), job safety analysis (JSA), SWOT analysis, 
analytical hierarchy process (AHP), work breakdown structure (WBS) and risk breakdown struc-
ture (RBS). The most viable location option was chosen using the AHP decision-making method. 
The Raide-Jokeri project uses an alliance contracting model. The alliance contracting model 
made it possible to study various construction options among the alliance partner. 
 
The study resulted in a reasoned and documented decision on the need for the transfer of the 

main water pipe and the most viable alternative location. The results included critical infrastruc-
tures in the design area, the pros and cons of different location options, and the general occupa-
tional safety hazards associated with the construction of the main water pipeline. Based on the 
identified occupational safety hazards, the measures taken during the construction of the main 
water pipeline were charted to reduce and eliminate occupational safety hazards. The work also 
revealed ideas on solutions to further reduce and eliminate occupational safety hazards. 
 

 
 
Keywords: work safety, occupational safety hazards, decision making, AHP, JSA, PPA, SWOT, 
RBS, WBS,  
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ALKUSANAT 

Tutkimus tehtiin päivittäisen suunnittelutyön ohessa osana Raide-Jokeri -hanketta. Run-

kovesijohdon rakennussuunnittelijana työturvallisuuden huomioon ottaminen on olennai-

nen osa suunnitteluprosessia. Usein suunnittelutoimeksiannoissa ei ole mahdollista tut-

kia työturvallisuusvaaroja näin syvällisesti. Onneksi isot allianssihankkeet mahdollistavat 

tämän kaltaiset tutkimukset ja uuden oppimisen. 

Työn sisällön kannalta keskeistä oli professori Jouni Kivistö-Rahnaston ohjaus ja työn 

rakentumisen kannalta yliopisto-opettaja Minna Leppäsen kommentit ja parannusehdo-

tukset. Haluan osoittaa kiitokseni kaikille haastatteluihin ja analyysityöpajoihin osallistu-

neille sekä Raide-Jokeri -hankkeelle ja Helsingin seudun ympäristöpalveluille mahdolli-

suudesta tehdä tämä tutkimus. 

 

Tampereella, 25.4.2020 

 

Tero Mäkinen 
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 
AHP  Analyyttinen hierarkiaprosessi AHP on Thomas L. Saatyn kehittämä 

usean muuttujan ja vaihtoehdon järjestelmällinen menetelmä pää-
töksentekoon. 

 
Allianssimalli Allianssimalli on rakennushankkeen keskeisten osapuolten tiiviiseen 

yhteistyöhön perustuva toteutusmuoto. Allianssissa tilaaja, raken-
nuttaja, suunnittelija ja urakoitsija muodostavat yhteisen organisaa-
tion ja vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta. 

 
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tuottaa vesihuollon ja jäte-

huollon palveluja. 
 
Kynnyskriteeri Kynnyskriteerillä tarkoitetaan valintaperustetta, joka täytyy vähin-

tään saavuttaa. 
 
Me-We-Us Ryhmäprosessi-menetelmä, jossa annettu tehtävä toteutetaan en-

sin itse (Me), sitten pareittain (We) ja lopuksi ryhmässä (Us). 
 
MVR-mittaus ja -mittari 
  MVR-mittausta käytetään maa- ja vesirakennustyömailla työolosuh-

teiden ja -turvallisuuden arviointimenetelmänä ja lakisääteisen viik-
kotarkastusten tekemisessä.  

 
Operaattori Operaattorilla tarkoitetaan yhtiötä ja muuta organisaatiota, joka hoi-

taa tai on vastuussa energian tai tele- ja tietoliikenteen välityksestä. 
 
POA Potentiaalisten ongelmien analyysi POA on vakiintunut menetelmä 

tunnistaa rajatun kohteen mahdollisia ongelmia. 
 
Riski Riskillä tarkoitetaan tilannetta tai tapahtumaa, jossa panoksena on 

jotain ihmiselle arvokasta (myös ihminen itse) ja jossa lopputulos on 
epävarma. 

 
Riskien arviointi  Riskien arviointi on suunnitelmallinen menettelytapa, jossa tunniste-

taan vaaroja ja arvioidaan niiden aiheuttamien riskien suuruutta. 
 
Riskienhallinta  Riskienhallinnalla tarkoitetaan riskien merkitysten arviointia ja toi-

menpiteitä riskien pienentämiseksi, rajoittamiseksi tai poistamiseksi. 
 
Rusnaus Rusnaus on irtokivien tai löyhästi kiinni olevan kiviaineksen irrotus 

kaivannon tai tunnelin katosta ja seinistä. 
 
Sortuma tai sortumavaara 
 Sortuma on onnettomuus, jossa rakennuksen, tien, sillan, padon tai 

muun ihmisen rakentaman rakennelman rakenteet sortuvat. Tyypil-
lisiä esimerkkitilanteita ovat työaikaisten tukirakenteiden ja luiskien 
sortuminen, rakennusten rakenteiden sortuminen, rakennustelinei-
den sortuminen sekä kaivosten ja maanalaisten tilojen sortuminen 
tai sortumisvaarat. 
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SWOT Nelikenttäanalyysi SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, 
Threat) on yksinkertainen ja yleisesti käytetty yritystoiminnan ana-
lyysimenetelmä. 

 
Tapaturmataajuus Tapaturmataajuus on sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien 

suhde. Suhde lasketaan miljoonaa työtuntia kohden. 
 
Tekninen infrastruktuuri 
 Teknisen infrastruktuurin muodostavat teknisen huollon verkot, lii-

kenneyhteydet sekä viher- ja vesialueet. 
 
TLJ Työnaikaisilla liikennejärjestelyillä TLJ tarkoitetaan työvaiheen vaa-

timia poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä. 
 
TTA Työn turvallisuusanalyysi TTA on systemaattinen menetelmä tapa-

turmavaarojen tunnistamiseen. 
 
Vaara Vaara on tekijä tai tilanne, joka voi aiheuttaa vammoja ja sairauksia.
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1. JOHDANTO 

Pääkaupunkiseudulle toteutettava pikaraitiotie (Raide-Jokeri) rakennetaan Espoon Kei-

lanimestä Helsingin Itäkeskukseen. Raitiotien reitti sivuaa Helsingin yliopiston Viikin 

kampusaluetta Viikinkaarella. Viikinkaarelle on 1990-luvulla rakennettu edelleen käy-

tössä oleva runkovesijohto. Suuren kokonsa ja sijaintinsa vuoksi runkovesijohto vaikeut-

taa merkittävästi pikaraitiotien rakentamista. 

Runkovesijohto on rakennettu vanhan merenpohjan eli kerrallisen saven päälle. Raken-

tamisen aikana runkovesijohtoa joudutaan kaivamaan esiin. Kaivamisen ja rakentamisen 

mahdollisesti aiheuttama maa-ainesten liikkuminen voi vaurioittaa runkovesijohtoa. Run-

kovesijohdon rikkoutuminen on merkittävä työturvallisuusvaara. Rikkoutumisella voi olla 

vaikutuksia rakennushankeen aikatauluihin. Putkesta paineella suihkuava vesi voi ai-

heuttaa merkittävää vahinkoa Viikinkaaren kiinteistöille sekä alueelle sijoitetuille tekni-

sille järjestelmille. Runkovesijohdon rikkoutumiseen liittyvän merkittävän haitan vuoksi 

Raide-Jokeri -hanke on päättänyt selvittää Viikinkaaren kriittiset tekniset infrastruktuurit 

ja selvittää raitiotien rakentamisen kannalta runkovesijohdon optimaalisin sijaintivaihto-

ehto. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa Viikinkaarella olemassa olevista teknisistä 

infrastruktuureista kriittisimmät, valita runkovesijohdolle toteuttamiskelpoisin sijaintivaih-

toehto ja selvittää rakentamiseen liittyvät yleiset työturvallisuusvaarat sekä miten vaarat 

otetaan huomioon runkovesijohdon rakentamisessa. 

Tutkimustyön tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mitkä ovat suunnittelualueen kriittiset tekniset infrastruktuurit? 
2. Mitkä ovat runkovesijohdon eri sijaintivaihtoehtoihin liittyvät hyvät ja huonot puo-

let (uhat ja mahdollisuudet sekä vahvuudet ja heikkoudet)? 
3. Mikä eri sijaintivaihtoehdosta on toteuttamiskelpoisin? 
4. Mitkä ovat runkovesijohdon rakentamiseen liittyvät yleiset työturvallisuusvaarat? 
5. Miten rakentamiseen liittyvät työturvallisuusvaarat otetaan huomioon runkove-

sijohdon rakentamisessa? 
Vastaukset tutkimuskysymyksiin saadaan kirjallisuustarkastelun perusteella sekä asian-

tuntijahaastattelujen ja eri analyysimenetelmien (SWOT, AHP, POA ja TTA) tuloksista. 

Analyysimenetelmiä yhdistämällä saadaan dokumentoituja perusteluja runkovesijohdon 
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toteuttamiskelpoisesta sijaintivaihtoehdosta ja selvitettyä yleisimmät runkovesijohdon ra-

kentamisen työturvallisuusvaarat (kuva 1).  

 

Kuva 1. Tutkimusmenetelmien yhdistäminen tutkimuksen tavoitteiden saavutta-
miseksi. 

Luvussa kaksi kuvataan tutkimuksen tausta ja kohde sekä tarkasteltavat runkovesijoh-

don eri sijaintivaihtoehdot. Luvuissa kolme ja neljä esitetään työn kannalta keskeinen 

teoria ja käytetyt tutkimusmenetelmät. Viidennessä luvussa esitetään tarkemmin tutki-

muksen vaiheet. Kuudennessa luvussa kerrotaan saadut tulokset. Tulosten tarkas-

telu -luvussa tarkastellaan tulosten laadullista luotettavuutta ja arvioidaan, mitä uutta tut-

kimus tuotti. Lisäksi luvussa pohditaan tulosten käytännön merkitystä. Viimeisessä lu-

vussa esitetään tutkimuksen johtopäätökset. 
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kriteerit
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2. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA KOHDE 

Tutkimus liittyy pääkaupunkiseudulle toteutettavan raitiotien (Raide-Jokeri) rakentami-

sen suunnitteluun. Raide-Jokeri on Espoon Keilaniemen ja Helsingin Itäkeskuksen välillä 

liikennöivä pikaraitiotie (kuva 2). Radan pituus on noin 25 kilometriä, joista noin 9 kilo-

metriä sijoittuu Espoon ja noin 16 kilometriä Helsingin kaupungin alueelle. (Raide-Jokeri 

2019.) 

 

Kuva 2. Pikaraitiotien linjaus Espoon Keilaniemestä Helsingin Itäkeskukseen. 
Suunnittelukohde sijaitsee Viikissä (karttakuvassa Viikin tiedepuisto) (Raide-Jo-

keri n.d.). 

Raideyhteys korvaa Helsingin vilkkaimmin liikennöidyn runkobussilinjan 550:n. Raide-

Jokerilla ennustetaan vuonna 2040 olevan noin 102 000 käyttäjää arkivuorokaudessa. 

(Raide-Jokeri 2019.) Raitiotien rakentaminen toteutetaan allianssimallilla. Allianssin osa-

puolina toimivat Helsingin ja Espoon kaupunkien muodostama tilaajaorganisaatio, suun-

nitteluryhmittymä Ramboll, Sitowise ja Sweco (ent. VR Track Oy) sekä urakoitsijat YIT 

ja NRC Group Finland (ent. VR Track Oy). 
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2.1 Tutkimuksen kohde ja tavoite 

Tutkimuksen kohteena on Helsingin Viikissä sijaitsevan Viikinkaaren ja Helsingin yliopis-

ton tekniset infrastruktuurit ja erityisesti kampusalueen läheisyyteen rakennettu teräksi-

nen runkovesijohto. Halkaisijaltaan 800 millimetrinen runkovesijohto on rakennettu 

vuonna 1993 ja sen laskennallinen käyttöikä on noin 100 vuotta. Tutkimuksen tavoite on 

selvittää, kannattaako runkovesijohto jättää nykyiseen sijaintiin vai kannattaisiko se siir-

tää pois Viikinkaarelta, ja mihin se kannattaisi siirtää. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on 

selvittää runkovesijohdon rakentamisen yleiset työturvallisuusvaarat. 

Raitiotien rakentaminen Viikkiin tulee olemaan haastavaa ja rakennuskustannuksiltaan 

korkeat. Lisäksi rakennustöistä aiheutuu merkittävää haittaa yritysten ja oppilaitosten toi-

minnoille ja alueella liikkujille. Rakentamisesta aiheutuvaa haittaa ja kustannuksia ei 

voida arvioida riittävällä tarkkuudella. Päätöksenteon tueksi runkovesijohdon siirtoa ja 

sijaintivaihtoehtoja vertaillaan Helsingin yliopistolle tärkeiden infrastruktuurien sekä alli-

anssin ja eri rakennuspaikkojen hyvien ja huonojen puolien perusteella. 

Rakennusalalla sattui vuosina 2005–2014 yhteensä 67 kuolemaan johtanutta työpaikka-

tapaturmaa (Työturvallisuuskeskus n.d). Allianssin osapuolten yhteinen tavoite on mini-

moida työpaikkatapaturmat. Tavoitteen saavuttamiseksi tässä työssä kartoitetaan nykyi-

set toimenpiteet työturvallisuusvaarojen pienentämiseksi tai poistamiseksi sekä pohdi-

taan mahdollisia toimenpiteitä niiden edelleen pienentämiseksi tai poistamiseksi.  

2.2 Työpaikkatapaturmat maa- ja vesirakentamisen toimialalla 

Suomessa rakennusala työllistää noin 180 000 henkilöä, joista maa- ja vesirakentamisen 

parissa työskentelee noin 50 000 henkilöä. Rakentaminen on hyvin suhdanneherkkä ala, 

ja rakentamiskohteiden sekä työllisten määrää vaihtelee talouden suhdanteiden myötä. 

Yleistä taloudentilaa voidaan kuvata Tilastokeskuksen uudisrakentamisen volyymi-in-

deksillä. Mitä korkeampi indeksi on, sitä paremmat ovat Suomen talousnäkymät. (Ra-

kennusteollisuus n.da.) 
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Sisäministeriö tilastoi pelastustoimen tehtäviä tehtäväluokittain. Manner-Suomessa pe-

lastuslaitos on suorittanut vuosina 2015–2019 noin 230 kappaletta hätäkeskuksen kautta 

tullutta sortuma- tai sortumavaaratehtävää. Pelastusopiston julkaisemassa tilastossa ei 

eritellä, onko kyseessä rakennuksen vai maa-aineksen sortuma. Kuvaan 3 on koottu 

pelastuslaitoksen sortuma- tai sortumavaaratehtävät sekä uudisrakentamisen volyymi-

indeksi vuosilta 2010–2018 (indeksin arvo v. 2010=100). (Pelastusopisto 2015, 10; Pe-

lastusopisto 2017, 10; Pronto 2019; Pronto 2020; Tilastokeskus 2020.) 

 

Kuva 3. Pelastustoimen sortuma- tai sortumavaaratehtävät ja uudisrakentamisen 
volyymi-indeksi v. 2010–2018 (Pelastusopisto 2015, 10; Pelastusopisto 2017, 

10; Pronto 2019; Pronto 2020; Tilastokeskus 2020). 

Kuvasta huomataan, että sortuma- tai sortumavaaratehtävien lukumäärä korreloi uudis-

rakentamisen volyymi-indeksiä. Kun rakentaminen lisääntyy, sortuma- tai sortumavaa-

ratehtävien määrä lisääntyy. Vuonna 2017 on nähtävissä poikkeus, jolloin nousevasta 

indeksistä huolimatta sortuma- ja sortumavaaratehtäviä on ollut aiempia vuosia vähem-

män. Seuraavina vuosina tehtävien määrä on noin kolminkertaistunut (v. 2019 sortuma- 

tai sortumavaaratehtäviä on ollut 70 kappaletta). 

Työpaikkatapaturmat työsuorituksen perusteella 

Maa- ja vesirakentamisen työpaikkatapaturmat eroavat talonrakentamisen työpaikkata-

paturmista siten, että maa- ja vesirakentamisen työpaikkatapaturmat ovat yleensä vaka-

vampia kuin talonrakentamisessa tapahtuneet työpaikkatapaturmat. Toisaalta maa- ja 

vesirakentamisessa tapaturmataajuus on pienempi, eli tapaturmia tapahtuu harvemmin 
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kuin talonrakentamisessa (Väylä 2010, Dia 11). Yleisesti rakentamisen toimialalla pal-

kansaajien työpaikkatapaturmien taajuus on laskenut. Vuonna 2005 tapaturmataajuus 

oli noin 83 ja vuonna 2017 taajuus oli noin 61 (Tapaturmavakuutuskeskus 2019). Kuvaan 

4 on yhdistetty maa- ja vesirakentamisen työntekijöiden sekä työnkoneen käyttäjien työ-

paikkatapaturmat työsuoritusten perusteella vuodelta 2015. 

 

Kuva 4. Työpaikkatapaturmat maa- ja vesirakentamisen ammateissa ja työkonei-
den käyttäjien työtapaturmat vuonna 2015 työsuorituksen mukaan (Tapaturma-

vakuutuskeskus 2017, 42). 

Työsuoritusten perusteella noin 78 % maa- ja vesirakentajien ja noin 72 % työkoneen 

käyttäjien työpaikkatapaturmista tapahtui henkilön liikkuessa, käytettäessä käsikäyttöi-

siä työkaluja, esineiden käsittelyssä ja taakan siirrossa käsivoimin. Liikkuessa tapahtu-

neita tapaturmatyyppejä ovat esimerkiksi kaatuminen ja liukastuminen. (Tapaturmava-

kuutuskeskus 2017, 42.) 

Työpaikkaonnettomuuksien tutkinta (TOT-tutkinta) 

Maa- ja vesirakentamisen vakavista työpaikkatapaturmista suurin osa on kaivantotapa-

turmia. Etelä-Suomen rakennustyömailla tapahtuu keskimäärin yksi vakavaan tapatur-

maan johtanut kaivannon sortuma vuosittain. Näistä tapauksista noin 75 % johtaa uhrin 

menehtymiseen. Tapaturmavakuutuskeskus tutkii kuolemaan johtaneita työpaikkaon-

nettomuuksia niin kutsutussa TOT-tutkinnassa. Tutkinnan tarkoituksena on selvittää on-

nettomuuteen johtuneita syitä / tekijöitä ja tehostaa työtapaturmien torjuntaa. TOT-tut-

kinnassa selvitetään onnettomuuteen johtaneet tapahtumat ja tapaturmatekijät sekä 
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pohditaan torjuntamenetelmiä vastaaviin tapaturmiin (Tapaturmavakuutuskeskus n.d, 4; 

Rakennusteollisuus 2014.) 

TOT-tutkimusten perusteella kaivanto-onnettomuuksissa kyse on ollut siitä, että suunnit-

telutieto on ollut rakentamisen kannalta yleispiirteistä. Suunnittelutietoa ei myöskään ole 

käytetty työnsuunnittelussa, eikä työmaan olosuhteita olla otettu huomioon. Lisäksi ra-

kentamisessa on käytetty siihen soveltumatonta työmenetelmää. (Lehtinen n.d.) Työko-

neen kuljettajan kuolemaan johtaneissa työkoneen yliajoissa useimmiten syynä on ollut 

seisontajarrun kytkemättä jättäminen, nousu liikkuvaan koneeseen tai selin työskentely 

käynnissä olleeseen koneeseen (TOT-tietojärjestelmä TOT 5/11). 

2.3 Suunnittelualue 

Viikin kaupunginosa sijaitsee Helsingin kaupungin maantieteellisessä keskipisteessä 

noin kahdeksan kilometrin päässä Helsingin keskustasta (kuvassa 2 Viikin tiedepuisto). 

Viikki sijoittuu Lahdenväylän itäpuolelle ja ulottuu Vanhankaupunginlahdelta seututielle 

101 eli Kehä 1:lle. Viikissä kulttuurihistoriallinen peltomaisema ja luontoalueet yhdistyvät 

korkean teknologian tutkimustoimintaan ja ekologiseen asuntorakentamiseen. Vuoden 

2020 loppuun mennessä Viikissä arvioidaan olevan noin 17 000 asukasta ja 6 000 työ-

paikkaa (Helsingin kaupunki 2019a). 

Viikin tiedepuisto 

Tiedepuisto on Viikin toiminnallinen keskus, jossa sijaitsee Helsingin yliopiston bio-, 

maa- ja metsätaloustieteisiin sekä farmasiaan ja eläinlääketieteelliseen tutkimukseen ja 

opetustoimintaan keskittyvä yli 6 000 opiskelijan kampus. Alueella sijaitsee yliopiston li-

säksi sektoritutkimuslaitoksia muun muassa elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Helsin-

gin yliopiston opettajaharjoittelijakouluna toimiva Viikin normaalikoulu, Helsinki Think 

Company kehittämiskeskus sekä useita muita pienempiä yrityksiä. Päivittäin tiedepuis-

ton alueella työskentelee yli 2 000 henkilöä. (Helsingin yliopisto 2019; Helsingin kau-

punki 2019a.) 

Viikin kampus on toiminut vuodesta 1946 ja siitä on muodostunut bio- ja lääketieteen 

tutkimuksen ja opetuksen keskittymä. Korkeatasoinen tutkimus asettaa erityisiä vaati-

muksia tutkimuslaitteille ja -menetelmille. Viikin kampuksella on käytössä tärinälle ja 

magneettikentille herkkiä elektronimikroskooppeja ja molekyylitutkimuksessa käytettäviä 

ydinmagneettisia resonassispektroskopia laitteita (Helsingin yliopisto 2019b). 

Tällä hetkellä Viikin joukkoliikenne järjestetään bussilinjoilla, jotka suuntautuvat Helsin-

gin keskustaan, Malmille sekä pääkaupunkiseudun poikittaiseen liikenteeseen. Lisäksi 
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Lahdenväylää pitkin liikennöiville paikallislinjan busseille on pysäkit tiedepuiston alu-

eella. Bussin runkolinja 560 liikennöi Viikin pohjoisosien kautta Myyrmäkeen ja tiedelinja 

506 yhdistää Helsingin yliopisto- ja korkeakoulukampusalueita sekä muita tiede- ja tek-

nologiakeskittymiä. Poikittaisliikenteen runkolinja 550 eli Jokeri-linja liikennöi reitillä Wes-

tend–Tapiola–Leppävaara–Pitäjänmäki–Huopalahti–Oulunkylä–Itäkeskus. (Helsingin 

kaupunki 2019a.) 

Yksi merkittävimmistä joukkoliikenteen vaihtopysäkeistä sijaitsee Viikin kampuskirjaston 

ja 1830-luvulla rakennetun Viikinkartanon välissä (Helsingin kaupunki 2019b). Kuvaan 5 

on merkitty vihreällä värillä Raide-Jokerin linjaus Viikinkaarella ja oranssilla värillä nykyi-

set bussipysäkit sekä turkoosilla värillä tuleva raitiotien vaihtopysäkki. 

 
 

Kuva 5. Raide-Jokerin linjaus Viikissä sekä Viikinkaaren nykyiset bussipysäkit 
oranssilla ja raitiotien vaihtopysäkki turkoosilla värillä (Helsingin kaupunki 

2019c). 

Vaihtopysäkki palvelee myös Lahdenväylän (kuvan 5 yläosassa) nykyistä sekä suunnit-

teilla olevan Viikin-Malmin pikaraitiotien henkilöliikennettä. Viikinkaaren pysäkki on to-

dettu niin merkittäväksi, että pikaraitiotien linjausta ei voida muuttaa. (Helsingin kaupunki 

2018.) 

2.4 Teknisten infrastruktuurien nykytilanne 

Teknisten infrastruktuurien nykytilanne selvitettiin tutkimalla eri toimijoilta saatua lähtöai-

neistoa ja kohdekäynnillä. Viikin tiedepuistoa ja kampusaluetta halkovan Viikinkaaren 

katualueen leveys on noin 17 metriä. Viikinkaaren asemakaava poikkeaa perinteisestä 

asemakaavoituksesta siten, että katualueen sisäpuolelle jää yksityisessä omistuksessa 

oleva alue. Alueen käyttötarkoitus on määrätty autopaikkojen korttelialueeksi (LPA) ja 
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noin 2,5 metrin levyiselle alueelle on kaavamääräyksin osoitettu puurivi-istutus (Helsin-

gin kaupunki 1996). 

Maaperältään Viikinkaari on savea. Savilinssin alla noin 2,5 metrissä on arteesista eli 

paineellista pohjavettä, joka purkautuessaan nousee hydrostaattisen paineen vaikutuk-

sesta maanpinnan yläpuolelle. Alueen nykyiset rakennukset ja osa putki- ja johtoraken-

teista on perustettu kovaan pintaan lyödyille tukipaaluille. 

Viikinkaaren katualueelle on sijoitettu useiden eri toimijoiden ja operaattoreiden putkia ja 

johtoja. Kuvassa 6 on esitetty nykyisten putkien ja johtojen likimääräinen sijainti. Tarkas-

telun kohteena oleva runkovesijohto on merkitty kuvaan syaanilla värillä ja sinisellä nuo-

lella (V800t). 

 
Kuva 6. Viikinkaaren nykyisiä putkia ja johtoja. Tarkastelun kohteena oleva vesi-

johto on merkitty syaanilla värillä ja sinisellä nuolella (Helsingin kaupunki 
2019c). 

Suunnittelualueelta on tunnistettu muun muassa seuraavat tekniset infrastruktuurit: 

sähkö, kaukolämpö, tele ja tietoliikenne, kaasu, puhdasvesi sekä jäte- ja hulevesiviemä-

röinti. Sähköstä ja kaukolämmöstä vastaa Helen, kaasusta Suomen Kaasuenergia sekä 

vesi ja viemäröinnistä Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY). Tele ja tietoliiken-

teestä vastaavat useat eri operaattorit kuten Elisa ja Telia. Lisäksi suunnittelualueella on 

Helsingin yliopiston omistamia ja hallinnoimia tele ja tietoliikenne kaapeleita. 
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2.5 Runkovesijohdon nykytilanne 

Lähtötietojen perustella tarkastelun kohteena oleva vesijohto on rakennettu koko mat-

kalta Viikinkaaren pohjoisreunaan arviolta 1,6 metrin peitesyvyyteen. Putken sijainnista 

ei ole saatavilla mittausaineistoa, joten sijainti ja peitesyvyys perustuvat vanhoihin suun-

nitelmakarttoihin sekä silloisten suunnitteluohjeiden minimivaatimuksiin. 

Runkovesijohto ei risteä raitiotien linjauksen kanssa. Runkovesijohdon jättäminen nykyi-

seen sijaintiin vaikeuttaa huomattavasti raitiotien alta siirrettävien johtojen sijoittelua ja 

rakentamista ahtaassa katutilassa. Mikäli runkovesijohto jätetään nykyiseen sijaintiin, 

sitä joudutaan rakentamisen aikana varomaan ja väistelemään siirrettävillä putkilla ja 

johdoilla. Osa putkista ja johdoista joudutaan sijoittamaan osittain runkovesijohdon 

päälle ja siten poikkeamaan HSY:n suunnitteluohjeista. Runkovesijohdon päällä olevat 

rakenteet haittaavat merkittävästi vesijohdon korjausta ja saneerausta. Lisäksi paineelli-

sen runkovesijohdon läheisyydessä työskentely on merkittävä työturvallisuusvaara. Rai-

tiotien rakentaminen Viikinkaarelle kestää arvioilta 20 kuukautta ja veden virtaus runko-

vesijohdossa voidaan katkaista hetkellisesti. Veden virtausnopeuden muutos voi irrottaa 

vesijohdon seinämistä saostumia. Saostumat voivat aiheuttaa veden laadun heikkene-

mistä ja lisätä juomaveden desinfiointitarvetta. 

Mikäli runkovesijohto siirretään pois Viikinkaarelta, korvaava runkovesijohto on raken-

nettava ensimmäisenä varsinaisena rakennustoimenpiteenä. Korvaavan runkovesijoh-

don suunnittelu ja teräksisten putkiosien toimitus kestää useita kuukausia. Mikäli siirto-

tarve ilmenee rakentamisen aikana, raitiotien rakentaminen joudutaan mahdollisesti kes-

keyttämään. Rakennustyön keskeytys voi aiheuttaa raitiotien rakennusaikatauluun vii-

västymisiä ja näin ollen ylimääräisiä kustannuksia. 

2.6 Runkovesijohdon sijaintivaihtoehdot 

Runkovesijohdon eri sijaintivaihtoehdoista tehtiin alustava vaihtoehtotarkastelu. Vaihto-

ehtotarkastelua varten tutkittiin vanhoja suunnitelmia ja karttoja sekä suoritettiin maas-

tokatselmus. Tarkastelussa etsittiin mahdollisia runkovesijohtolinjan liitoskohtia ja reittejä 

näiden liitoskohtien välillä. Alustavan vaihtoehtotarkastelun perusteella seuraavat kuusi 

vaihtoehtoa valittiin tarkempaan vertailuun. Vaihtoehdoista VE 0: Viikinkaari on nk. nol-

lavaihtoehto, jossa vesijohto jätetään nykyiseen sijaintiin ja vaihtoehdot VE 1–VE 5 ovat 

runkovesijohdon vaihtoehtoisia sijainteja (kuva 7). Vaihtoehtojen numerointi perustuu 

varhaiseen olettamukseen toteuttamiskelpoisimmasta vaihtoehdosta. 
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Kuva 7. Runkovesijohdon eri sijaintivaihtoehdot Viikissä (karttapohja Helsingin 

kaupungin karttapalvelu). 

VE 0: Viikinkaari (nykyinen sijainti nk. nollavaihtoehto) 

Vaihtoehdossa VE 0 runkovesijohto jätetään nykyiseen sijaintiin Viikinkaarelle. Tässä 

vaihtoehdossa raitiotien rakentaminen tapahtuu runkovesijohdon läheisyydessä. Lähtö-

tietojen mukaan nykyinen runkovesijohto on rakennettu osittain yliopiston kiinteistölle. 

VE 1: Maaherranpuisto–Viikintie 

Vaihtoehdossa VE 1 runkovesijohto rakennetaan reitille Pihlajamäentie–Maaherran-

puisto–Viikintie. Rakennettavan runkovesijohdon pituus on noin 760 metriä ja se raken-

netaan pääasiallisesti katualueelle ja puistoon. Maaherranpuistossa runkovesijohto sijoi-

tetaan nykyisen kevyenliikenteen väylän alle. Tällä vältetään puiston istutusten vahin-

goittuminen rakentamisen aikana. VE 1:n maaperä on lähinnä savea tai täytemaata ja 

Viikintiellä stabiloitua liejusavea. Runkovesijohdon rakentaminen ja sijoittaminen puis-

toon ei vaadi asemakaavamuutosta eikä rasitesopimusta. 
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VE 2: Pihlajamäentie–Viikintie 

Vaihtoehdossa VE 2 runkovesijohto rakennetaan reitille Pihlajamäentie–Viikintie. Raken-

nettavan runkovesijohdon pituus on noin 770 metriä ja se rakennetaan katualueelle. Ka-

tualueelle rakentaminen ei vaadi asemakaavamuutosta eikä rasitesopimusta. Maaperä 

vaihtelee kitkamaasta saveen ja täytemaahan. Viikintien maaperä on stabiloitua lieju-

savea. 

VE 3: Yliopiston reitti (Pihlajamäentie–Kanslerinkaari) 

Vaihtoehdossa VE 3 runkovesijohto rakennetaan Viikinkaaren pohjoispuolelle. Runko-

vesijohdon linjaus mukailee reittiä Pihlajamäentie–Latokartanonkaari–Kanslerinkaari–

Viikintie. Rakennettavan runkovesijohdon pituus on noin 650 metriä. Runkovesijohto ra-

kennetaan katualueelle ja yliopiston kiinteistölle. Maaperän laadusta ei ole varmuutta. 

Runkovesijohdon rakentaminen yliopiston kiinteistölle vaatii erillisen rasitesopimuksen 

tontin omistajan kanssa. 

VE 4: Maaherranpuisto–Pastourinkatu 

Vaihtoehdossa VE 4 runkovesijohto rakennetaan reitille Pihlajamäentie–Maaherran-

puisto–Pastourinkatu–Viikintie. Rakennettavan runkovesijohdon pituus on noin 800 met-

riä ja se rakennetaan pääasiallisesti katualueelle. Puisto-osuudelle ei tarvita kaavamuu-

tosta eikä rasitesopimusta. Maaherranpuistossa runkovesijohto sijoitetaan nykyisen ke-

vyenliikenteen väylän alle. Maaperä on lähinnä savea tai täytemaata ja Viikintiellä stabi-

loitua liejusavea.  

VE 5: Vanha ratapenkka (Pihlajamäentie–Mendelinkuja) 

Vaihtoehdossa VE 5 runkovesijohto rakennetaan käytöstä poistetulle ratapenkalle. Run-

kovesijohdon linjaus mukailee reittiä Pihlajamäentie–Maaherranpuisto–Mendelinkuja–

Viikintie ja se on pituudeltaan noin 700 metriä. Runkovesijohto rakennetaan pääasialli-

sesti katualueelle ja puistoon. Vaihtoehto voi aiheuttaa asemakaavan muutoksen ja 

mahdollisen rasitesopimuksen kahdelle korttelialueelle ja tontille. Lisäksi Mendelininku-

jalle on sijoitettu runsaasti käytössä olevia putkia ja johtoja. 
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3. KRIITTISET INFRASTRUKTUURIT JA RAKEN-
TAMISEN TURVALLISUUS 

Kappaleessa selvitetään, mitä kriittisellä infrastruktuurilla tarkoitetaan, ja miten rakenta-

misen turvallisuutta ohjataan ja hallitaan. Kirjallisen materiaalin tutkimuksessa selvisi, 

että kriittisiä infrastruktuureja on käsitelty vain suuressa esimerkiksi valtiollisessa mitta-

kaavassa. Aineistosta on kuitenkin hyödynnettävissä yleisiä periaatteita infrastruktuurien 

riippuvuuksista ja vaikutuksista. Rakentamisesta ja rakentamisen työturvallisuudesta on 

saatavilla runsaasti kirjallisuutta sekä työpaikkatapaturmiin ja talouteen liittyviä tilastoja. 

Maa- ja vesirakentamisen työturvallisuutta ohjaavat kansallisen työturvallisuuslainsää-

dännön lisäksi erilaiset ohjeet ja hyvän rakentamistavan käytännöt. 

3.1 Lainsäädäntö 

Kansallinen lainsäädäntö ja siihen liittyvät asetukset sekä hyvän rakentamisen käytännöt 

ja määräykset ohjaavat rakentamista. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999, MRL) ja 

siihen pohjautuva Suomen rakentamismääräyskokoelma määrittävät rakentamista kos-

kevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupame-

nettelyn ja viranomaisvalvonnan. Olennaiset tekniset vaatimukset koskevat rakenteiden 

lujuutta ja vakautta, terveellisyyttä, käyttöturvallisuutta, esteettömyyttä, energiatehok-

kuutta ja paloturvallisuutta. (Ympäristöministeriö 2019.) 

Tärkeimmät työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset ovat työturvallisuuslaki 

(738/2002), Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) ja Valtio-

neuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008). Li-

säksi Rakennustietosäätiö ja Rakennustieto Oy edistävät hyvää suunnittelu- ja rakenta-

mistapaa julkaisemalla ohjeita ja laatuvaatimuksia, kuten esimerkiksi InfraRYL Infrara-

kentamisen yleiset laatuvaatimukset.  

3.2 Kriittiset infrastruktuurit 

Käsitteet kriittiset eli elintärkeät infrastruktuurit (Critical Infrastructure – CI) ja niiden suo-

jaaminen (Critical Infrastructure Protection – CIP) on otettu käyttöön Yhdysvalloissa 

1990-luvun puolivälissä (Lewis 2006, 4). Kriittisillä infrastruktuureilla tarkoitetaan keskei-

siä yhteiskunnan verkostoja, järjestelmiä, hyödykkeitä ja teknisiä rakenteita sekä organi-

saatiota, joiden tuhoutumisella olisi merkittävä vaikutus ihmisille ja hallinnolle (Neuvos-

ton direktiivi 2008/114/EY, artikla 2). 
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Lewiksen mukaan kriittiset infrastruktuurit koostuvat kahdeksasta osa-alueesta (Lewis 

2006, 8). Määritelmä perustuu Yhdysvaltojen presidentin vuonna 1998 antamaan toimin-

taohjeeseen Critical Infrastructure Protection (PDD-63) ja se on sovellettavissa myös 

muihin globaalin pohjoisen kriittisten infrastruktuurien määrittämiseen. Lewiksen mukaan 

osa-alueet ovat: 

• pankki ja finanssialan palvelut 

• lainvalvontaviranomaiset 

• pelastustoiminta 

• energiahuolto 

• tieto- ja viestintäjärjestelmät 

• terveydenhuollon järjestelmät 

• liikenne ja logistiikka sekä 

• vesihuolto (Lewis 2006, 8). 

Kriittiset infrastruktuurit ovat yleensä verkostoituneet toisiinsa sekä muihin infrastruktuu-

reihin ja toimintoihin. Keskinäiset riippuvuudet vaihtelevat suuresti, ja jokaisella infra-

struktuurilla on omat ominaispiirteensä. Riippuvuudet voidaan jakaa neljään pääluok-

kaan. Pääluokat ovat fyysiset, maantieteelliset, tietoverkkoihin ja toimintalogiikkaan liit-

tyvät riippuvuudet. Riippuvuudet voivat olla yksi- tai kaksisuuntaisia, tai infrastruktuuri voi 

olla riippuvainen useasta eri pääluokasta. (Rinaldi, Peerenboom & Kelly 2001, 12) 
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Kuvassa 8 on havainnollistettu energian (sähkö, maakaasu ja öljy) riippuvuutta kuljetuk-

siin, tele- ja tietoliikennejärjestelmiin ja vesihuoltoon. 

 
Kuva 8. Esimerkki infrastruktuurien riippuvuuksista (mukaillen Rinaldi ym. 2001, 

15). 

Esimerkkinä yksisuuntaisesta riippuvuussuhteesta on kuvassa 8 näkyvä vesihuollon ja 

öljynjalostuksen riippuvuus. Toinen esimerkki yksisuuntaisesta riippuvuussuhteesta on 

sähköenergian sekä tele- ja tietoliikenteen välillä. Tele- ja tietoliikenne tarvitsee toimiak-

seen sähköä. Sähköenergian puute sammuttaa tele- ja tietoliikennejärjestelmien toimi-

laitteet, jolloin tietoliikenneyhteydet eivät toimi. 

Yksisuuntaisesta riippuvuussuhteesta tulee kaksisuuntainen esimerkiksi niissä tapauk-

sissa, joissa sähköenergian tuottaminen edellyttää toimivia tietoliikenneyhteyksiä. Säh-

köenergian katkeaminen vaikuttaa tietoliikennejärjestelmän kautta tulevaan ohjaustie-

toon, jolloin sähköenergian tuotantoon tarvittavat tietojärjestelmät eivät toimi. Lähes jo-

kaiseen osa-alueeseen liittyvät energian lisäksi myös tieto- ja viestintäjärjestelmät. 

Tässä tutkimuksessa kriittisten infrastruktuurien tunnistamisessa käytetään edellä mai-

nittuja periaatteita, mutta keskitytään vain tutkimuksen kohteessa oleviin järjestelmiin ja 

riippuvuuksiin. 
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3.3 Rakentamisen turvallisuuden hallinta 

Maa- ja vesirakennustyömaan turvallisuussuunnitteluun kuulu olennaisena osana työn 

ja työvaiheiden suunnittelu. Vaarallisista töistä ja työvaiheista laaditaan kirjalliset suun-

nitelmat. Suunnitelmissa huomioidaan kyseiseen työtehtävään kohdistuvat riskit ja tur-

vallisuusasiat. Määrättyyn työvaiheeseen liittyvät yksityiskohtaiset työturvallisuussuunni-

telmat laaditaan rakentamisen aikana. Yksityiskohtainen turvallisuussuunnitelma tulee 

laatia erityisiä turvallisuus- ja terveysvaaroja sisältävistä töistä, kuten esimerkiksi raskai-

den esivalmistettujen osien kokoaminen, tulityöt, räjäytystyöt, kaivantotyöt sekä työ tie- 

ja katualueella (Valtioneuvoston asetus rakennustöiden turvallisuudesta, liite 2). 

Rakennuttajalla on huolehtimisvelvollisuus rakennushankkeen työturvallisuudesta. Ra-

kennuttajan tehtävänä on laatia hanketta koskevat turvallisuusjohtamisen ohjeet, -me-

nettelyt ja -tavoitteet sekä koordinoida ja valvoa tehtävien toteutusta. Rakennuttajan on 

laadittava rakennushankkeesta turvallisuusasiakirja sekä nimettävä turvallisuuskoordi-

naattori. Turvallisuusasiakirjassa esitetään tavanomaisuudesta poikkeavat hankkeen 

ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat erityiset vaara- ja haittatekijät. 

(VNa 5.1 § 7.1 §, 8.1–2 §.) 

Turvallisuuskoordinaattori on rakennuttajan vastuullinen edustaja. Turvallisuuskoordi-

naattorin tehtävänä on huolehtia rakennuttajalle kuuluvista työturvallisuusvelvoitteista ja 

-tehtävistä. Rakennuttajan on huolehdittava, että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä 

pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia rakennushank-

keesta. Turvallisuuskoordinaattorin on huolehdittava VNa 5–9 §:ssä tarkoitetuista turval-

lisuutta ja terveellisyyttä koskevista toimenpiteistä. (VNa 2 § 5.2 §.) Näitä toimenpiteitä 

ovat muun muassa 

• osallistua henkilökohtaisesti aloitus-, suunnittelu- ja työmaakokouksiin 

• varmistaa hankeen eri osapuolten välinen yhteistyö työturvallisuutta koskevissa 

asioissa ja tulee huolehtia, että 

• suunnittelijoilla on käytettävissä tarvittavat lähtötiedot ja tunnistetut riskitekijät 

• rakennussuunnitelmissa on otettu huomioon työturvallisuuden edellyttämät tek-

niset ratkaisut 

• hankkeeseen on laadittu turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettely-

ohjeet. (Peltonen n.d.) 

Rakentamisen valmisteluvaiheessa laaditaan hankkeen turvallisuus- ja työmaasuunni-

telma sekä toteutetaan riskienarviointi. Turvallisuus- ja työmaasuunnitelman laatimisesta 
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vastaan päätoteuttaja. Turvallisuussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon työmaata kos-

kevat yleiset turvallisuusvaatimukset sekä rakennuttajan esittämät lisäykset. Työ-

maasuunnitelmassa esitetään työmaa-alueen suunniteltu käyttö esimerkiksi asemapii-

rustuksena. Turvallisuus- ja työmaasuunnitelma laaditaan yleensä samanaikaisesti, jol-

loin niiden laadinnan yhteydessä tehdään vain yksi yhteinen vaarojen tunnistus ja arvi-

ointi (riskienarviointi). Vaarallisista töistä ja työvaiheista laaditaan erilliset kirjalliset tur-

vallisuussuunnitelmat. (VTT 2016.) 

Työmaan turvallisuusjohtamisen vastuut tulee sopia täsmällisesti projektin urakka- ja ali-

urakka sopimuksissa. Työ- tai projektipäällikkö vastaa kokonaisuudessaan rakentami-

sen turvallisuudesta. Lisäksi hän vastaa esimiehenä ja työnantajan edustajana omien 

alaistensa turvallisuudesta. (Rakennusteollisuus n.db.)  

Työmaapäällikkö tai vastaava työnjohtaja vastaa projektin ja sen työvaiheiden työsuo-

jelu- ja turvallisuustehtävistä sen mukaan, mitä projektisuunnitelmissa, vastuutaulu-

koissa tai vastaavissa on määritelty. Esimiehenä hän vastaa omien alaistensa turvalli-

suudesta. (Rakennusteollisuus n.db.) Työntekijällä on velvollisuus toimia työnantajan ja 

esimiehen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hänen tulee huolehtia myös omasta ja 

muiden turvallisuudesta ja terveydestä. Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa viipymättä 

työnantajalle tai työsuojeluvaltuutetulle turvallisuuteen liittyvistä puutteista. (Työsuojelu-

laki, 18–19 §.) 

Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä 

sekä huolehdittava siitä, että työntekijällä on tarvittava ammatillinen osaaminen työteh-

tävän suorittamiseksi (Työsuojelulaki, 14 §). Yhteisellä työmaalla päätoteuttajan on huo-

lehdittavat tarvittavasta perehdytyksestä ja pidettävä huolta siitä, että kaikilla yhteisen 

rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä, vaara- ja 

haittatekijöistä sekä toimenpiteistä niiden poistamiseksi (Työsuojelulaki, 52 §). Työnan-

tajalla ja yhteisellä työpaikalla olevan päätoteuttajan on jatkuvasti tarkkailtava työturval-

lisuuden tilaa ja työtapojen turvallisuutta (Työsuojelulaki, 58 §).  

Rakennustyömaan valvontaan sisältyvät lakisääteiset viikkotarkastukset (MVR-mittaus). 

Viikkotarkastuksissa tarkastetaan työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, putoamissuo-

jaus, valaistus, rakennustyön aikainen sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja muut nos-

tolaitteet, nostoapuvälineet, rakennussahat, telineet, kulkutiet sekä maan ja kaivantojen 

sortumavaaran estäminen sekä muut turvallisuuden kannalta merkittävät asiat (Valtio-

neuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta, 16 §). 
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4. TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tutkimuksessa käytetään useita eri tutkimusmenetelmiä. Menetelmävalinnoilla on ha-

luttu lisätä tutkimustulosten luotettavuutta, selvittää tutkimustulosten ristiriitaisuutta tai 

näkemyseroja sekä tutustua monipuolisesti eri tutkimusmenetelmiin. Tutkimustulosten 

luotettavuutta parannetaan hyödyntämällä eri menetelmien toisiaan täydentävää vaiku-

tusta. 

4.1 Kynnyskriteerit 

Vertailtavien sijaintivaihtoehtojen määrää vähennetään kynnyskriteerien avulla. Kynnys-

kriteerit määräytyivät Helsingin kaupungin kaavoituksen ja Helsingin yliopiston asetta-

mien ehtojen perusteella. Kynnyskriteerit ovat asemakaavan mukainen rakentaminen ja 

yliopiston tutkimuspuiden ja niiden ympäristön koskemattomuuden turvaaminen. 

Kaavoitus tulee ottaa huomioon kaikessa rakentamisessa. Kaavoituksella säädetään mi-

ten esimerkiksi asuin-, viher- ja teollisuusalueet sekä työpaikat sijoitetaan kaupungin alu-

eelle. Pahimmassa tapauksessa kunnallisteknisten ja vastaavien rakenteiden epäsuo-

tuisa sijainti rajoittaa tulevaa maankäyttöä ja rakentamista. Helsingin yliopiston ehtona 

oli, että rakentaminen ei saa häiritä tutkimuspuiden avulla tehtävää tutkimusta. 

4.2 Haastattelututkimus 

Tutkimusmenetelmänä haastattelu on yksi tiedonhankinnan perusmuodoista. Haastatte-

lijan tehtävänä on saada tietoa haastateltavan ajatuksista, käsityksistä ja kokemuksista. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 11, 41, 43) Tässä tutkimuksessa haastattelulajina käytetään 

teemahaastattelua eli puolistrukturoitua haastattelua. Teemahaastattelun perustana pi-

detään vuonna 1956 julkaistua Mertonin, Fisken ja Kendallin kirjaa The Focused Inter-

view. Hirsjärvi kuvailee menetelmää seuraavasti: Kohdennetussa haastattelussa olete-

taan, että haastateltavat ovat henkilökohtaisesti kokeneet haastattelun kohteena olevan 

tapahtuman. Tämän lisäksi haastattelija on selvittänyt haastattelun kohteena olevan 

asian taustoja ja kokonaisuutta, joiden perusteella hän on kirjoittanut haastattelua varten 

apukysymyksiä. (Hirsjärvi ym. 2008, 47.) 

Hirsjärven esittelemä teemahaastattelu-menetelmä eroaa Mertonin kohdennetusta 

haastattelusta siten, että teemahaastattelussa ei edellytetä yhteistä kokemusta tutkitta-

vasta aiheesta. Teemahaastattelun lähtökohtana on, että kaikkia haastateltavan koette-

lemuksia, ajatuksia ja tunteita voidaan tutkia tällä menetelmällä. Teemahaastattelussa 
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aihetta voidaan käsitellä niin yksityiskohtaisesti tai suurpiirteisesti kun on tarpeellista. 

(Hirsjärvi ym. 2008, 48.) 

Tässä tutkimuksessa teemahaastattelu antaa mahdollisuuden tutkijan ja haastateltavan 

väliselle laaja-alaiselle vuorovaikutukselle. Haastattelun aihepiiri määritellään ennak-

koon ja haastateltavat pyritään valitsemaan huolellisesti tutkimustavoitteiden mukaisesti. 

Haastattelun kysymykset laaditaan ennen haastattelua eikä niitä lähetetä haastateltaville 

etukäteen. Kysymykset pyritään pitämään niin avoimina ja yksinkertaisina kuin mahdol-

lista (SFS-EN 31010, 50). 

Kaikki haastattelukysymykset käydään läpi haastateltavan kanssa, mutta käsittelyn laa-

juus voi vaihdella haastateltavan mukaan. Haastattelukysymyksissä pyritään siihen, että 

tutkimuksen kohteessa olevien infrastruktuurien kausaliteetti eli syy–seuraus -suhteet 

saataisiin selvitettyä mahdollisimman hyvin.  

4.3 Nelikenttäanalyysi (SWOT) 

Nelikenttäanalyysi (SWOT) on uhkien ja mahdollisuuksien arviointityökalu. SWOT-ana-

lyysissä mahdollisuuksia arvioidaan vahvuuksien, heikkouksien ja uhkien avulla. Hillson 

(2003) määrittää nämä osatekijät seuraavasti: 

• Vahvuudella tarkoitetaan organisaation ominaisuutta tai resurssia, jota organi-

saatio voi käyttää tehokkaasti tavoitteiden saavuttamiseksi. Organisaation sisäi-

siä vahvuuksia ovat esimerkiksi ammattitaitoiset ja motivoituneet työntekijät.  

• Heikkouksiin kuuluvat organisaation sisäiset rajoitteet, vajaukset ja heikkoudet. 

Heikkouksia ovat esimerkiksi yhteistyökumppaneiden puute ja huono johtami-

nen.  

• Mahdollisuus on mahdollisesti tulossa oleva myönteinen tilanne organisaation 

ympäristössä, joka voi vaikuttaa myönteisesti hankkeeseen. Mahdollisuuksia voi-

vat olla esimerkiksi suunnittelumenetelmien vaihto ja uuden teknologian käyt-

töönotto.  

• Uhalla tarkoitetaan mahdollista epäsuotuisaa tilannetta organisaation ympäris-

tössä. Uhka voi olla este, rajoitus tai mikä tahansa ulkoinen seikka, joka saattaa 

aiheuttaa ongelmia, vahinkoja tai vammoja. Esimerkkinä uhasta on avainhenki-

löstön menettäminen. (Hillson 2003, 90.) 
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SWOT-analyysin tarkoituksena on arvioida ja dokumentoida ristiin mahdollisuuksia ja 

uhkia tunnistettaviin vahvuuksiin ja heikkouksiin. Vahvuuksia voivat olla esimerkiksi 

hankkeen hyvä tuntemus ja tekninen asiantuntemus sekä heikkouksia esimerkiksi huo-

not yhteistyötaidot ja hallinto. 

Tässä tutkimuksessa SWOT-analyysi toteutetaan työpajamaisesti. Työpajaan osallistu-

vat hankkeen ja/tai tekniikka-alan hyvin tuntevat henkilöt. Analyysityöpajan ensimmäi-

sessä osassa tunnistetaan ja arvioidaan jokaisen sijaintivaihtoehdon ulkoiset uhat ja 

mahdollisuudet (edut). Tunnistamiseen käytetään Me-We-Us -menetelmää. Menetel-

mässä tunnistaminen suoritetaan ensin itsenäisesti (Me) tämän jälkeen pareittain (We) 

ja lopuksi koko ryhmän kesken (Us). Organisaation ulkoiset uhat ja mahdollisuudet do-

kumentoidaan SWOT-koontitaulukkoon. Esimerkki koontitaulukosta löytyy kappaleessa 

5.3 (taulukko 8). 

Seuraavassa vaiheessa arvioidaan kunkin mahdollisuuden ja uhan todennäköisyyttä (P) 

ja vaikutusta (I). Todennäköisyyttä arvioidaan asteikolla 0…3, jossa 0 on ’ei mahdollinen’ 

ja 3 on ’todennäköinen’. Vaikutusta arvioidaan asteikolla -3…0…+3, jossa -3 on ’suuri 

negatiivinen vaikutus’, 0 on ’ei vaikutusta’ ja +3 on ’suuri positiivinen vaikutus’. Jokai-

sesta mahdollisuudesta ja uhasta lasketaan riskiä kuvaava PI -piste (kaava 1). PI -piste 

saadaan kertomalla todennäköisyys (P) vaikutuksella (I). Pisteen arvo dokumentoidaan 

SWOT-koontitaulukkoon (katso taulukko 8 kappaleessa 5.3). (Hillson 2003, 92.) 	

𝑃𝐼 = 𝑃 ∗ 𝐼; 		𝑃𝐼	 ∈ 	 {−9…+ 9}             (1) 

jossa P on todennäköisyys ja I on vaikutus. 

Analyysin jälkimmäisessä osassa tunnistetaan organisaation olemassa olevia vahvuuk-

sia ja heikkouksia suhteessa uhkiin ja mahdollisuuksiin. Näin saadaan selville organi-

saation kyky (vahvuudet) ja puutteet (heikkoudet) täyttää rakennustehtävän vaatimukset. 

Osallistujien kesken näistä valitaan 2–3 tärkeintä vahvuutta ja 2–3 tärkeintä heikkoutta 

jatkokäsittelyä varten. Jatkokäsiteltävät vahvuuden ja heikkoudet dokumentoidaan 

SWOT-koontitaulukkoon (taulukko 8 kappaleessa 5.3).  

Seuraavassa vaiheessa tutkitaan valittujen organisaatioon liittyvien vahvuuksien ja heik-

kouksien muuntavaa vaikutusta ensimmäisessä vaiheessa tunnistettuihin mahdollisuuk-

siin ja uhkiin. Tehtävässä selvitetään, 

• miten vahvuuksien tuomalla kyvyllä voidaan edistää mahdollisuuksien hyödyntä-

mistä ja vähentää altistumista uhalle 

• miten heikkouksien aiheuttama kyvyttömyys hyödyntää mahdollisuuksien hyö-

dyntämistä ja miten kyvyttömyys aiheuttaa altistusta uhalle. (Hillson 2003, 94.) 
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SWOT-koontitaulukossa vahvuudella ja heikkoudella on muuntava vaikutus uhkiin ja 

mahdollisuuksiin. Mikäli vahvuus vaikuttaa mahdollisuuteen sille annetaan arvo +2 ja jos 

heikkous vaikuttaa uhkaan sille annetaan arvo -2. Vahvuuden ja heikkouden arvoa muut-

tamalla estetään heikkouden muuttuminen vahvuudeksi ja päinvastoin. (Hillson 2003, 

94.) 

4.4 Analyyttinen hierarkiaprosessi (AHP) 

Analyyttinen hierarkiaprosessi AHP on Thomas L. Saatyn kehittämä usean muuttujan ja 

vaihtoehdon järjestelmällinen menetelmä päätöksentekoon (Saaty 1994, 19). AHP:n ta-

voitteena on osoittaa päätöksentekijälle perusteltu valinta tai suositus parhaasta päätök-

senteon kohteena olevasta vaihtoehdosta. AHP on joustava ja mukautuu helposti erilai-

siin tutkimustilanteisiin. Sen käyttäminen ei vaadi erikoisohjelmistoa ja sen periaatteen 

pystyy ymmärtämään helposti (Coulter, Coakley & Session 2006, 52). 

Analyyttisellä hierarkiaprosessilla voidaan selvittää vaihtoehtojen tärkeysjärjestys koko-

naisuudessaan tai vain mitata valintakriteerien painokertoimet. AHP-menetelmä voidaan 

jakaa neljään vaiheeseen. Vaiheiden tuloksena saadaan arvio ratkaisuvaihtoehtojen 

suhteellisesta järjestyksestä ja vertailujen johdonmukaisuutta mittaava johdonmukai-

suussuhde. AHP:n toteutusvaiheet ovat: 

1. Ongelmaa kuvaavan jäsennetyn rakenteen eli hierarkian määritys 
2. kriteerien pareittain vertailu 
3. parivertailun tulosten normalisointi ja painokertoimien laskenta ja 
4. tulosten johdonmukaisuuden tarkastus (Saaty 1994, 21). 

Menetelmän ensimmäisessä vaiheessa määritellään vertailun tavoite eli päämäärä, ver-

tailtavat kriteerit ja lopuksi tarkasteltavat vaihtoehdot. Kuvassa 9 on esimerkki hierarkia-

rakenteesta, jossa päämäärä on ylimpänä ja ratkaisuvaihtoehdot alimmalla tasolla.  
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Päämäärän ja ratkaisuvaihtoehtojen välissä ovat vertailtavat kriteerit. Kriteerien tai alikri-

teerien määrää ei ole rajoitettu. Mitä enemmän elementtejä (kriteerit, alikriteerit ja vaih-

toehdot) tutkimuksessa on, sitä monimutkaisempi on vaihtoehtojen laskenta. (Saaty 

1994, 21.) Hierarkiarakenne kuvaa todellista tilannetta. Siitä nähdään yksityiskohtaisesti 

ongelman rakenne ja elementteihin vaikuttavat tekijät sekä niiden väliset suhteet. 

 

 
Kuva 9. Esimerkki AHP:n hierarkiarakenteesta (Taherdoost 2017, 244). 

AHP-menetelmässä tarkastellaan kerrallaan kahta elementtiä. Kriteerien ja vaihtoehto-

jen suhteellinen merkitys saadaan selville vertailemalla kriteerejä pareittain keskenään 

sekä vertailemalla yksittäistä kriteeriä eri vaihtoehtoihin. (Saaty 1994, 27.) 

Kriteerien parivertailussa käytetään sovellettua Saatyn painoarvotaulukkoa (taulukko 1) 

(Saaty 1994, 26). Kriteerien suhteellista tärkeyttä arvioidaan parittomilla luvuilla väliltä 

1–9. Saatyn mukaan on mahdollista käyttää myös parillisia kompromissipainoarvoja (2, 

4, 6, 8) sellaisessa tapauksessa, jossa kriteerien väliset suhteelliset erot ovat pieniä. 
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Taulukko 1. AHP-analyysissä käytetty kriteerien parivertailujen painoarvotaulukko 
(mukaillen Saaty 1994, 26). 

 
Ratkaisuvaihtoehdon suhteellista tärkeyttä kriteeriin vertaillaan vastaavalla tavalla. Ver-

tailuasteikkona käytetään kriteerien parivertailujen painoarvotaulukon kaltaista vaihtoeh-

tojen vertailuasteikkoa (taulukko 2). Ratkaisuvaihtoehtojen vertailuasteikko eroaa kritee-

rien parivertailujen painoarvotaulukosta vain sanallisten määritysten osalta. Sanalliset 

määritykset kuvaavat eri vaihtoehtojen välistä suhteellista tärkeyttä. 

Taulukko 2. AHP:ssä käytetty ratkaisuvaihtoehtojen vertailuasteikko (mukaillen Saaty 
1994, 26). 

 

Tietojen analysointia varten aineistosta koostetaan vertailumatriisi, josta lasketaan kri-

teerin ominaisarvovektori eli kriteerin painokerroin. Taulukossa 3 on esimerkki vertailu-

matriisista, jossa on vertailtu pareittain kriteerejä A, B ja C arvoasteikolla 1, 3, 5, 7 ja 9 
sekä laskettu ominaisvektori ja siitä saatu painokerroin. Ominaisvektori saadaan nor-

meeraamalla kolmannen juuren tulo. Normeerauksessa kolmannen juuren tulo jaetaan 

niiden summalla, jonka jälkeen ominaisvektorien summa on 1. 
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Taulukko 3. Esimerkki AHP:n kriteerien A, B ja C parivertailusta arvoasteikolla 1–9. 

 
 

Taulukon 3 vaakarivillä olevaa kriteeriä A verrataan sarakkeittain kriteereihin A, B ja C.  

• A–A vertailussa kriteerit ovat yhtä tärkeitä (suhteellinen tärkeys on 1) 

• A–B vertailussa kriteerit ovat yhtä tärkeitä (suhteellinen tärkeys on 1) 

• A–C vertailussa C on paljon tärkeämpi kuin A (suhteellinen tärkeys on 5). 

Taulukon 3 esimerkin mukaan kriteerin A painokerroin on suurin 48 % ja kriteerin C pie-
nin 11 %. 

Viimeisessä eli neljännessä vaiheessa lasketaan vertailujen johdonmukaisuussuhde 

(consistency ratio, C.R.). Johdonmukaisuussuhteella tutkitaan parivertailun johdonmu-

kaisuutta (Saaty 1994, 27). Täydellinen johdonmukaisuus määritellään seuraavasti: jos 

A on kolme kertaa tärkeämpi kuin B ja vastaavasti B on kaksi kertaa tärkeämpi kuin C, 

niin silloin A on kuusi kertaa tärkeämpi kuin C. Jotta parivertailu olisi tarpeeksi johdon-

mukainen, tulee johdonmukaisuussuhteen olla alle 10 %. Mikäli johdonmukaisuussuhde 

on suurempi, vertailua on korjattava epäjohdonmukaisuuden löytämiseksi ja korjaa-

miseksi (Mu & Pereyra-Rojas 2017, 13).  

Johdonmukaisuussuhde lasketaan jakamalla johdonmukaisuusindeksi (C.I.) satun-

naisindeksillä (R.I.) (2) 

 𝐶. 𝑅.= !.#.
$.#.
	,               (2) 

 
jossa C.R. on johdonmukaisuussuhde, C.I. on johdonmukaisuusindeksi ja R.I. on satun-

naisindeksi. 

Satunnaisindeksien arvot on taulukoitu ja ne saadaan taulukosta 4. Johdonmukaisuus-

indeksi saadaan laskettua kaavalla (3) 

 𝐶. 𝐼. = 	 %!"#&'
'&(

 ,              (3) 

jossa 𝜆)*+ on matriisin suurin ominaisarvo ja n on vertailtavien kriteerien lukumäärä. 

A B C Rivin alkioiden 
tulo

Rivin alkioiden 
tulon kolmas 

juuri
Ominaisvektori Painokerroin

A 1 1 5 5 1,71 0,48 48 %
B 1 1 3 3 1,44 0,41 41 %
C 0,20 0,33 1 0,07 0,41 0,11 11 %

Summa 2,20 2,33 9 3,56 1 100 %
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Taulukko 4. AHP:n satunnaisindeksien arvoja (Saaty 1994, 42). 

 

Taulukosta nähdään esimerkiksi, että kun vertailtavia kriteerejä on kolme (taulukon 3 

esimerkki), on satunnaisindeksi arvo 0,52. Taulukon 3 esimerkin johdonmukaisuusindek-

sin arvoksi saadaan noin 0,015 ja johdonmukaisuussuhteeksi noin 3 %. 

4.5 Aivoriihimenetelmä 

Vaarojentunnistus edellyttää ennakkoluulotonta ja keskustelevaa lähestymistapaa. Asi-

antuntijoista koostuvan ryhmän vapaata keskustelua rohkaistaan ja kannustetaan esi-

merkiksi aivoriihimenetelmällä. Aivoriihen voi toteuttaa joko muodollisesti tai epämuodol-

lisesti. Muodollisessa aivoriihessä kokouksen tavoitteet ja säännöt on määritelty ja seli-

tetty osallistujille etukäteen. Aivoriihen vetäjä valmistelee soveltuvia kysymyslistoja ja 

herätteitä keskustelun aloittamiseksi. Vetäjän vastuulla on käynnistää ajatusleikki ja 

osallistujien tehtävänä on tunnistaa käsiteltävästä aiheesta niin monta asiaa kuin mah-

dollista. Kaikki ajatukset ovat samanarvoisia ja ne hyväksytään kritisoimatta. Mikäli aja-

tusleikki hiipuu tai keskustelu ohjautuu väärille urille, aivoriihen vetäjä suuntaa keskus-

telun takaisin aiheen piiriin. Epämuodollinen aivoriihi on vapaamuotoisempi ja asiakoh-

taisempi. (SFS-EN 31010, 48.) 

Aivoriihen vahvuus ongelmien ja vaarojen tunnistamisessa on menetelmä nopeus ja 

helppo järjestettävyys. Aivoriihi auttaa osallistujien mielikuvitusta tunnistamaan uusia on-

gelmia ja kehittämään uudenlaisia ratkaisuja niihin. Aivoriihen rajoituksia ovat muun mu-

assa osallistujien vaillinainen tietotaito käsiteltävästä aiheesta sekä ryhmädynamiikka. 

Ryhmän sisäinen dynamiikka voi haitata ryhmän hiljaisempia jäseniä siten, että he eivät 

ota osaa keskusteluun. Tällöin vaarana on, että arvokasta tietoa voi jäädä jakamatta 

ryhmän kesken. (SFS-EN 31010, 48.) 

Aivoriihellä voidaan tunnistaa paljon erilaisia ongelmia ja vaaroja. Aivoriihen epäjärjes-

telmällisyyden vuoksi menetelmän onnistumista on vaikea todentaa. Tämän tutkimuksen 

yhdeksi tutkimusmenetelmäksi valittiin aivoriihitekniikkaa hyödyntävä potentiaalisten on-

gelmien analyysi. (SFS-EN 31010, 48, 50; Reunanen & Vuori 2000, 14.) 
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4.6 Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) 

Potentiaalisten ongelmien analyysi on menetelmä, jonka avulla voidaan tutkia jonkin ko-

konaisuuden tai sen osaan liittyviä mahdollisia ongelmia. Potentiaalisten ongelmien ana-

lyysillä on mahdollista tunnistaa tyypiltään ja tasoltaan erilaisia ongelmia. Tarkastelu on 

hyvin vapaamuotoinen, eikä siinä tyypillisesti rajata mitään ongelmatyyppiä analyysin 

ulkopuolelle. Kaikki löydetyt ongelmat kirjataan mahdollista myöhempää tarkastelua var-

ten. (Reunanen ym. 2000, 14.) Tässä työssä potentiaalisten ongelmien analyysiä sovel-

letaan työturvallisuuteen liittyvien vaarojen tunnistamisessa. 

POA perustuu aivoriihitekniikkaan, jonka apuna käytetään valmista avainsanaluetteloa. 

Menetelmällä tunnistetaan nopeasti keskeiset ongelmat ja vaarat. Potentiaalisten ongel-

mien analyysiä käytetään usein ensimmäisenä vaarojen tunnistamisen menetelmänä. 

Menetelmän huonoja puolia ovat sen epäjärjestelmällisyys ja pintapuolisuus. (Reunanen 

ym. 2000, 14; Liikennevirasto 2017, 20.) 

Potentiaalisten ongelmien analyysillä ei ole tarkkaa suoritustapaa. Tässä tutkimuksessa 

menetelmän suoritus alkaa ideointitapaamisella, jossa työryhmän jäsenet tunnistavat po-

tentiaalisia työturvallisuusvaaroja hiljaisen sekä keskustelumuotoisen aivoriihen avulla. 

4.7 Työn turvallisuusanalyysi (TTA) 

Työn turvallisuusanalyysi (TTA) on systemaattisesti etenevä työturvallisuusvaarojen tun-

nistusmenetelmä. Analyysin tarkoituksena on löytää tapaturmavaaroja sekä parantaa 

työturvallisuutta. Työn turvallisuusanalyysi perustuu työsuorituksen järjestelmälliseen 

tutkimiseen. Tarkasteltava työsuoritus jaetaan lyhyisiin työnosiin, jonka jälkeen tunniste-

taan kunkin työnosan suorittamisessa esiintyvät vaarat. (Palukka n.d, 33.) 

Työn turvallisuusanalyysin avulla saadaan selville muun muassa työn suorituksessa 

esiintyvät vaarat, koneissa ja laitteissa esiintyvät vaarat ja ympäristön aiheuttamat vaa-

rat. Työn turvallisuusanalyysin avulla esimerkiksi työnjohto osaa paremmin kiinnittää 

huomiota turvallisuutta vaarantaviin seikkoihin. (Palukka n.d, 33.) 
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4.8 Työnositus (WBS) ja riskien ositus (RBS) 

Riskienhallintaprosessin tavoitteena on tunnistaa ja arvioida vaaroja. Olennainen osa 

tätä prosessia on havaita, mihin hankkeen tai työn vaiheeseen vaarat tai riskit kohden-

tuvat. Tätä varten tarvitaan työnositusta (engl. Work Breakdown Structure (WBS)) ja siitä 

johdettua riskienositusta (engl. Risk Breakdown Structure (RBS)). Työnosituksessa pro-

jekti tai työtehtävä pilkotaan hierarkkisesti pienemmiksi osa-alueiksi ja edelleen osateh-

täväkokonaisuuksiksi eli työvaiheiksi ja lopulta pienimmäksi mahdolliseksi työsuoritteiksi. 

Työsuoritteiden tulisi olla riippumattomia toisistaan ja niihin tulisi pystyä liittämään sel-

keät suoritusoikeudet ja vastuut. (Hillson 2002.) 

Samoin riskejä voidaan järjestää ja jäsentää siten, että ne pilkotaan aina pienempiin ja 

pienempiin kohde- tai työvaihekohtaisiin riskeihin. Tällöin hankkeen riskien lähdekohtai-

nen ryhmittely organisoi ja määrittelee koko hankkeen kokonaisriskiä. Ryhmittelyä voi-

daan käyttää riskienhallintaprosessin rakentamiseen ja ohjaamiseen. Riskien ositukseen 

on saatavilla useiden eri toimijoiden valmiita yleisluontoisia luetteloita, joita voidaan so-

veltaa mihin tahansa teollisuuden, hallinnollisen tai kaupallisen alan hankkeisiin. Taulu-

kossa 5 on kuvattu Hall & Hulett määrittelemä yleisluontoinen riskien ositustaulukko. 

Taulukko on jaettu neljään eri tasoon, josta vasemmalla (taso 0) on projektin kokonais-

riskit ja oikealla (taso 3) kohdekohtaisia riskiluokkia. (Hillson 2002.) 
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Taulukko 5. Yleinen riskien ositustaulukko (mukaillen Hillson 2002, alkuperäinen Hall 
& Hulett 2002). 

 
 

Huomattavasti parempi hyöty menetelmästä saadaan silloin, kun riskien ositus räätälöi-

dään tarkasteltavan hankkeen tai työn mukaisesti. Riippuen työtehtävän koosta, riskien 

ositus voidaan tehdä koko työtehtävälle tai se voidaan rajata tietylle työvaiheelle.  

Ositusta voidaan käyttää esimerkiksi vaarojen ja riskien tunnistukseen, tarkistuslistojen 

kehittämiseen, riskientunnistusmenetelmien laadunvarmistukseen sekä riskien arvioin-

tiin. (Hillson 2002.). Tässä tutkimuksessa riskien ositusta sovelletaan työturvallisuusvaa-

rojen osituksessa. 

4.9 Työvaiheiden ja vaarojen ristiintaulukointi 

Ristiintaulukointi auttaa hahmottamaan rakennusvaiheen tunnistetut vaarat ja vaaroihin 

liittyvät rakennus- ja työvaiheet. Taulukossa 6 on esitetty vaarojen ja rakennusvaiheiden 

ristiintaulukoinnin periaate. Ristiintaulukoinnilla saadaan selville, 

• mitkä vaarat vaikuttavat useimpiin työvaiheisiin ja 

• missä rakennus- tai työvaiheessa vaarat vaikuttavat. 

Ristiintaulukoinnissa työvaiheet on esitetty sarakkeissa ja vaarat riveillä. Vaarat luokista 

A ja B esiintyvät yleisesti työvaiheissa. Yleisesti esiintyviä vaaroja voivat olla esimerkiksi 
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liukastuminen ja kompastuminen. Vaaran esiintyminen tietyssä työvaiheessa on merkitty 

X-merkinnällä. Luokkien C ja D vaarat voivat esiintyä kussakin työvaiheessa useamman 

kerran. Useamman kerran esiintyviä vaaroja ovat esimerkiksi nostoihin liittyvät vaarat, 

jossa nostolaite kiinnitetään ja irrotetaan kappaleesta samassa työvaiheessa. Näiden 

vaarojen kohdalle on merkitty tunnistettujen vaarojen lukumäärä. 

Taulukko 6. Tunnistettujen vaarojen ristiintaulukointi rakennusvaiheittain. Sinisellä vä-
rillä on esitetty useimmin esiintyvät vaarat. Vihreällä värillä on esitetty ne työvaiheet, 
joissa on eniten tunnistettuja vaaroja (mukaillen Kivistö-Rahnasto 2016). 

 

Sinisellä värillä on merkitty useimmin esiintyvät vaarat. Vihreällä värillä ne työvaiheet, 

joissa on eniten tunnistettuja vaaroja. Tunnistettujen vaarojen lukumäärä on yhteenlas-

kettu taulukon oikeanpuolimmaiseen sarakkeeseen. Tunnistetut vaarat eri työvaiheissa 

on yhteenlaskettu taulukon alimmalle riville. Taulukon 6 esimerkissä yleisimmät vaarat 

ovat A3, B2, C3 ja D3 ja eniten vaaroja on tunnistettu työvaiheissa A2, B2 ja B3. Orans-

silla värillä on merkitty ne vaarat ja työvaiheet, jotka esiintyvät useimmin molemmissa 

tapauksissa. 

Työvaihe A1 Työvaihe A2 Työvaihe B1 Työvaihe B2 Työvaihe B3
Vaara A1 X 1

Vaara A2 X X 2

Vaara A3 X X X X 4

Vaara B1 X X 2

Vaara B2 X X X 3

Vaara B3 X 1

Vaara C1 2 1 3 6

Vaara C2 3 3

Vaara C3 7 6 5 18

Vaara D1 4 1 1 1 1 8

Vaara D2 3 3

Vaara D3 7 5 12

Vaara D4 7 7

Vaara D5 0
7 29 4 16 14
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5. TUTKIMUKSEN VAIHEET 

Tutkimuskysymyksiin etsittiin vastauksia jakamalla tutkimus osatehtäviin ja yhdistämällä 

luvussa 4 esiteltyjä tutkimusmenetelmiä tapauskohtaisiksi menetelmäpattereiksi. Osa-

tehtävillä haluttiin selkeyttää tutkimuksen rakennetta ja saada tulokset jokaisesta käyte-

tystä menetelmästä. Osatehtävästä saatua tulosta käytetään lähtötietona tutkimuksen 

seuraavissa vaiheissa. Kuvassa 10 on esitetty tutkimuksen vaiheet, tutkimusmenetelmät 

sekä tavoitellut tulokset. 

 

Kuva 10. Tutkimuksen vaiheet ja eri vaiheissa käytetyt tutkimusmenetelmät ja ta-
voitellut tulokset. Tavoitellut tulokset on merkitty sinisellä värillä. 

Tutkimus aloitettiin yleisen lähtötiedon keräämisellä ja kriittisten infrastruktuurien tunnis-

tamisella. Seuraavaksi tunnistettiin eri sijaintivaihtoehtoihin liittyvät uhat ja mahdollisuu-

det sekä vahvuudet ja heikkoudet. Näistä saatujen tulosten perusteella valittiin analyyt-

tisessä hierarkiaprosessissa käytetyt kriteerit ja alikriteerit. AHP:n tuloksena saatiin to-

teuttamiskelpoisin sijoitusvaihtoehto. Lopuksi toteutettavasta vaihtoehdosta tunnistettiin 

yleiset työturvallisuusvaarat ja toimenpiteet niiden pienentämiseksi ja poistamiseksi.  

 

1. Kriittisten 
infrastruktuurien 
tunnistus

2. Sijaintivaihtoehtoihin 
liittyvät hyvät ja huonot 
puolet

3. Toteuttamiskelpoisin 
sijoitusvaihtoehto

4. Työturvallisuusvaarojen 
tunnistus

5. Työturvallisuusvaarojen 
hallinta

Toteutettava 
sijoitusvaihtoehto

Kriittiset infrastruktuurit ja 
sijoitusvaihtoehtojen karsinta

Runkovesijohdon rakentamiseen 
liittyvät yleiset 

työturvallisuusvaarat

Sijoitusvaihtoehtojen 
hyvät ja huonot puolet

Toimet vaarojen pienentämiseksi

Lähtötietojen keruu

Kartat, kohdekäynnit ja 
keskusteluilla saatu tieto

Kirjallisuusselvitys 
ja haastattelut

SWOT-analyysi

AHP-analyysi

Työmaan katselmointi, 
työsuoritusten 

seuraaminen ja keskustelut

POA, TTA, WBS ja 
RBS
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5.1 Kriittisten infrastruktuurien tunnistus 

Tavoitteena oli tunnistaa kohteeseen liittyvät kriittiset tekniset infrastruktuurit, jotka koos-

tuvat lähinnä erilaisista fyysisistä ja toiminnallisista verkostoista. Tässä tutkimuksessa 

kriittisiksi infrastruktuureiksi lasketaan kohteessa olevat ja Lewiksen mainitsemat ver-

kostot, järjestelmät ja tekniset rakenteet, joiden tuhoutumisella tai pitkäaikaisella käyttö-

katkolla olisi merkittävä vaikutus Helsingin yliopiston toiminnalle. (Lewis 2006, 8.) Kriitti-

set infrastruktuurit tunnistettiin kirjallisuuden ja suunnittelukohteen lähtötietojen, asian-

tuntijahaastattelujen sekä hankkeen eri vaiheissa eri osapuolten kanssa käytyjen kes-

kusteluiden ja tapaamisten perusteella. Kirjallisuustarkastelulla koottiin tutkimukselle 

taustatietoa ja näkökulmia. Lainsäädäntöä ja rakentamismääräyksiä tutkimalla etsittiin 

reunaehtoja ja määräyksiä kiinteistöjen käytölle poikkeustilanteissa. Asiantuntijahaastat-

teluilla sekä keskusteluilla yliopiston työntekijöiden kanssa syvennettiin tietämystä alu-

een toiminnoista ja niiden aiheuttamista reunaehdoista. 

Haastattelututkimus 

Haastateltavien henkilöiden valinnassa kiinnitettiin huomiota henkilön tietämykseen yli-

opiston toiminnoista, alueen teknisistä järjestelmistä ja rakentamisen vaikutuksista. Tut-

kimusta varten haastateltiin Helsingin seudun ympäristöpalvelujen projektipäällikköä, 

Raide-Jokerin rakentamislohkon aluevastaavaa ja suunnittelulohkon pääsuunnittelijaa. 

Asiantuntijoiden kahdenkeskiset haastattelut nauhoitettiin matkapuhelimella, mikä mah-

dollisti muistiinpanojen tekemisen haastattelun aikana. Keskustelut olivat luottamukselli-

sia ja kerättyä aineistoa käsiteltiin huolellisesti.  

Haastateltaville ei toimitettu ennakkomateriaalia. Haastattelun aluksi haastattelija esitteli 

tutkimuksen aiheen ja tarkoituksen. Haastattelun runko oli mietitty etukäteen, ja sitä käy-

tettiin ohjaamaan haastattelun kulkua. Haastattelun runko koostui seuraavista aihealu-

eista ja kysymyksistä (<infrastruktuuri> = kaasu, sähkö, vesi- ja viemäri, hulevesi, kau-

kolämpö, puhelin- ja tietoliikenneverkko): 

• Mitä eri toimintoja Viikinkaarella mielestänne on? 

• Kuinka merkittävänä teknisten infrastruktuurien solmukohtana näette Viikinkaa-

ren ja sen ympäristön? 

• Mihin arvelette <infrastruktuuria> käytettävän?  

• Minkälaisia vaikutuksia arvelette <infrastruktuurin> puuttumisella olevan Helsin-

gin yliopiston toiminnoille? 
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• Mitä mieltä olette (yleisellä tasolla) Viikinkaaren teknisten infrastruktuurien nyky-

tilasta, ja miten nykytilanne palvelee eri toimijoita / toimintoja? 

• Minkälaisia vaikutuksia sillä voisi mielestänne olla, jos nykyinen <infrastruktuuri> 

on sovitusti poissa käytöstä tunnin / päivän / viikon / tätä pidemmän ajan? 

• Minkälaisia vaikutuksia sillä voisi mielestänne olla, jos nykyinen <infrastruktuuri> 

on äkillisesti poissa käytöstä esimerkiksi johdon tai putken rikkoutumisen vuoksi 

tunnin / päivän / viikon / tätä pidemmän ajan? 

• Minkälaisia vaikutuksia sillä mielestänne voisi olla, jos nykyinen runkovesijohto 

halkeaa Viikinkaarella? 

Jokaisen haastattelun jälkeen nauhoitteet purettiin ja litteroitiin. Litteroituja haastatteluja 

käsiteltiin tietosuojalain (1050/2018) ja Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 

(2016/679) mukaisesti. Litteroitua aineistoa ei pysty jäljittämään haastateltavaan ja kaikki 

haastatteluaineisto jää vain tutkimuksen tekijän käyttöön. 

5.2 Sijaintivaihtoehtojen karsinta 

Kynnyskriteerien perusteella vaihtoehdot VE 5: Ratapenkka ja VE 4: Maaherranpuisto–

Pastourinkatu jätettiin vaihtoehtovertailun ulkopuolelle. VE 5 vaihtoehdossa runkove-

sijohdon uusi reitti on linjattu rakentamattomien tonttien, sekä purettavien rakennusten 

kohdalle. VE 5:n rakentaminen vaatii asemakaavamuutoksen. Kaavamuutos on pitkä-

kestoinen ja hankala prosessi ja asemakaavan muutos tulisi haittamaan merkittävästi 

Viikin alueen kehitystä. 

Vaihtoehdossa VE 4: Maaherranpuisto–Pastourinkatu rakentamisen aikaisena vaarana 

on yliopiston tutkimuspuiden ja -laitteiden vahingoittumien. Yliopiston opetus- ja tutki-

mustoimintojen turvaamiseksi ja vahinkojen välttämiseksi VE 4 jätetiin pois vertailusta. 

5.3 Uhkien ja mahdollisuuksien selvitys 

Tavoitteena oli selvittää runkovesijohdon paikoilleen jättämisen ja uusiin sijaintivaihtoeh-

toihin liittyvät uhat ja mahdollisuudet (edut). Ne tunnistettiin nelikenttäanalyysin (SWOT) 

avulla. Analyysin ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää uhat ja mahdollisuudet tapauk-

sessa, jossa runkovesijohto jätetään nykyiseen sijaintiin (VE 0), sekä tapauksessa, jossa 

runkovesijohto siirretään pois Viikinkaarelta ennalta määrittelemättömään sijaintiin (VE 

S). Toisena tavoitteena oli saada selville sijaintivaihtoehtojen VE 1–VE 3 uhat ja mah-

dollisuudet (edut). Siirtovaihtoehtojen keskinäinen vertailu on esitetty taulukossa 7. 
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Taulukko 7. Vertailussa käytetyt runkovesijohdon eri sijaintivaihtoehdot. 

 

SWOT-analyysityöpajaan osallistuivat Raide-Jokerin rakentamisen lohkopäällikkö, työ-

maainsinööri, työmaan aluevastaava, suunnittelualueen lohkopäällikkö, suunnittelualu-

een pääsuunnittelija, liikennesuunnittelija sekä katu- ja vesihuoltosuunnittelija. Jokai-

sesta eri vaihtoehdosta laadittiin SWOT-koontitaulukko (taulukko 8). Koontitaulukkoon 

dokumentointiin neljä tärkeintä uhkaa ja mahdollisuutta sekä kolme tärkeintä vahvuutta 

ja heikkoutta. Taulukkoon laskettiin PI-pisteet sekä arvioitiin vahvuuden ja heikkouden 

muuntava vaikutus uhkiin ja mahdollisuuksiin. 

Taulukko 8. Esimerkki SWOT-analyysin koontitaulukosta. Taulukossa on havainnollis-
tettu kuvitteellisen SWOT-esimerkki A:n tulokset.  

 

Viimeisenä vaiheena SWOT-analyysin tulokset esitettiin uhka- ja mahdollisuuspistekaa-

violla (kuva 11). 
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Kuva 11. SWOT-analyysin tulokset koottuna uhka- ja mahdollisuuspiste -kuvaa-

jassa. Taulukon 8 SWOT- esimerkki A:n tulokset on esitetty sinisellä värillä. 

Pallojen sijainnilla ja pinta-alalla havainnollistetaan tulosten keskinäistä järjestystä uhka- 

ja mahdollisuuspiste -kuvaajassa. Mitä vähemmän uhkapisteitä, ja mitä enemmän mah-

dollisuuspisteitä vaihtoehto saa, sen paremmin vaihtoehto sijoittuu vaihtoehtojen keski-

näisessä vertailussa. Pallon pinta-alalla kuvataan kirjallisuuden ja asiantuntija-arvioiden 

perusteella arvioitua rakentamisen kokonaiskustannusta. Taulukon 8 esimerkki A:n tu-

lokset on esitetty kaaviossa sinisellä. 

5.4 Toteuttamiskelpoisimman vaihtoehdon selvitys 

Tehtävän tavoitteena oli löytää runkovesijohdon sijainnille raitiotien rakentamisen kan-

nalta toteuttamiskelpoisin sijaintivaihtoehto. Vastausta etsittiin käyttämällä päätöksente-

komenetelmää nimeltään analyyttinen hierarkiaprosessi. Menetelmän ensimmäisessä 

vaiheessa määriteltiin vertailun tavoite eli päämäärä, vertailtavat pää- ja alikriteerit sekä 

tarkasteltavat ratkaisuvaihtoehdot: 

• VE 0: Viikinkaari  

• VE 1: Maaherranpuisto–Viikintie 

• VE 2: Pihlajamäentie–Viikintie ja 

• VE 3: Yliopiston reitti 

 

 

SWOT-esimerkki C

SWOT-esimerkki B

SWOT-esimerkki A

0

5

10

15

20

25

30

35

-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6

M
ah
do

lli
su
us
pi
st
ee
t

Uhkapisteet



35 
 
 
Kuvassa 12 on esitetty AHP:n hierakiarakenne, jossa päämäärä on ylimpänä, ja eri rat-

kaisuvaihtoehdot alimmalla tasolla. 

 
Kuva 12.  AHP-analyysissä käytetty hierarkiarakenne. 

Pää- ja alikriteerit koostuvat vesijohdon sijaintiin ja rakentamiseen liittyvistä toimijoista ja 

toiminnoista. Pääkriteereillä on suurin painoarvo. Pääkriteerit ovat hallinto, suunnittelu, 

rakentaminen, kustannukset ja kriittiset infrastruktuurit. 

Alikriteerit valittiin tutkimuskysymysten 1 ja 2 tulosten ja kriteerien keskinäisen vertailta-

vuuden perusteella. Toteuttamiskelpoisinta sijaintivaihtoehtoa arvioitiin viidellä pääkri-

teerillä ja 12:llä alikriteerillä. Analyyttisen hierarkiaprosessin pää- ja alikriteerit on esitetty 

taulukossa 9. 

Taulukko 9. AHP-vertailussa käytetyt kriteerit ja alikriteerit. 

 

Allianssimuotoisen rakennushankkeen onnistuminen riippuu useasta eri avaintekijästä. 

Allianssihankkeella on tilaaja, jonka tärkein tehtävä on vastata hankkeen kustannuksista. 

Lisäksi allianssissa tarvitaan kaksi päätöksenteon johtoryhmää. Allianssin johtoryhmä 

Päämäärä

Pää- ja
alikriteerit

Vaihtoehdot

Toteuttamiskelpoisin 
sijaintivaihtoehto

Hallinto Suunnittelu Rakentaminen Kustannukset Kriittiset 
infrastruktuurit

VE 0: Viikinkaari VE 1: Maaherranpuisto –
Viikintie

VE 2: Pihlajamäentie –
Viikintie VE 3: Yliopisto

Tilaajan 
hyväksyntä

Suunnittelu-
ratkaisujen 

monistettavuus

Hankkeen 
hyväksyntä

Suunnittelun 
helppous

Välilliset 
kustannukset

Suunnittelun 
kustannukset

Rakentamisen 
kustannukset

Työnaikaiset 
liikenne-
järjestelyt

Rakentamisen 
aiheuttama 

stressi
Rakentamisen 

nopeus
Työmaan 
logistiikka

Alueen muut 
liikkujat ja 
käyttäjät

Pääkriteerit Alikriteerit
Hankkeen hyväksyntä ratkaisu- ja toteutusvaihtoehdolle
Tilaajan hyväksyntä ratkaisu- ja toteutusvaihtoehdolle
Putken suunnittelun helppous (nykyiset rakenteet, putket ja johdot)
Suunnitteluratkaisujen monistettavuus
Työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelu
Rakentamisen aiheuttama stressi
Rakentamisen nopeus
Työmaan sisäinen logistiikka
Alueen muut liikkujat, opiskelijat ja työntekijät
Suunnittelun kustannukset
Rakentamisen kustannukset
Välilliset kustannukset

Kriittiset infrastruktuurit –

Hallinto

Suunnittelu

Rakentaminen

Kustannukset
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(AJR) vastaa hankkeen yleisestä hallinnosta ja korkean tason johtamisesta. Allianssin 

projektiryhmä (APR) vastaa hankkeen päivittäisestä johtamisesta ja hallinnosta. Hallinto-

pääkriteerillä tarkoitetaan hankkeen tilaajan ja toteuttajan roolia ja merkitystä sijaintivaih-

toehdon valinnassa. 

Suunnittelulla tarkoitetaan suunnittelun vaikutusta sijoitusvaihtoehdon valinnassa. Var-

haisessa vaiheessa tehdyt suunnitteluratkaisut vaikuttavat huomattavasti muun muassa 

rakennettavuuteen ja rakentamisen kustannuksiin sekä siihen kuinka hyvin valmis ra-

kenne vastaa sille asetettua tarvetta. Suunnitteluratkaisuilla voidaan tuoda lisäarvoa 

hankkeen sidosryhmille koko rakenteen elinkaaren ajan. Suunnittelun pääkriteeri jaetaan 

kolmeen alikriteeriin: suunnittelun helppouteen, suunnitteluratkaisujen monistettavuu-

teen ja työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnitteluun (TLJ). 

Rakentamisella tarkoitetaan rakennustyömaata, rakentamista, työmaahenkilöstöä sekä 

työntekopaikan sisäistä ja ulkoista toimivuutta. Sisäistä toimivuutta kuvaa työmaan siis-

teys ja sisäinen logistiikka. Ulkoista toimivuutta kuvaa muiden käyttäjin turvallinen ja vai-

vaton liikkuminen urakka-alueen läheisyydessä. Rakentamisen pääkriteeri jaetaan nel-

jään alikriteeriin: rakentamisen aiheuttamaan stressiin, rakentamisen nopeuteen, työ-

maan sisäiseen logistiikkaan ja alueella liikkuvien henkilöiden ja ajoneuvojen vaivatto-

maan ja turvalliseen liikkumiseen. 

Kustannuksilla tarkoitetaan euromääräisten kustannusten tärkeyttä sijaintivaihtoehdon 

valinnassa. Kustannukset pääkriteeri jaetaan välittömiin ja välillisiin kustannuksiin. Välit-

tömiä kustannuksia ovat suunnittelu- ja rakentamiskustannukset. Välillisiä kustannuksia 

ovat esimerkiksi tukitoiminnot, työmaatukikohdan perustaminen ja työvaatteet. Kriittisillä 

infrastruktuureilla tarkoitetaan, kuinka merkittävä tekijä kriittiset infrastruktuurit sekä nii-

den huomioiminen ja toimivuuden varmistaminen on sijoitusvaihtoehdon valinnassa. 

Analyyttinen hierarkiaprosessi 

AHP-analyysiin osallistuivat Raide-Jokerin tuotannon ja rakentamisen tekniikka-alalta 

(RAK) työmaainsinööri, katusuunnittelun tekniikka-alalta (KTT) pääsuunnittelija, liiken-

nejärjestelyt tekniikka-alalta (TLJ) liikennesuunnittelija ja vesihuollon tekniikka-alalta 

(VHT) katu- ja vesihuoltosuunnittelija. Ennen analyysin aloitusta tekijät perehdytettiin tut-

kimusmenetelmään sekä vertailtaviin kriteereihin ja ratkaisuvaihtoehtoihin. 

Parivertailussa jokaista pää- ja alikriteeriä vertailtiin toisiinsa kappaleessa 4.4 esitetyn 

kriteerien parivertailujen painoarvotaulukon (taulukko 1) avulla. Parivertailussa käytettiin 

kuvan 13 mukaista AHP-vertailulomaketta. Lomakkeen molemmissa reunoissa on esi-
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tetty vertailtavat kriteerit ja näiden välissä puolestaan suhteellista tärkeyttä kuvaava ver-

tailuasteikko 9–9. Lomakkeet tulostettiin analyysin tekijöille, ja analyysi toteutettiin itse-

näisesti kunkin osallistujan aikataulun mukaisesti. 

 

Kuva 13.  AHP-analyysissä käytetty pääkriteerien vertailulomake. 

Ratkaisuvaihtoehtovertailussa jokaista ratkaisuvaihtoehtoa arvioitiin alikriteerin kannalta 

kappaleessa 4.4 esitetyn ratkaisuvaihtoehtojen vertailuasteikon avulla (taulukko 2). Ku-

vassa 14 on esimerkki lomakkeesta, jolla verrattiin eri ratkaisuvaihtoehtoja keskenään 

rakentamisen aiheuttaman stressin perusteella. 

 

Kuva 14.  Esimerkki AHP-analyysissä käytetystä ratkaisuvaihtoehtojen vertai-
lulomakkeesta. 

Täytetyt AHP-vertailulomakkeet toimitettiin tutkijalle, joka koosti ne yhteen. Vertailulo-

makkeista koostetun analyysiaineiston perustella laskettiin kriteerien ominaisvektorit, 

painokertoimet sekä johdonmukaisuussuhde. Tulosten perusteella saatiin arvio eri rat-

kaisuvaihtoehtojen keskinäisestä tärkeydestä (merkityksellisyydestä). 

 

 

9 7 5 3 1 3 5 7 9
Hallinto Suunnittelu

Hallinto Rakentaminen

Hallinto Kustannukset

Hallinto Kriittiset infrastruktuurit

Suunnittelu Rakentaminen

Suunnittelu Kustannukset

Suunnittelu Kriittiset infrastruktuurit

Rakentaminen Kustannukset

Rakentaminen Kriittiset infrastruktuurit

Kustannukset Kriittiset infrastruktuurit

Kustannukset 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Kustannukset
Suunnittelun kustannukset Rakentamisen kustannukset

Suunnittelun kustannukset Välilliset kustannukset

Rakentamisen kustannukset Välilliset kustannukset

Rak. aiheuttama stressi 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Rak. aiheuttama stressi
VE 0: Viikinkaari VE 1: Maah. puisto - Viikintie

VE 0: Viikinkaari VE 2: Pihlajamäentie - Viikintie

VE 0: Viikinkaari VE 3: Yliopiston reitti

VE 1: Maah. puisto - Viikintie VE 2: Pihlajamäentie - Viikintie

VE 1: Maah. puisto - Viikintie VE 3: Yliopiston reitti

VE 2: Pihlajamäentie - Viikintie VE 3: Yliopiston reitti

Kumpi on tärkeämpi / merkityksellisempi tavoitteiden saavuttamisen kannalta. 
6/13. Rakentamisen aiheuttama stressi

Alikriteerien vertailu keskenään: Kustannukset

Pääkriteerien vertailu keskenään
1/1. Kumpi on tärkeämpi / merkityksellisempi tavoitteiden saavuttamisen kannalta

4/4. Kumpi on tärkeämpi / merkityksellisempi tavoitteiden saavuttamisen kannalta

Ratkaisuvaihtoehtojen vertailu
Rak. aiheuttama stressi 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Rak. aiheuttama stressi

VE 0: Viikinkaari VE 1: Maah. puisto - Viikintie
VE 0: Viikinkaari VE 2: Pihlajamäentie - Viikintie
VE 0: Viikinkaari VE 3: Yliopiston reitti
VE 1: Maah. puisto - Viikintie VE 2: Pihlajamäentie - Viikintie
VE 1: Maah. puisto - Viikintie VE 3: Yliopiston reitti
VE 2: Pihlajamäentie - Viikintie VE 3: Yliopiston reitti

Kumpi on tärkeämpi / merkityksellisempi tavoitteiden saavuttamisen kannalta. 
6/13. Rakentamisen aiheuttama stressi

Ratkaisuvaihtoehtojen vertailu
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5.5 Rakentamisen työnositus ja työturvallisuusvaarojen tunnis-

tus 

Tavoitteena oli kartoittaa runkovesijohdon rakentamisen työturvallisuuteen liittyvät vaa-

rat ja selvittää toteutetut toimenpiteet vaarojen pienentämiseksi. Aluksi tehtävässä selvi-

tettiin maa- ja vesirakentamiseen liittyvät työturvallisuusvaarat tutkimusten, tilastojen ja 

onnettomuusraporttien perusteella sekä ositettiin runkovesijohdon rakentaminen raken-

nus- ja työvaiheisiin. Tämän jälkeen rakentamisen yleiset työturvallisuusvaarat tunniste-

tiin potentiaalisten ongelmien analyysillä ja työn turvallisuusanalyysillä. Tunnistetut vaa-

rat ja työvaiheet ristiintaulukoitiin ja selvitettiin yleisimmin esiintyvien vaarojen nykyiset 

toimenpiteet vaarojen pienentämiseksi ja poistamiseksi.  

Kirjallisuusselvityksen perusteella koottiin luettelo yleisimmistä maa- ja vesirakentami-

sen työturvallisuuteen liittyvistä ilmiöistä ja ongelmista. Ilmiöt ja ongelmat lisättiin Suo-

men riskienhallintayhdistyksen yleiseen avainsanaluetteloon (liite A). Täydennettyä 

avainsanaluetteloa käytettiin työturvallisuusvaarojen tunnistuksen apuna (Vuori 1998). 

Potentiaalisten ongelmien analyysityöpajoihin osallistui 16 hankkeen parissa työskente-

levää henkilöä muun muassa Helsingin seudun ympäristöpalvelujen projektipäällikkö, 

Raide-Jokerin suunnittelualueen pääsuunnittelija ja -liikennesuunnittelija, vesihuoltotek-

niikan tekniikka-alavastaava, rakentamisen lohkopäällikkö ja työmaainsinööri sekä ra-

kennustyöntekijöitä ja koneenkuljettajia. Työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat tunnis-

tettiin työn turvallisuusanalyysillä ja tunnistetuille vaaroille arvioitiin tapahtuman toden-

näköisyys. 
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Runkovesijohdon rakentamisen vaiheet ositettiin Infra 2015 Rakennusosa- ja hanke-
nimikkeistön (määrämittausohje) mukaisiin osiin (Rakennustieto Oy 2015). Osituksessa 

sovellettiin nimikkeistön mukaista hanke-, tuote- ja rakennusosien luokittelua (liite B). 

Taulukossa 10 on esimerkki teräsponttiseinän asemoinnin osituksesta. Taulukosta ilme-

nee tasojen nimikkeistö, vaaraa aiheuttavat tai vaarassa olevat henkilöt ja resurssit sekä 

työsuoritus. 

Taulukko 10. Esimerkki ponttiseinän asemoinnin työnosituksesta. Työvaihe on 
ositettu Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön määrämittausohjeen mukaisesti. 

 
 
Potentiaalisten ongelmien analyysi aloitettiin tutustumalla käsiteltävään rakennusvai-
heeseen, resursseihin ja työvaiheisiin. Työturvallisuusvaarojen tunnistamisessa käytet-

tiin ideointilomaketta ja kirjallisuusselvityksellä täydennettyä avainsanaluetteloa (liite A). 

Kukin osallistuja kirjoitti ideointilomakkeelle kolme potentiaalista työturvallisuusvaaraa, 

jonka jälkeen lomaketta kierrätettiin työryhmässä seuraavalle. Työryhmän seuraava jä-

sen luki edellisen osallistujan kirjaamat vaarat ja täydensi lomakkeeseen seuraavat 

kolme uutta tai aiemmin tunnistetuista vaaroista jatkokehiteltyä vaaraa. Lomaketta kier-

rätettiin niin kauan, kunnes uusia vaaroja ei enää löytynyt. Hiljaisen ideoinnin jälkeen 

työryhmässä keskusteltiin löydetyistä potentiaalisista vaaroista ja jatkokehitettiin niitä. 

Realistiset ja työturvallisuuteen vaikuttavat vaarat valittiin jatkokäsittelyyn. Jatkokäsitel-

täviä vaaroja ja uhkia tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin ja niille mietittiin mahdollisia syitä 

ja seurauksia. Lopuksi vaarat luokiteltiin Riskien arviointi työpaikalla -työkirjanlomakkeen 

tapaturman vaarat mukaisiin luokkiin: työympäristö, esineet ja aineet sekä henkilön toi-

minta (STM n.d). 

Rakennusvaihe: 6. Maakaivannon rakentaminen
Työvaihe: 10. Ponttiseinän siirto, nosto ja asemointi 

1600 Maaleikkaukset ja kaivannot
1620 Maakaivannot

Taso 1: Kaivannon tuennan rakentaminen (1630 Kaivannon tukirakenteet)
Taso 2: Ponttien asennus (1632 Ponttiseinät)
Taso 3: 10. Ponttiseinän siirto, nosto ja asemointi (1632 Ponttiseinät)

Resurssit: Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)

Työsuoritus:

Mittamies on tarvittaessa mitannut kaivannon sijainnin.
1. Kaivinkone tarttuu ponttiseinän yläreunasta kiinni (Movax).
2. Kaivinkone nostaa ponttiseinän kaivannon reunalle (Movax) ja 
asemoi ohjuriin. Rakennusammattimies opastaa tarvittaessa.

Suunnittelu- ja rakentamisosa: B-osa

Rakennusosa- ja hankenimikkeistö:

Työnositus
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Työympäristö-luokka sisältää työympäristöön liittyviä työturvallisuusvaaroja. Työympä-

ristöön liittyviä vaaroja ovat esimerkiksi liukastuminen ja kompastuminen. Esineet ja ai-

neet-luokka sisältää muun muassa esineiden kaatumiseen ja putoamiseen liittyviä työ-

turvallisuusvaaroja. Henkilön toiminta -luokkaan kuuluvat esimerkiksi päihteiden väärin-

käyttö, suojainten käyttämättä jättäminen sekä turvaton toiminta ja riskinotto. Vaarojen 

yksityiskohtaisemmat kuvaukset on esitetty liitteessä C (Yleisten vaarojen selitykset). 

Yleiset vaarat ja vaaratekijät dokumentoitiin työvaihekohtaisille työtuvallisuusvaarojen 

analyysilomakkeille (liite E). 

Työn turvallisuusanalyysissä jokaista työvaihetta tutkittiin erikseen. Työturvallisuus-
vaaroja tunnistettiin seuraamalla työnsuoritusta ja haastattelemalla asianomaista työn-

tekijää. Analyysin lopuksi tulokset dokumentoitiin ja työturvallisuusvaaroille suunniteltiin 

toimenpiteet vaaran pienentämiseksi tai poistamiseksi.  

Työn turvallisuusanalyysin tulokset kirjattiin työvaihekohtaiselle työturvallisuusvaarojen 

analyysilomakkeelle (liite E). Jokaisesta tunnistetusta työvaihekohtaisesta vaarasta do-

kumentoitiin:  

• tunnistetut vaarat: tekijä tai tilanne, joka voi aiheuttaa haitallisen tapahtuman 

• vaarallisen tapahtuman todennäköisyys: erittäin harvinainen, harvinainen, satun-

nainen, yleinen ja erittäin yleinen 

• esimerkki vaarallisesta tapahtumasta tai vaaran syy(t) 

• toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi, ja 

• vaaran luokka. 

Työvaihe sisältää useita eri työsuorituksia ja työsuoritukset voivat sisältää useita erilaisia 

vaaroja. Vaarojen erilaisuudesta johtuen tunnistetut työvaihekohtaiset vaarat luokitellaan 

vaaran perustella. Esimerkiksi putken nosto (HIAB) kuorma-auton lavalle voi sisältää 

kaksi erilaista vaaraa. Ensimmäinen vaara tai tilanne voi olla kuorma-auto, joka liikku-

essa voi aiheuttaa onnettomuuden. Toinen vaaraa voi liittyä nostettavaan kappaleeseen 

ja sen putoamiseen. Esimerkin ensimmäinen vaara luokitellaan koneisiin ja laitteisiin 

kuuluvaksi ja jälkimmäinen nostoihin. Vaaran luokituksessa käytetään potentiaalisten 

ongelmien analyysityöpajoissa esiin tullutta luokitusta. Tutkimuksessa käytetyt vaarojen 

luokat ovat: 

• koneet ja laitteet: koneet ja niiden läheisyydessä työskentelyyn liittyvät vaarat 

• suojavarusteet: vääriin tai puutteellisiin suojaimiin liittyvät vaarat 

• olosuhteet: rakentamisen olosuhteisiin liittyvät vaarat 
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• perehdytys tai opastus: vaarat, jotka aiheutuvat puutteellisesta työvaihekohtai-

sesta perehdytyksestä tai opastuksesta 

• kaivanto: kaivantoihin ja kaivannon sortumiseen liittyvät vaarat 

• nostot: koneelliset nostot ja nostolaitteiden asentamiseen tai kiinnittämiseen liit-

tyvät vaarat 

• kommunikointi: työntekijöiden keskinäiseen kommunikointiin liittyvät vaarat 

• liikenne: työmaaliikenne ja muuhun liikenteeseen liittyvät vaarat ja 

• muut vaarat: esimerkiksi käsivoimin tehtävät esineiden nostot ja siirrot sekä kä-

sityökalujen käyttöön liittyvät vaarat 

Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaraluokat ristiintaulukoitiin työvaiheiden kanssa (liite D). 

Ristiintaulukoinnin avulla saatiin selville useimmin esiintyvät vaarat ja vaaraluokat sekä 

työvaiheet, joissa ne esiintyvät. Yleisimpien työturvallisuusvaarojen nykyiset vähentä-

mistoimenpiteet selvitettiin työmaan katselmoinnilla, seuraamalla työnsuoritusta sekä 

keskustelemalla työnjohtajien ja työntekijöiden kanssa. 
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6. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

Työssä perehdyttiin Viikinkaaren ja Helsingin yliopiston Viikin kampusalueen infrastruk-

tuureihin, runkovesijohdon eri sijaintivaihtoehtojen uhkiin ja mahdollisuuksiin, rakentami-

seen liittyviin työturvallisuusvaaroihin ja miten niitä on pyritty vähentämään tai poista-

maan rakentamisen aikana. Tämä luku sisältää yhteenvedon tuloksista ja johtopäätök-

sistä. Tutkimusmenetelmät on kuvattu kappaleessa 4. 

6.1 Kriittiset infrastruktuurit 

Suunnittelualueella olevat nykyiset infrastruktuurit selvitettiin kohteen lähtötietojen pe-

rusteella. Haastattelututkimuksen avulla saatiin vastaus suunnittelualueen kriittisistä tek-

nisistä infrastruktuureista. Haastatteluilla saatu aineisto saturoi eli kyllääntyi jokaisen 

haastattelun aikana. Tutkimusaineistoa laajennettiin yhdistämällä siihen hankkeen eri 

vaiheissa eri osapuolten kanssa käytyjen keskusteluiden ja tapaamisten aikana tehdyt 

havainnot ja muistiinpanot. 

Sähköä käytetään lähes kaikissa toiminnoissa. Sähkönjakelun häiriöllä on välittömiä vai-

kutuksia alueen käyttäjien turvallisuuteen, tutkimus- ja opetustoimintaan sekä rakennus-

tekniikan toimivuuteen. Paloilmoitinjärjestelmät on yleensä varmistettu sähkökatkon va-

ralta, mutta mitä pidempään sähkökatko kestää, sitä epäluotettavammaksi paloilmoitti-

mien toiminta tulee. Kampusalueella tehdään tutkimus- ja opetustoimintaa nykyaikaisilla 

mikroskoopeilla ja kuvantamislaitteilla. Sähkönjakelun häiriön jälkeen kuvantamislaittei-

den käynnistys tapahtuu etäohjattuna ulkomailta. 

Pitkäkestoisella sähkökatkolla voi olla peruuttamattomia vaikutuksia syväjäädytyslait-

teistoihin ja niiden sisällä oleviin tutkimus- ja muihin näytteisiin. Lisäksi sähkönjakelun 

häiriöillä on useita välillisiä vaikutuksia esimerkiksi kahvila- ja ravintolapalveluihin. Kau-

kolämpö lämmittää rakennuksia, ja se vaikuttaa yhdessä sähkön kanssa ilmanvaihdon 

toimivuuteen. Ilmanvaihtoa tarvitaan tutkimus- ja opetustoiminnassa sekä tutkimuseläin-

ten olosuhteiden ylläpidossa ja vakioinnissa. 

Haastattelujen perusteella alueella on muutama merkittävä tietoliikenneyhteys. Nämä 

yhteydet voidaan luokitella tärkeiksi, mutta kokonaisuutena tarkasteltuna tietoliikenneyh-

teydet eivät nousseet kriittisiksi järjestelmiksi. Kaasua käytetään yliopiston tutkimus- ja 

opetustoiminnassa sekä lämpökeskuksen energianlähteenä. Lämpökeskuksen tärkein 

tehtävä on tuottaa lämpöä yliopiston yhteydessä olevalle Viikin opetus- ja tutkimustilalle. 
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Vaihtoehtoisena energialähteenä lämpökeskuksessa voidaan käyttää kevyttä polttoöl-

jyä.  

Viikki on tärkeä vesihuollon putki- ja johtoreittien solmukohta Itä-Helsinkiin. Kampusalu-

eella puhdasta vettä käytetään muun muassa koneiden ja laitteiden puhdistuksessa ja 

desinfioinnissa, eläinten kasvatuksessa, automaattisissa tulipalon sammutusjärjestel-

missä, ruuan valmistuksessa sekä sosiaalitiloissa. Koneiden ja laitteiden puhdistus hoi-

detaan osin automaattisesti ja veden käyttö on jatkuvaa. Jatkuva vesivirtaus aiheuttaa 

myös jatkuvaa virtausta jätevesiviemäreihin. Puhdas vesi arvioitiin tärkeäksi automaatti-

sille sammutinjärjestelmille ja alueen nk. mukavuustoiminnoille, kuten saniteettitiloille 

sekä kahvila ja ravintolapalveluille. Vesi ja viemäröinti voidaan korvata tilapäisesti alu-

eelle sijoitettavilla puhtaan veden jakelupisteillä ja siirrettävillä vedettömillä vessoilla. 

Eläinten hoidossa tarvittava vesi voidaan tuoda alueelle säiliöautolla ja jakaa tarvittaviin 

kohteisiin. 

Tarkastelun perusteella kriittiset tekniset infrastruktuurit ovat sähkö ja kaukolämpö sekä 

muutama ennalta tunnistettu tietoliikenneyhteys. Muut tele- ja tietoliikenne yhteydet sekä 

kaasu, vesi, jäte- ja hulevesi arvioitiin vähiten tärkeiksi. 

6.2 Sijaintivaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet 

Sijaintivaihtoehtojen uhat ja mahdollisuudet (edut) sekä toteuttajien vahvuudet ja heik-

koudet selvitettiin nelikenttäanalyysin (SWOT) avulla. Kynnyskriteerien (kappale 5.2) pe-

rusteella vaihtoehdot VE 4: Maaherranpuisto–Pastourinkatu ja VE 5: Ratapenkka jätettiin 

pois nelikenttäanalyysistä. Rakentamisen tärkeimmät uhat ja edut VE 0: Viikinkaari -

vaihtoehdossa on esitetty taulukossa 11. 

Taulukko 11. Sijaintivaihtoehdon VE 0:n uhat ja edut (mahdollisuudet). 

 

Analyysin perustella uhat koskevat nykyisen runkovesijohdon rikkoutumisen mahdolli-

suutta ja sitä pysytäänkö kaikki suunnitellut rakenteet mahduttamaan kapeaan katualu-

Pisteet
Putkirikko ja siitä aiheutuvat seuraukset
Nykyistä runkovesijohtoa joudutaan jatkuvasti varomaan, mikä aiheuttaa töiden 
hidastumista
Tilanpuutteen vuoksi erikoisrakenteita ei pysty rakentamaan suunnitellusti
Rakentamisen aikana huomataan, että nykyinen runkovesijohto on pakko siirtää pois.
Kustannussäästö
Pienemmät ympäristövaikutukset
Rakentaminen päästään aloittamaan aikaisemmin
Vähemmän häiriötä muulle liikenteelle

Pisteet
Törmätään / tulee ilmi tunnistamaton este, jonka takia työ keskeytyy
Kolmasien osapuolten (Helsingin kaupunki, Helsingin ympäristöpalvelut ja muut 
sidosryhmät) vastustus nykyisen runkovesijohdon käytöstä poistoon
Viikinkaaren vesihuollon uudelleenjärjestelyt eivät onnistu
Mahdolliset maahan hylätyt ja käytöstä poistetut rakenteet
Rakentaminen ja suunnittelu on helpompaa, nopeampaa ja vähemmän stressaavaa
Tärinävaimennus voidaan rakentaa suunnitellusti
Vesijohdon rikkoutumisella ei ole vaikutuksia
Viikinkaaren lisärakentaminen on helpompaa

Pisteet
Kalliopinnan korkeus ei ole tiedossa
Pohjaveden pinnan korkeus epämääräinen ja pinnan korkeus vaihtelee
Mahdolliset maahan hylätyt ja käytöstä poistetut rakenteet
Vanhojen suunnitelmien epätarkkuus
Urakka-alueen järjesteltävyys
Vähemmän liikennealueella työskentelyä
Puisto-osuus, jossa rakentaminen on nopeaa ja häiriötöntä
Suunnitteluratkaisujen monistettavuus

Pisteet
Maahan hylätyt ja käytöstä poistetut rakenteet
Ei tilaajan ehdotonta hyväksyntää vaihtoehdolle
Vanhojen suunnitelmien epätarkkuus
Työnaikaisten liikennejärjestelyjen toimivuus
Erikoisrakenteet pystytään rakentamaan suunnitellusti
Vesijohdon rikkoutumisella ei ole vaikutuksia
Suunnitteluratkaisujen monistettavuus
Työskentely katualueella

Pisteet
Rakentaminen Helsingin yliopiston alueelle
Runkovesijohdon rakentamisen tieltä täytyy siirtää putkia ja johtoja
Pohjaveden ja kallion pinnan korkeus epämääräinen ja pinnan korkeus vaihtelee
Maahan hylätyt ja käytöstä poistetut rakenteet
Erikoisrakenteet pystytään rakentamaan suunnitellusti
Suunnitteluratkaisujen monistettavuus
Urakka-alueen järjesteltävyys
Vähemmän liikennealueella työskentelyä

Rakentaminen Helsingin yliopiston alueelle
Kalliopinnan korkeus ei ole tiedossa
Pohjaveden pinnan korkeus epämääräinen ja pinnan korkeus vaihtelee
Maahan hylätyt ja käytöstä poistetut rakenteet
Runkovesijohdon rakentamisen tieltä täytyy siirtää putkia ja johtoja
Työnaikaisten liikennejärjestelyjen toimivuus
Ei tilaajan ehdotonta hyväksyntää vaihtoehdolle
Erikoirakenteet pystytään rakentamaan suunnitellusti
Työskentely katualueella
Vesijohdon rikkoutumisella ei ole vaikutuksia
Urakka-alueen järjesteltävyys
Suunnitteluratkaisujen monistettavuus
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eeseen. Vaihtoehdon etuja ovat työnaikaisten liikennejärjestelyjen toimivuus, rakentami-

sen aloituksen aikaistuminen ja vähäisemmät ympäristövaikutukset. Kokonaiskustan-

nuksiltaan vaihtoehto arvioitiin kalleimmaksi. Toisaalta kustannussäästöjä voidaan kui-

tenkin saavuttaa rakentamalla samanaikaisesti muita liittyviä rakenteita. 

Sisäisiä vahvuuksia vaihtoehdossa ovat muun muassa hankkeen toteutusmuoto eli alli-

anssimalli, sisäiset aikataulut sekä ammattitaitoiset rakentajat. Allianssimallin hyvistä 

puolista esiin nousi muun muassa suunnittelun ja rakentamisen tiivis yhteistyö ja allians-

simallin mahdollistama innovointi. Allianssin sisäisiin aikatauluihin liittyy olennaisena 

osana eri tekniikka-alojen suunnitelmien yhteensovitus ja aikataulutus. Heikkouksia ovat 

resurssien puute sekä kyky tehdä päätöksiä. 

VE S: Vesijohdon siirto 

Tärkeimmät uhat ja edut vaihtoehdossa VE S: Vesijohdon siirto on esitetty taulukossa 

12. Merkittävimmät uhat liittyvät runkovesijohdon siirron vastustamiseen ja tilanteeseen, 

jossa raitiotietä ei runkovesijohdon siirrosta huolimatta pystytä rakentamaan Viikinkaa-

relle. Sijoitusvaihtoehdon edut liittyvät kasvaneeseen työtilaan, jolloin suunnittelu ja ra-

kentaminen on helpompaa. Mitä enemmän tilaa on käytettävissä, sitä paremmin erikois-

rakenteet, kuten tärinänvaimennus saadaan sovitettua ahtaaseen katualueeseen. Li-

säksi runkovesijohdon siirtäminen pois Viikinkaarelta parantaa alueen lisärakentamis-

mahdollisuuksia. 

Taulukko 12. Sijaintivaihtoehdon VE S:n uhat ja edut (mahdollisuudet). 

 

Vaihtoehdon vahvuudet ovat allianssimalli, ammattitaitoiset suunnittelijat ja rakentajat 

sekä hyvät vuorovaikutusedellytykset. Allianssimallin hyvistä puolista esiin nousi muun 

muassa sidosryhmien yhteiset intressit ja tilaajan tärkeimpien tavoitteiden tehokas huo-

mioiminen sekä arvoa rahalle -malli. Arvoa rahalle -mallilla tarkoitetaan mitä hyvänsä 

toimintoa tai ratkaisua, joka edesauttaa lopputuloksen eli tässä tapauksessa Viikinkaa-

ren suunnittelua ja rakentamista. Vuorovaikutusedellytykset muodostuvat hyvästä asia-

kas- ja sidosryhmätyöskentelystä, avoimuudesta, luottamuksesta ja yhdessä tekemisen 

Pisteet
Putkirikko ja siitä aiheutuvat seuraukset
Nykyistä runkovesijohtoa joudutaan jatkuvasti varomaan, mikä aiheuttaa töiden 
hidastumista
Tilanpuutteen vuoksi erikoisrakenteita ei pysty rakentamaan suunnitellusti
Rakentamisen aikana huomataan, että nykyinen runkovesijohto on pakko siirtää pois.
Kustannussäästö
Vaaratilanteita varten tarvitaan ylimääräisiä vakuutuksia
Rakentaminen päästään aloittamaan aikaisemmin
Vähemmän häiriötä muulle liikenteelle

Pisteet
Törmätään / tulee ilmi tunnistamaton este, jonka takia työ keskeytyy
Kolmasien osapuolten (Helsingin kaupunki, Helsingin ympäristöpalvelut ja muut 
sidosryhmät) vastustus nykyisen runkovesijohdon käytöstä poistoon
Viikinkaaren vesihuollon uudelleenjärjestelyt eivät onnistu
Mahdolliset maahan hylätyt ja käytöstä poistetut rakenteet
Rakentaminen ja suunnittelu on helpompaa, nopeampaa ja vähemmän stressaavaa
Tärinävaimennus voidaan rakentaa suunnitellusti
Vesijohdon rikkoutumisella ei ole vaikutuksia
Viikinkaaren lisärakentaminen on helpompaa

Pisteet
Kalliopinnan korkeus ei ole tiedossa
Pohjaveden pinnan korkeus epämääräinen ja pinnan korkeus vaihtelee
Mahdolliset maahan hylätyt ja käytöstä poistetut rakenteet
Vanhojen suunnitelmien epätarkkuus
Urakka-alueen järjesteltävyys
Vähemmän liikennealueella työskentelyä
Puisto-osuus, jossa rakentaminen on nopeaa ja häiriötöntä
Suunnitteluratkaisujen monistettavuus

Pisteet
Maahan hylätyt ja käytöstä poistetut rakenteet
Ei tilaajan ehdotonta hyväksyntää vaihtoehdolle
Vanhojen suunnitelmien epätarkkuus
Työnaikaisten liikennejärjestelyjen toimivuus
Erikoisrakenteet pystytään rakentamaan suunnitellusti
Vesijohdon rikkoutumisella ei ole vaikutuksia
Suunnitteluratkaisujen monistettavuus
Työskentely katualueella

Pisteet
Rakentaminen Helsingin yliopiston alueelle
Runkovesijohdon rakentamisen tieltä täytyy siirtää putkia ja johtoja
Pohjaveden ja kallion pinnan korkeus epämääräinen ja pinnan korkeus vaihtelee
Maahan hylätyt ja käytöstä poistetut rakenteet
Erikoisrakenteet pystytään rakentamaan suunnitellusti
Suunnitteluratkaisujen monistettavuus
Urakka-alueen järjesteltävyys
Vähemmän liikennealueella työskentelyä

Rakentaminen Helsingin yliopiston alueelle
Kalliopinnan korkeus ei ole tiedossa
Pohjaveden pinnan korkeus epämääräinen ja pinnan korkeus vaihtelee
Maahan hylätyt ja käytöstä poistetut rakenteet
Runkovesijohdon rakentamisen tieltä täytyy siirtää putkia ja johtoja
Työnaikaisten liikennejärjestelyjen toimivuus
Ei tilaajan ehdotonta hyväksyntää vaihtoehdolle
Erikoirakenteet pystytään rakentamaan suunnitellusti
Työskentely katualueella
Vesijohdon rikkoutumisella ei ole vaikutuksia
Urakka-alueen järjesteltävyys
Suunnitteluratkaisujen monistettavuus
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hengestä. Heikkouksia ovat resurssien puute ja suunnittelun painopiste sekä toimiminen 

erittäin monimuotoisessa toimintaympäristössä, jossa vaikuttavat useat eri sidosryhmät 

ja muut toimijat. 

VE 1: Maaherranpuisto–Viikintie 

Tärkeimmät uhat ja edut vaihtoehdossa VE 1: Maaherranpuisto–Viikintie on esitetty tau-

lukossa 13. Merkittävimmät uhat liittyvät puutteellisiin lähtötietoihin. Maaherranpuistoa 

on 1970-luvulle saakka halkonut maantie. Alue on myöhemmin muutettu puistoksi ja ole-

tettavasti purettujen rakennusten perustukset sekä tien ja vesihuollon rakenteet on hy-

lätty ja jätetty paikoilleen maan alle. Maaherranpuistosta ja sitä ympäröivästä alueesta 

ei ole saatavilla vanhoja suunnitelmia. Raide-Jokeri hankkeen aikana alueelta ei ole tehty 

pohjatutkimuksia. Puutteellisten lähtötietojen vuoksi kallio- ja pohjavedenpinnankorkeus-

tiedot ovat epäluotettavia. Puutteelliset maaperätiedot voivat viivästyttää rakentamisen 

aloitusta. 

Taulukko 13. Sijaintivaihtoehdon VE 1:n uhat ja edut (mahdollisuudet). 

 

Vaihtoehdon edut liittyvät rauhalliseen työympäristöön ja suunnitteluratkaisujen monis-

tettavuuteen. Maaherranpuisto voidaan eristää kokonaan työ- ja varastointialueeksi, jol-

loin esimerkiksi materiaalien kuljetusmatka lyhenee merkittävästi. Vaihtoehdon vahvuu-

det ovat allianssimalli, laadukas suunnittelu sekä suunnittelijoiden ja muiden sidosryh-

mien nopea reagointi mahdollisiin muutoksiin. Allianssimallin hyvistä puolista esiin nousi 

muun muassa rakentamisen ja suunnittelun yhteistyö sekä mahdollisuus innovoida pa-

rempia rakentamisratkaisuja. Heikkouksia olivat resurssien puute ja työntekijöiden vaih-

tuvuus. 

 

 

 

 

 

Pisteet
Putkirikko ja siitä aiheutuvat seurauksetNykyistä runkovesijohtoa joudutaan jatkuvasti varomaan, mikä aiheuttaa töiden 
hidastumista
Erikoisrakenteita ei pysty rakentamaan suunnitellusti
Rakentamisen aikana huomataan, että nykyinen runkovesijohto on pakko siirtää pois.
Kustannussäästö
Vaaratilanteita varten tarvitaan ylimääräisiä vakuutuksia
Rakentaminen päästään aloittamaan aikaisemmin
Vähemmän häiriötä muulle liikenteelle

Pisteet
Törmätään / tulee ilmi tunnistamaton este, jonka takia työ keskeytyy
Kolmasien osapuolten (Helsingin kaupunki, Helsingin ympäristöpalvelut ja muut 
sidosryhmät) vastustus nykyisen runkovesijohdon käytöstä poistoon
Viikinkaaren vesihuollon uudelleenjärjestelyt eivät onnistu
Mahdolliset maahan hylätyt ja käytöstä poistetut rakenteet
Rakentaminen ja suunnittelu on helpompaa, nopeampaa ja vähemmän 
stressaavampaa
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Vesijohdon rikkoutumisella ei ole vaikutuksia
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Mahdolliset maahan hylätyt ja käytöstä poistetut rakenteet
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VE 2: Pihlajamäentie –Viikintie 

Tärkeimmät uhat ja edut vaihtoehdossa VE 2: Pihlajamäentie–Viikintie on esitetty taulu-

kossa 14. Merkittävimmät uhat liittyvät työaikaisten liikennejärjestelyjen toimivuuteen ja 

tilaajan hyväksyntään. Pihlajamäentie sekä Viikintie ovat molemmat vilkkaasti liikennöi-

tyjä katuja ja ne toimivat liikenteen solmukohtana Malmin ja Helsingin vanhakaupungin 

välillä.  

Taulukko 14. Sijaintivaihtoehdon VE 2:n uhat ja edut (mahdollisuudet). 

 

Vaihtoehdolla ei ole tilaajan hyväksyntää. Hyväksynnän puuttuminen voi myöhästyttää 

rakentamisen aloitusta. Vaihtoehdon edut liittyvät katualueella rakentamiseen ja suun-

nitteluratkaisujen toteutettavuuteen. Katualueelle saa rakentaa ilman kaavamuutosta. 

VE 3: Yliopiston reitti 

Runkovesijohdon rakentamisen tärkeimmät uhat ja edut VE 3: Yliopiston reitti -vaihtoeh-

dossa on esitetty taulukossa 15. Merkittävimmät uhat liittyvät rakentamiseen Helsingin 

yliopiston kiinteistölle, ylimääräisiin putki- ja johtosiirtoihin sekä lähtötietoihin. Rakenta-

minen toisen kiinteistölle vaatii aina luvan. Vaihtoehdossa tarvitaan vähintään rasiteso-

pimus tontin omistajan kanssa. 

Taulukko 15. Sijaintivaihtoehdon VE 3:n uhat ja edut (mahdollisuudet). 

 

Runkovesijohdon sijoittaminen yliopiston kiinteistölle voi tulevaisuudessa haitata niin yli-

opistokampuksen laajentumista kuin Helsingin kaupungin kaavoitusta. Raide-Jokeri 

hankkeen puitteissa alueella ei ole tehty pohjatutkimuksia, joten kallio- ja pohjaveden-
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pinnankorkeustiedot ovat puutteellisia. Puutteelliset maaperätiedot voivat viivästyttää ra-

kentamisen aloitusta ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Vaihtoehdon edut liittyvät rauhalli-

seen työympäristöön ja suunnitteluratkaisujen monistettavuuteen. Yliopiston pohjois-

puoli voidaan eristää kokonaan työ- ja varastointialueeksi, jolloin esimerkiksi materiaa-

lien kuljetusmatka lyhenee merkittävästi. 

Vaihtoehtojen VE 2 ja VE 3 vahvuudet ovat allianssimalli sekä suunnittelijoiden ja mui-

den sidosryhmien nopea reagointi mahdollisiin muutoksiin. Allianssimallin hyvistä puo-

lista esiin nousi muun muassa rakentamisen ja suunnittelun yhteistyö sekä yhteinen pää-

töksenteko. Heikkouksia olivat suunnittelun työkalut, resurssien puute ja työntekijöiden 

vaihtuvuus. 

SWOT-analyysin tulokset 

Uhkien ja mahdollisuuksien (etujen) perusteella runkovesijohto kannattaa siirtää pois Vii-

kinkaarelta. Nollavaihtoehto (VE 0) sai huomattavasti enemmän uhkapisteitä, kun vaih-

toehto VE S: Vesijohdon siirto. Runkovesijohdon eri sijaintivaihtoehtojen uhkien ja etujen 

kokonaispisteet on esitetty uhka- ja mahdollisuuspiste -kuvaajassa (kuva 15). 

 

Kuva 15.  SWOT-analyysin tulokset esitettynä uhka- ja mahdollisuuspiste 
 -kuvaajassa. 

Tarkastelun mukaan sijaintivaihtoehdot VE 1, VE 2 ja VE 3 ovat hyvin lähellä toisiaan. 

Eniten mahdollisuuspisteitä ja vähiten uhkapisteitä sai sijaintivaihtoehto VE 1: Maaher-

ranpuisto–Viikintie. SWOT-analyysi perustuu mielipiteisiin, jotka voivat vaihdella henki-

löiden ja tarkastelussa käytetyn näkökulman perusteella. Tarkastelun perusteella mikä 
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tahansa VE 1, VE 2 tai VE 3 vaihtoehdosta on uhkien ja mahdollisuuksien (etujen) pe-

rusteella kelvollinen runkovesijohdon sijaintivaihtoehto. 

6.3 Toteuttamiskelpoisin sijaintivaihtoehto 

Toteuttamiskelpoisin sijaintivaihtoehto selvitettiin analyyttisen hierarkiaprosessin (AHP) 

avulla. AHP-analyysillä tutkittiin sijaintivaihtoehtoja VE 0, VE 1, VE 2 ja VE 3. Analyysiin 

osallistui neljä rakentamisen kannalta tärkeintä tekniikka-alaa; tuotanto eli rakentaminen 

(RAK), katusuunnittelu (KTT), työnaikaiset liikennejärjestelyt (TLJ) ja vesihuolto (VHT). 

Jokainen tekniikka-ala suoritti analyysin itsenäisesti. Analyysin jälkeen vertailun tulokset 

käytiin läpi jokaisen tekniikka-alan edustajan kanssa. Tulosten läpikäynnillä varmistettiin, 

että kriteerit on ymmärretty samalla tavalla. Samalla kerättiin tietoa niistä syistä, jotka 

vaikuttivat merkityksellisemmän vaihtoehdon valintaan. Analyysin tulokset laskettiin 

AHP-laskentaohjelmalla nimeltään Super Decision. 
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Analyysissä tehtiin noin 400 parivertailua ja analyysin johdonmukaisuussuhde on 8,4 %. 

Johdonmukaisuussuhteen ollessa alle 10 % analyysin tulosta voidaan tarpeeksi johdon-

mukaisena. Kuvassa 16 on esitetty pääkriteerien tulokset. Merkittävin pääkriteeri on kriit-

tiset infrastruktuurit noin 26 prosentilla. Toiseksi merkittäväksi nousi kustannukset noin 

23 prosentilla ja merkityksettömin on hallinto noin 15 % osuudella. 

 

Kuva 16.  AHP-analyysin pääkriteerien merkittävyys (painoarvo). 

Tekniikka-alakohtaisesti tarkasteltuna kriittiset infrastruktuurit -kriteeri on kolmen tek-

niikka-alan kolmen merkityksellisimmän kriteerin joukossa. Kriittisten infrastruktuurien 

nousu merkittävimmäksi pääkriteeriksi kuvaa hankkeen toteuttajaosapuolten halua säi-

lyttää ja mahdollistaa yliopiston opetus- ja tutkimustoimintojen jatkuminen rakentamisen 

aikana. Suunnittelu arvioitiin rakentamista tärkeämmäksi. Suunnittelulla on merkittävä 

vaikutus rakentamisen sujuvuuteen, ja suunnitteluratkaisuilla voidaan vaikuttaa merkit-

tävästi kokonaiskustannuksiin. Alikriteerien tulosten perusteella painoarvoltaan merkittä-

vimmät alikriteerit liittyvät suunnittelun ja rakentamisen sujuvuuteen sekä rakentamisen 

kustannuksiin (kuva 17). 
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Kuva 17.  AHP-analyysin tuloksena saadut alikriteerien merkittävyydet (pai-
noarvot). 

Suunnittelun helppous (54 %) vaikuttaa suoraan rakentamisen kustannuksiin. Mitä yk-

sinkertaisempia suunnittelu- ja toteutusratkaisuja voidaan käyttää, sitä edullisempaa ja 

nopeampaa rakentaminen on. Rakentamisen sujuvuuteen ja kustannuksiin vaikuttavat 

oleellisesti työmaan sisäinen logistiikka (32 %) ja rakentamisen nopeus (30 %).  
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Kaikkien tekniikka-alojen vastausten perusteella toteuttamiskelpoisimman vaihtoehdon 

painoarvot vaihtelivat tekniikka-aloittain 32–46 % (kuva 18). Katusuunnittelun tekniikka-

alan toiseksi tulleeseen vaihtoehtoon VE 3: Yliopiston reitti eroa on vain noin 0,8 pro-

senttiyksikköä. Tämä ero on niin pieni, että sillä ei ole käytännön merkitystä. Muilla tek-

niikka-aloilla ero seuraavaksi tulleeseen vaihtoehtoon oli useita prosenttiyksiköitä 4–25 

%. Nollavaihtoehto sai selvästi alemmat painoarvot, 5–17 %, ja katusuunnittelun vastaus 

erosi yleisestä linjasta ollen selvästi muita alempi 8–12 prosenttiyksiköllä. 

 

Kuva 18.  AHP-analyysin tulokset tekniikka-aloittain. 

Katusuunnittelun tulosten eroa muiden tekniikka-alojen tuloksiin nähden johtunee osit-

tain siitä, että katusuunnittelija toimii myös pääsuunnittelijana. Rakennuslain mukaan 

pääsuunnittelijan tulee johtaa suunnitelmien yhteensovitusta, jolloin katusuunnittelijan on 

tarkasteltava kokonaistilannetta yksittäisen tekniikka-alan sijaan (MRL 132/1999; 120 e 

§). 
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Eri sijaintivaihtoehtojen kokonaistulokset on esitetty kuvassa 19. VE 1: Maaherran-

puisto–Viikintie sai noin 39 % kaikista vastauksista. Vähiten toteuttamiskelpoiseksi rat-

kaisuvaihtoehdoksi tulosten perusteella jäi nollavaihtoehto. 

 

Kuva 19.  AHP-analyysillä saadut vaihtoehtojen painoarvot. 

Nollavaihtoehdosta todettiin sen olevan eri tekniikka-alojen yhteensovituksen kannalta 

kaikkein huonoin vaihtoehto. Tarkastelun perusteella VE 1: Maaherranpuisto–Viikintie 

on toteuttamiskelpoisin sijaintivaihtoehto ja runkovesijohto rakennetaan tähän sijaintiin. 

6.4 Runkovesijohdon rakentaminen 

Runkovesijohto rakennetaan suurelta osin tuettuna maakaivantona. Runkovesijohtolin-

jan pituuden ja vaihtelevien maaperäolosuhteiden vuoksi rakentamisen vaarojentunnis-

tus jaettiin suunnittelualuejaon perustella A, B ja C -osan. Runkovesijohtolinjan rakenta-

minen sisältää myös harvinaisempia rakennusvaiheita, kuten esimerkiksi raitiotien alitta-

van vesijohdonsuojaputken rakentamisen ja maaperän vahvistamisen pilaristabiloinnilla. 

Kuvaan 20 on merkitty osat A, B ja C sekä harvinaisemmat rakentamiskohteet. 
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Kuva 20.  Runkovesijohdon A, B ja C -osat ja tavanomaisesta poikkeavat ra-
kentamistyöt. 

A-osalle (esitetty kuvassa 20 sinisellä) sijoittuva Pihlajamäentie on vilkkaasti liikennöity 
yhdystie Viikintien ja Lahdenväylän välillä. A-osalla rakentamisen erityispiirteenä on ve-

sijohtoa varten rakennettava suojaputki. A-osalla kallion- ja pohjaveden pinta on lähellä 

nykyistä maanpintaa. Lähtökohtaisesti putkikaivanto toteutetaan tuettuna kaivantona ja 

runkovesijohto perustetaan 150 mm asennusalustalle. Kaivannon tuentaan käytetään 

tuentaelementtejä (kuva 21). Tuentaelementtien asennus ja kaivannon kaivamisen työ-

vaiheet on kuvattu liitteessä B rakennusvaiheessa 6. Maakaivannon rakentaminen.  

 

Viikki ja Viikin kampusalue 1:2000

C-osa

A-osa

B-osa
Pilaristabilointi

Raitiotien reitti

Suojaputkitus

Suojaputkitus
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Kuva 21.  Poikkileikkaus tuentaelementin käytöstä putkijohtokaivannon tuke-
misessa A-osalla (Selänpää 2019). 

Tuentaelementin asennuksessa alkukaivanto tehdään poistamalla maata riittävään sy-

vyyteen. Tällä varmistetaan tuentaelementin riittävä korkeus runkovesijohdon asentami-

sen kannalta. Tuentaelementin tukitasot kiinnitetään valmiisiin kiinnityskohtiin tai niin 

alas kuin putken asentaminen sallii. Ylin tukitaso asennetaan noin 0,4 metrin päähän 

tuentaelementin yläreunasta. Tuentaelementin sisältä kaivetaan varovasti ja elementin 

asentamista avustetaan kaivinkoneella painamalla. Elementit asennetaan kalliopinnan 

tasoon. Tarvittava kallionirrotus tehdään kiilaamalla tai rusnaamalla. (Selänpää 2019.) 
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Vesijohdon suojaputken rakentaminen toteutetaan (A- ja C-osat) luiskattuna kaivantona 

pohjavedenpinnan alapuolella. Vesijohdon ja suojaputken yhdistelmä nostetaan kah-

della nosturiautolla tai HIAB-kuormausnosturilla kaivantoon. Kuvassa 22 on esitetty luis-

katun kaivannon tyyppipoikkileikkaus. 

 

 

Kuva 22.  Luiskaamalla tehdyn kaivannon tyyppipoikkileikkaus (Selänpää 
2019). 

Kaivannon leikkausluiskien kaltevuus määräytyy pohjaveden pinnan alennustavan pe-

rusteella. Rakennetussa ympäristössä kaivannon reunojen kaltevuudella on suuri mer-

kitys. Mitä loivemmat luiskat, sitä suurempi on kaivannon tilantarve. Pohjavedenpinnan 

työnaikaisen alentamisen ja luiskatun kaivannon kaivamisen työvaiheet on kuvattu liit-

teessä B rakennusvaiheessa 6. Maakaivannon rakentaminen ja vesijohdon suojaputken 

asentamisen vaiheet on kuvattu rakennusvaiheessa 7. Raitiotien alituksen rakentami-

nen. 
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B-osan (esitetty kuvassa 20 punaisella) erityispiirteinä on maaperän vahvistamiseksi 
tehtävä pilaristabilointi. Putkikaivanto rakennetaan tuettuna kaivantona. Kaivanto tue-

taan teräsponteilla ja runkovesijohto perustetaan kiviainesarinalle. Kuvassa 23 on esi-

tetty tyyppipoikkileikkaus teräspontein tuetusta kaivannosta. 

 

 

Kuva 23.  Tyyppipoikkileikkaus tuetusta teräsponttikaivannosta B-osalla (Se-
länpää 2019). 

Ponttien asennuksessa käytetään tukikehikkoa. Kaivantoa kaivetaan kaivannon päästä 

ja kaivuumassat varastoidaan vähintään viiden metrin etäisyydelle kaivannon reunasta. 

Pontit painetaan maahan noin 8 metrin syvyyteen ja välituet ripustetaan kettingillä suun-

nitelman mukaiseen tasoon. Työn valmistuttua pontit vedetään ylös. (Selänpää 2019.) 

Teräsponttien asennus ja kaivannon kaivamisen työvaiheet on kuvattu liitteessä B ra-

kennusvaiheessa 6. Maakaivannon rakentaminen. 
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C-osalle (esitetty kuvassa 20 vihreällä) sijoittuva Viikintie on erittäin vilkkaasti liikennöity. 
C-osa eroaa A- ja B-osista vesijohdon perustamistavan ja katurakenteen kevennyksen 

osalta. Kaivannon pohja kaivetaan pohjaveden pinnan alapuolelle. Havaitun pohjaveden 

pinnan korkeuden perusteella kaivannon varmuus hydraulista murtumaa vastaan on riit-

tämätön. Kaivantoon pääsevä pohjavesi voi aiheuttaa kaivannon pohjan kantavuuden 

menettämisen. Kantavuuden menettämisen estämiseksi pohjaveden pintaa pitää työai-

kaisesti alentaa. Kuvassa 24 on esitetty kaivannon tyyppipoikkileikkaus C-osalla. 

 

Kuva 24.  Tyyppipoikkileikkaus tuetusta kaivannosta C-osalla (Selänpää 
2019). 

Runkovesijohto perustetaan teräsbetonielementille tai paikalla valettavalle teräsbetoni-

laatalle. Tien kevennysrakenteena käytetään vaahtolasimursketta. (Selänpää 2019.) 

Runkovesijohdon perustamistavan työvaiheet on kuvattu liitteessä B rakennusvaiheessa 

8. Putkipedin rakentaminen ja vaahtolasikevennyksen rakentamisen työvaiheet on ku-

vattu rakennusvaiheessa 11. Kaivannon täyttö. 

6.5 Rakentamisen yleiset työturvallisuusvaarat 

Vesijohdon rakentamisen yleiset työturvallisuusvaarat selvitettiin potentiaalisten ongel-

mien analyysillä (POA) ja työn turvallisuusanalyysillä (TTA) sekä ristiintaulukoimalla ra-

kentamisen työvaiheet ja yleisimmät vaarat ja vaaraluokat. Toimenpiteitä vaarojen vä-

hentämiseksi ja poistamiseksi selvitettiin työmaan katselmoinnilla ja keskusteluilla. 

Työnositusta varten runkovesijohdon rakentaminen ositettiin 13 rakentamisvaiheeseen, 

54 työvaiheeseen sekä noin 190 työsuoritukseen (liite B). Tämän lisäksi jokaiseen ra-

kentamistehtävään määriteltiin tarvittavat resurssit. Rakentamisvaiheet ja -tehtävät sovi-

tettiin Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön (määrämittausohje) mukaisiin ni-

mikkeisiin. Tunnistettujen vaarojen ja työnosituksen ristiintaulukointi on esitetty liitteestä 

D. 
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6.5.1 Työympäristöön liittyvät vaarat 
 
Tarkastelun perusteella yleisimmät työympäristöön liittyvät vaarat tai vaaratekijät ovat 

liukastuminen, kompastuminen, tavarankuljetus ja muu liikenne sekä puristuminen esi-

neiden väliin. Tarkastelun perusteella kaivantoon liittyvät vaarat sijoittuvat vasta viiden-

neksi (kuva 25). 

 

Kuva 25.  Runkovesijohdon rakentamisessa tunnistetut yleiset työympäris-
töön liittyvät vaarat. 

Nykyisillä toimenpiteillä liukastumista torjutaan hiekoituksella, työmaan siisteydellä ja 

sään mukaisella varustuksella. Työmaan siisteydellä on suuri merkitys liukastumisen tor-

junnassa. Lumen ja jään alle jääneet muovit ja muut liukkaat esineet ovat erittäin vaaral-

lisia. Liukastumista ehkäistään tarjoamalla jokaiselle työntekijälle kenkiin kiinnitettävät 

liukuesteet. Kompastumista ehkäistään yleisellä siisteydellä sekä järjestyksellä. 

Tavarankuljetuksen ja liikenteen vaarat aiheutuvat työmaan kuljetuksista (kivi- ja maa-

ainesten kuljetus) ja nykyisestä katualueen ajoneuvoliikenteestä. Työmaan kuljetuksista 

aiheutuvia vaaratilanteita on vähennetty työaluesuunnittelulla sekä ajoreittien suunnitte-

lulla ja opasteilla. Työaluesuunnittelulla työkoneet pyritään sijoittamaan siten, että ne 

ovat mahdollisimman hyvin saavutettavissa kuorma-autolla. Ajoreittien suunnittelun pai-

nopisteenä on vähentää kuorma-auton peruutusmatkaa. Muun kuin työmaaliikenteen ai-

heuttamia vaaroja vähennetään liikenteenohjauksella. 
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Esineiden väliin puristumisella tarkoitetaan esimerkiksi kaivinkoneen kauhan ja jokin 

muun esteen väliin puristumista. Väliin puristumisen vaaroja on vähennetty opastuksella, 

puhtailla ja kirkkailla suojavarusteilla, työntekijän ja koneenkuljettajan näköyhteydellä 

sekä vähäisessä määrin työntekijän ja koneenkuljettajan radiopuhelinyhteydellä. 

Henkilön putoamisella tarkoitetaan putoamista jonkin rakennelman päältä. Kaivantoon 

putoamisen vaarat sisältyvät kaivannon vaaroihin. Rakentamisessa käytetään tuettua 

pystyseinäistä kaivantoa, jonka sortumavaara on pieni. Tuettuun kaivantoon kulku ta-

pahtuu kaivannon päästä tai tikapuilla. Tikapuiden käyttö työkohteeseen siirtymiseen on 

normaalia rakentamisen toimintaa, eikä sitä todettu erityisen vaaralliseksi. 

Toimenpiteet vaarojen pienentämiseksi tai poistamiseksi 

Liukastumisen ja kompastumisen vaaran vähentämisen tärkein toimenpide on vähentää 

mahdollisia vaaroja sekä järjestämällä koulutusta ja opastusta. Vaaroja voidaan vähen-

tää lisäämällä työmaan siisteyttä ja järjestystä. Hyvin suunnitellut ja hoidetut kulkutiet 

sekä johtojen ja letkujen asianmukaiset ja tarvittaessa suojatut (kouru tms.) johtoreitit 

lisäävät työmaan yleistä turvallisuutta. Opastus ja koulutus voisi keskittyä vaaroista ker-

tomiseen sekä oikean kaatumistekniikan opettamiseen. Siisti ja järjestyksessä oleva työ-

maa antaa ohikulkijalle tai vierailijalle positiivisen kuvan työmaasta sekä työntekijöistä. 

Tavarankuljetuksen ja liikenteen vaaroja voidaan vähentää kaluston tarkastuksilla, lisä-

varusteilla, ajoreittien rajauksilla ja äänimerkin käytöllä. Kuorma-autoissa on pakollisena 

varusteena peruutusvaroitin. Peruutusvaroitin on passiivinen turvalaite, jonka teho pe-

rustuu äänimerkkiin. Peruutusvaroitin varoittaa kuorma-auton läheisyydessä olevia hen-

kilöitä peruuttavasta ajoneuvosta. Lisävarusteina on saatavilla erilaisia peruutustutkia ja 

kameroita. Peruutustutkat ja kamerat varoittavat kuljettajaa siitä, että auton läheisyy-

dessä on esteitä. Äänimerkin käyttöä tulisi lisätä. Äänimerkillä ajoneuvon kuljettaja voisi 

ilmoittaa tulostaan työalueelle. Tällöin työalueella olevat henkilöt olisivat paremmin tie-

toisia saapuvasta ajoneuvosta. Muusta kuin työmaaliikenteestä johtuvia vaaroja voidaan 

vähentää eristämällä muu liikenne omille kulkuteille. 

Esineiden väliin puristumisen vaaroja voidaan vähentää kirkkailla suojavarusteilla, erilai-

silla koneisiin asennettavilla varoituslaitteilla ja työsuoritusten koneellistamisella. Varoi-

tuslaitteista tärkeimpiä voisivat olla erilaiset anturit ja tutkat. Anturit ja tutkat tunnistavat 

ja ilmoittavat koneen kuljettajalle mahdollisesta esteestä koneen työalueella. Henkilön 

putoamisen vaaroja voidaan vähentää työmaan yleisellä järjestyksellä ja siisteydellä 

sekä huolehtimalla tikkaiden tai vastaavien huolellisesta kiinnityksestä. 



60 
 
 
6.5.2 Esineisiin ja aineisiin liittyvät vaarat 
 
Tarkastelun perusteella esineisiin ja aineisiin liittyvät vaarat tai vaaratekijät on esitetty 

kuvassa 26. Yleisimmät vaarat tai vaaratekijät ovat esineiden putoaminen, liikkuvan esi-

neen aiheuttama isku ja esineiden kaatuminen. 

 

Kuva 26.  Tunnistetut runkovesijohdon rakentamiseen liittyvät esineisiin ja ai-
neisiin liittyvät vaarat. 

Esineiden putoamisella tarkoitetaan esimerkiksi nostettavan kappaleen putoamista ja 

maa- ja kiviaineksen pudottamista kaivinkoneen kauhasta. Käytössä olevat toimenpiteet 

esineiden putoamisesta johtuvien vaarojen ehkäisyssä ovat nostojen suunnittelu, turval-

liset työtavat, puhtaat ja kirkkaat suojavarusteet sekä työntekijän ja koneenkuljettajan 

näköyhteys. Turvallisiin työtapoihin kuuluu olennaisena se, että nostoja ja maa- ja kiviai-

neksen pudotuksia ei tehdä ilman näköyhteyttä.  

Liikkuvan esineen iskulla tarkoitetaan esimerkiksi kaivinkoneen liikkumisen ja pyörimisen 

aiheuttamaa iskua. Vaaraa on vähennetty turvallisuuskoulutuksella ja muistuttamalla 

työntekijöitä kaivinkoneen työalueen laajuudesta. Käytännössä kuitenkin työmaalla on 

luotettu siihen, että työntekijät tietävät ja osaavat työskennellä koneiden läheisyydessä. 

Esineiden kaatumista estetään sitomalla ne kiinni. 

 

 

29,1 %

17,6 %

8,5 %

26,7 %

8,5 %
6,7 %

3,0 %
Esineiden putoaminen

Esineiden kaatuminen

Esineiden tai aineiden
sinkoutuminen
Liikkuvan esineen aiheuttama
isku
Tarkertuminen liikkuvaan
esineeseen
Viilto- tai leikkautumisvaara

Pistovaara



61 
 
 
Toimenpiteet vaarojen pienentämiseksi tai poistamiseksi 

Esineiden putoamisen vaaraa voidaan vähentää työtilojen järjestämisellä ja kasvattami-

sella sekä vähentämällä maa- ja kiviaineksen pudottamista suoraan kaivinkoneen kau-

hasta. Liikkuvan esineen iskun vaaraa voidaan vähentää erilaisilla koneisiin asennetta-

villa varoituslaitteilla, työalueen rajaamisella sekä ilmoittautumalla koneen kuljettajalle 

esimerkiksi katsekontaktin avulla. Katsekontaktilla varmistetaan se, että koneen kuljet-

taja on tietoinen henkilöiden saapumisesta työalueelle. 

6.5.3 Henkilön toimintaan liittyvät vaarat 
 
Tarkastelun perusteella henkilön toimintaan liittyvät vaarat ja vaaratekijät on esitetty ku-

vassa 27. Yleisimmät vaarat ja vaaratekijät ovat suojainten tai suojusten puute, turvaton 

toiminta ja riskinotto, poikkeavat tilanteet ja häiriöt sekä päihteiden väärinkäyttö. Yleisim-

mät vaarat todettiin yhtä tärkeiksi ja ne tunnistettiin jokaisessa työvaiheessa. 

 

Kuva 27.  Tunnistetut runkovesijohdon rakentamiseen liittyvät henkilön toi-
mintaan liittyvät vaarat. 

Tällä hetkellä suojainten käyttöä, turvatonta toimintaa ja riskinottoa ja päihteiden väärin-

käyttöä valvotaan säännöllisesti tarkastuksin. Työvaihekohtaisilla ja turvallisuuskoulu-

tuksilla parannetaan työnteon asennetta ja vähennetään työntekijän riskinottoa. Poik-

keaviin tilanteisiin ei olla varauduttu. 
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Suojainten tai suojusten puutteesta sekä turvattomasta toiminnasta johtuvia vaaroja voi-

daan vähentää sanktioilla tai palkkioilla sekä vaikuttamalla työntekijöiden asenteisiin 

suojainten käytöstä. Päihteiden väärinkäytöstä johtuvia vaaroja voidaan vähentää asen-

tamalla koneisiin ja ajoneuvoihin alkometriin perustuva käynnistyksenestolaite. 

6.5.4 Työvaihekohtaiset vaarat luokittain 
 
Tarkastelun perusteella tunnistetut työvaihekohtaiset vaarat luokittain on esitetty ku-

vassa 28. Yleisimmät vaarat ovat koneet ja niiden läheisyydessä työskentely, nostoihin 

liittyvät vaarat ja muut vaarat. 

 

Kuva 28.  Tunnistetut runkovesijohdon rakentamiseen liittyvät työvaihekohtai-
set vaarat luokittain. 

Tunnistetuista työvaihekohtaisista vaaroista noin 47 % liittyi koneisiin ja laitteisiin. Vesi-

johdon rakentaminen on enimmäkseen koneellisesti tehtävää työtä. Lähes jokaisessa 

työvaiheessa konetta käytetään kaivamiseen, nostamiseen, siirtämiseen tai tiivistämi-

seen. Koneiden ja laitteiden aiheuttamista vaaroista yleisin on liikkuvan esineen aiheut-

tama isku. Tällä hetkellä koneista aiheutuvaa vaaraa on vähennetty turvallisuuskoulu-

tuksella, puhtailla ja kirkkailla suojavarusteilla ja muistuttamalla koneiden ja laitteiden 

työalueista. Käytännössä kuitenkin työmaalla on luotettu siihen, että työntekijät tietävät 

ja osaava työskennellä koneiden ja laitteiden läheisyydessä ja toisaalta koneiden käyt-

täjät osaavat huomioida muut koneen läheisyydessä olevat työntekijät. 
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Nostoihin liittyviä vaaroja on vähennetty tarkastamalla ja vaihtamalla nostovälineitä sekä 

laatimalla nostosuunnitelmia. Suurin osa nostoista tapahtuu kaivinkoneella. Kaivinko-

neeseen on saatavilla lisävarusteena erilaisia nostokoukkuja ja pihtejä. Kaivinkonetta ei 

ole suunniteltu nostamiseen eikä työmaalla olla otettu huomioon kaivinkoneen painopis-

tettä tai tukijalkojen tarvetta ennen nostoa. Nostoihin liittyviä vaaroja voidaan vähentää 

nostojen yleissuunnittelulla sekä käyttämällä nostamiseen tarkoitettuja koneita ja lait-

teita. 

Rakentamisessa käsivoimin tehtäviä nostoja ja siirtoja sekä käsityökaluilla tehtäviä pie-

nimuotoisia työtehtäviä on lukumäärällisesti eniten. Vaaran mahdollisuutta on vähen-

netty hankkimalla työmaalle erilaisia suojavälineitä (maskit, hansikkaat ym.) ja työasen-

toihin liittyvällä koulutuksella. Mahdollisuuksien mukaan nostot on pyritty tekemään ko-

neellisesti. 
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6.5.5 Työvaihekohtaiset yleiset ja erittäin yleiset vaarat 
 
Tarkastelun perusteella todennäköisyydeltään yleiset ja erittäin yleiset työvaihekohtaiset 

vaarat on esitetty kuvassa 29. Nostoihin liittyvät vaarat ovat kaikkien yleisimpiä 53 % 

osuudella. Seuravaksi yleisimpiä ovat muut vaarat, kuten esimerkiksi käsityökaluilla teh-

tävät työt ja käsivoimin tehtävät esineiden nostot tai siirrot 26 %. Koneiden ja liikenteen 

osuudet ovat 9 %. 

 

Kuva 29.  Tunnistetut runkovesijohdon rakentamiseen liittyvät todennäköisyy-
deltään yleiset ja erittäin yleiset työvaihekohtaiset vaarat luokittain. 

Koneellisesti tapahtuvissa nostoissa nostettavan kappaleen ja nosturin (kaivinkone) vä-

liin asennetaan nostolaite (liina, ketju, vaijeri, nostosakkeli, koukku tai tarrain). Nostolait-

teen asentaminen tehdään käsin, jolloin vaarana on sormien jääminen nostolaitteen vä-

liin. Koneiden ja liikenteen osuuden pienuuteen vaikuttaa se, että näistä johtuvat vaarat 

ovat niin jokapäiväisiä, ettei niihin kiinnitetä niin suurta huomiota. 

Tarkastellun runkovesijohdon rakentamistyön merkittävimmät työturvallisuusvaarat, ny-

kyiset toimenpiteet ja toimenpiteet, joilla vaaroja voidaan pienentää tai poistaa on esitetty 

taulukossa 16. Työturvallisuusvaaroja on pyritty vähentämään tai poistamaan työnteko-

paikan siisteydellä, ajoreittien suunnittelulla, työnsuunnittelulla, näkyvillä ja puhtailla suo-

javarusteilla sekä perehdytyksellä ja työmaan turvallisuustuokioilla (turvallisuusvartit).  
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Taulukko 16. Runkovesijohdon rakentamisen merkittävimmät työturvallisuusvaa-
rat, nykyiset vaarojen hallintatoimenpiteet ja toimenpiteet vaarojen pienentämiseksi tai 
poistamiseksi. 

 

 

 

Yleisten vaarojen 
luokka Vaara tai vaaratekijä Nykyiset toimenpiteet

Toimenpiteet vaarojen 
pienentämiseksi tai 

poistamiseksi
Liukastuminen

Hiekoitus, työmaan siisteys, 
sään mukainen varustus

Kompastuminen
Työmaan yleinen siisteys ja 
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Työaluesuunnittelu, ajoreittien 
suunnittelu, opasteet

Kaluston tarkastukset, lisävarusteet 
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äänimerkin käyttö

Puristuminen esineiden 
väliin

Opastus, puhtaat ja kirkkaat 
suojavarusteet ja työntekijän 
ja koneenkuljettajan 
näköyhteys

Koneisiin asennettavat turva ja 
varoitulaitteet (tutka tms.), 
työsuoritusten koneellistaminen

Esineiden putoaminen

Luotetaan työntekijöiden 
turvallisiin työtapoihin, 
puhtaat ja kirkkaat 
suojavarusteet ja työntekijän 
ja koneenkuljettajan 
näköyhteys

Työtilojen kasvatus ja järjestys,  maa- ja 
kiviainesta ei pudoteta suoraan 
kaivinkoneen kauhasta

Liikkuvan esineen 
aiheuttama isku

Turvallisuuskoulutus, 
muistutus työkoneen 
työalueista, luotetaan 
työntekijän turvallisiin 
työtapoihin

Työkoneisiin asennettavat turva- ja 
varoituslaitteet, työalueen rajaus, 
ilmoitusmenettely

Esineiden kaatuminen Kiinni sitominen –
Suojainten ja suojusten 
puute

Valvonta, koulutus

Turvaton toiminta ja 
riskinotto

Valvonta, koulutus

Poikkeavat tilanteet ja 
häiriöt

Ei toimenpiteitä –

Päihteiden väärinkäyttö Valvonta
Koneisiin ja laitteisiin asennettava 
alkolukko

Koneet ja niiden 
läheisyydessä työskentelyyn 
liittyvät vaarat

Turvallisuuskoulutus, puhtaat 
ja kirkkaat suojavarusteet, 
muistutus työkoneiden 
työalueista, luotettu 
työntekijöiden osaamiseen 
työskennellä työkoneen 
läheisyydessä

Työkoneisiin asennettavat turva- ja 
varoituslaitteet, työalueen rajaus, 
ilmoitusmenettely

Nostoihin liittyvät vaarat
Nostovälineiden tarkastukset, 
nostosuunnitelmat

Nostojen yleissuunnittelu, nostoissa 
käytetään siihen tarkoitettuja koneita ja 
laitteita

Muut vaarat: esimerkiksi 
käsivoimin tehtävät 
esineiden nostot ja siirrot 
sekä käsityökalujen käyttöön 
liittyvät vaarat

Suojavälineet, työergonomia, 
nostot konevoimin

–

Työvaihekohtaiset 
työturvallisuuvaarat ja 

vaaratekijät

Toimenpiteet

Parannetaan työmaan siisteyttä ja 
järjestystä, opastus ja koulutus, 
kulkureittien suunnittelu ja hoito,  johto- 
ja letkureittien järjestely

Sanktio, palkkio, asenteet

Merkittävimmät työturvallisuusvaarat

Työympäristö

Esineeet ja aineet

Henkilön toiminta
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6.6 Eniten vaaroja sisältävät työvaiheet 

Työnvaiheiden ja vaarojen ristiintaulukoinnilla tunnistettiin ne työvaiheet, joissa esiintyy 

eniten vaaroja. Tarkastelun perusteella eniten työturvallisuusvaaroja on työvaiheissa, 

jotka sisältävät koneiden ja niiden läheisyydessä työskentelyä sekä nostoja. Eniten vaa-

roja esiintyi seuraavissa työvaiheissa:  

• putkitoimituksen purku välivarastointipaikkaan 

• työalueen aitaus ja väliaikaisten ajoratamerkintöjen maalaus  

• tuentaelementtien, ponttien ja tarvikkeiden siirto työalueelle 

• teräsvesijohdon tai muotokappaleen siirto välivarastointialueelta työalueelle  

• maanalaisten vesihuoltorakenteiden poisto 

• maanalaisten rakenteiden, putkien ja johtojen esiinkaivu ja suojaus 

• betoniarinan rakentaminen ja  

• päällysteen poisto. 

Tuloksiin vaikuttaa tunnistettujen vaarojen lukumäärä. Esimerkiksi sidotun päällysteen 

leikkaaminen tapahtuu koneellisesti, joko ruohonleikkuria muistuttavan timanttileikkurin 

tai kaivinkoneeseen liitettävän leikuuterän avulla. Käytettäessä timanttileikuria mahdol-

listen vaarojen lukumäärä voi olla monikertainen verrattuna siihen, että päällysteen leik-

kaus tehdään kaivinkoneella.  

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös työvaihekohtaisia vaaroja arvioidun tapahtuman to-

dennäköisyyden perusteella. Yleisten ja erittäin yleisten tapaturmien todennäköisyyksien 

perusteella onnettomuuksia tapahtuu todennäköisimmin erilaisten kappaleiden siirrossa 

(teräsvesijohto, muotokappale, pontit ja tarvikkeet). Näissä vaaraa aiheuttava tilanne on 

työntekijän sormien jääminen nostolaitteen (nostoketjun, liinan, -sakkelin tai tarraimen) 

väliin. Tutkimuksessa ei arvioitu tapahtumien seurauksia, mutta edellä mainituissa ta-

pauksissa seuraukset ovat luultavasti vähäiset (naarmu tai nirhauma).  

Rakentamisen työvaiheet voivat vaihdella käytettävän menetelmän ja työkalujen mu-

kaan. Työvaiheiden ja vaarojen ristiintaulukointi ei soveltunut rakennustyön eniten vaa-

roja sisältävien työvaiheiden selvittämiseen. Menetelmä soveltuu paremmin sellaisten 

työtehtävien tutkimiseen, jossa vaarojen tunnistuksen syvyys, työvaiheet ja prosessit on 

vakioitu mahdollisimman tarkasti. 
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6.7 Toteutunut rakentamisen työturvallisuuden taso 

Runkovesijohdon rakentamisessa noudatettiin YIT:n ja Raide-Jokerin työturvallisuusoh-

jeita. YIT korostaa ennakoivaa työturvallisuutta ja havaintojen tekemistä. Rakentamisen 

aikana huolehdittiin koneiden ja laitteiden käyttöönottotarkastusten tekemisestä sekä 

työntekijöiden ja työmaalla vierailevien henkilöiden perehdytyksestä. Perehdytykset to-

teutettiin hankkeen ohjeistuksen mukaan ensin itsenäisesti verkkokoulutuksena ja tämän 

jälkeen työmaakohtaisena perehdytyksenä. 

Lakisääteisillä viikkotarkastuksilla (MVR-mittaus) selvitettiin työmaan työskentelytapoja 

ja olosuhteita sekä työturvallisuuden tasoa. MVR-mittauksessa käytiin silmämääräisesti 

läpi koko työmaa ja kirjattiin sekä kunnossa olevat että parannusta vaativat asiat (Infra 

ry & työterveyslaitos 2017, 3).  

MVR-mittauksessa työmaa jaettiin alueisiin ja jokaisesta alueesta havainnoitiin:  

• työskentely ja koneenkäyttö 

• kalusto 

• suojaukset ja varoalueet 

• ajo- ja kulkuväylät sekä 

• järjestys ja varastointi (Infra ry & työterveyslaitos 2017, 5). 

MVR-havainnot kirjattiin oikein/väärin -periaatteella ja mittauksen tulos ilmoitettiin turval-

lisuusindeksinä (MVR-indeksi). Turvallisuusindeksi saatiin laskemalla oikeinhavaintojen 

prosenttiosuus kaikista havainnoista. (Infra ry & työterveyslaitos. 2017, 7.) 
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Kuvaan 30 on koottu MVR-mittausten tulokset Raide-Jokerin Viikin-rakentamislohkolta 

viikoilta 23/2019 – 11/2020. 

 

Kuva 30.  Viikkojen 23/2019–11/2020 aikana suoritettujen MVR-mittausten 
tulokset sekä omavalvonta- ja tarkistusmittausten keskiarvot. 

Tarkasteluajankohtana mittauksia tehtiin 39 kappaletta. Näistä kaksi on työmaan ulko-

puolisten henkilöiden suorittamia tarkistusmittauksia. Tarkistusmittausten keskiarvo on 

noin 98 % ja sisäisten eli työmaan omavalvonnan mittausten keskiarvo on noin 97 %. 

MVR-mittauksen tavoitteena ei ole saada tulokseksi 100 %, vaan tarkoituksena on löytää 

työmaan puutteet sekä korjata ne. MVR-mittauksen luonteeseen kuuluu jatkuvan paran-

tamisen -periaate. Tällä tarkoitetaan sitä, että tulosten parantuessa puututaan entistä 

pienempiin puutteisiin. Säännöllinen mittaus ja tulosten läpikäynti työmaahenkilökunnan 

kanssa auttaa parantamaan työtapoja ja turvallisuustasoa. (Infra ry & työterveyslaitos 

2017, 4.)  

Sairauslomaan johtanut työpaikkatapaturma 

Runkovesijohdon rakentamisen aikana (valmiusaste 99 %) raportoitiin yksi työpaikkata-

paturma. Työpaikkatapaturma ja siihen johtaneet syyt tutkittiin hankkeen sisäisesti ja 

siitä laadittiin tutkintaraportti (liite F). Tapaturma sattui tavanomaisen purkutyön yhtey-

dessä. Työntekijä oli katkaisemassa noin 10–12 mm paksuista raudoitusterästä kulma-

hiomakoneella. Kulmahiomakoneen katkaisulaikka osui katkaistavaksi aiotun raudoitus-

teräksen alla olevaan toiseen raudoitusteräkseen. Tämän seurauksena pyörivä katkai-

sulaikka pääsi taittumaan ja laikan keskiosa irtosi. Keskiosan irtoamisen seurauksena 

katkaisulaikka sirpaloitui ja sirpaleita osui työntekijän pään alueelle. 
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Työntekijällä on usean vuoden kokemus vastaavista työtehtävistä. Hänellä oli tarvittavat 

pätevyydet ja koulutukset suoritettuna ennen tapaturmaa. Työolosuhteet, työympäristö 

ja työntekijän vireystila oli normaali. Työntekijä käytti henkilökohtaisia suojamia ja pereh-

dytys työtehtävään oli suoritettu. Katkaisuun käytetty kulmahiomakone oli kunnossa ja 

koneeseen kuuluvat suojaimet olivat paikoillaan. Työntekijälle on tapahtunut vastaavan-

laisia katkaisulaikan hajoamisia aiemmin. Aikaisemmin niistä ei ole aiheutunut työpaik-

katapaturmaa. Työpaikkatapaturmaan johtanutta työvaihetta ei ollut käsitelty aloituspa-

laverissa, eikä siitä tehty vaarojen tai riskienarviointia. 

Maa- ja vesirakentamisessa tulee usein eteen yllättäviä tilanteita. Tässä tapauksessa 

rakentamisen alkaessa betonirakenteesta ja sen purkamisesta ei ollut tietoa. Vaarojen- 

ja riskienarvioinnilla olisi voitu valita vaihtoehtoinen työmenetelmä. Tästä eteenpäin vas-

taavanlaisia onnettomuuksia ehkäistään käyttämällä paremmin soveltuvaa käsityökalua 

ja suojaamalla kasvot kokonaamarilla. 
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7. TULOSTEN TARKASTELU 

Raide-Jokeri hankkeen toteutustapa (allianssi) mahdollisti laaja-alaisen tarkastelun tut-

kimuksen kohteesta. Käytetyt tutkimusmenetelmät tuottivat tietoa päätöksenteon poh-

jaksi. Jokainen tutkimusmenetelmä toi tutkimukseen näkökulmia, mutta mikään mene-

telmistä ei antanut suoraan vastausta. Eri menetelmillä tehdyt tarkastelut tuottivat saman 

suuntaisia tuloksia, ja saadut tulokset vastasivat aiempien tutkimustulosten ja tilastojen 

perusteella tehtyä ennakko-odotusta. Ennakko-odotuksesta poiketen kaukolämpö on 

Helsingin yliopiston toiminnalle tärkeä infrastruktuuri, joka olisi jäänyt tunnistamatta il-

man tätä tarkastelua. 

SWOT-menetelmällä tunnistetut uhat ja edut sekä vahvuudet ja heikkoudet vastasivat 

allianssihankkeiden yleisiä vahvuuksia ja heikkouksia. Tutkimuksen perustella saatu to-

teuttamiskelpoisin sijaintivaihtoehto vastasi osittain hankkeen kehitysvaiheessa tehtyä 

asiantuntija-arvioihin perustuvaa ja huomattavasti suppeampaa selvitystä. Asiantuntija-

arvio perustui pääosin samoihin menetelmiin kuin tässä tutkimuksessa, mutta menetel-

mien käyttö oli suoraviivaisempaa, yleispiirteisempää ja dokumentoimatonta. Tässä tut-

kimuksessa menetelmien käyttö on tehty läpinäkyväksi ja tuotettu dokumentoituja perus-

teluja päätöksenteon tueksi. Tavallista laajemman joukon osallistuminen mahdollisti uu-

sien asioiden esiintulon ja oppimisen sekä päätöksentekoon osallistuminen sitoutti osal-

listujia tehtyihin valintoihin ja toimenpiteisiin. 

Tutkimuksessa tunnistetut työturvallisuusvaarat korreloivat Tapaturmavakuutuskeskuk-

sen tekemän maa- ja vesirakentamisen sekä koneiden käyttäjien työpaikkatapaturma-

tutkimuksen kanssa (Tapaturmavakuutuskeskus 2017). Vaarojen tunnistaminen ja pa-

rannusehdotusten pohtiminen toi työmaan johdolle lisätietoa siitä, millä toimenpiteillä 

työturvallisuutta voidaan parantaa. 

7.1 Tulosten luotettavuus 

Tutkimus oli luonteeltaan monimenetelmätutkimus, jossa eri tutkimusmenetelmä tukevat 

tosiaan. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, mitkä ovat suunnittelualueen tekniset 
infrastruktuurit saatiin vastaus haastatteluilla. Haastattelut toteutettiin teemahaastatte-

luina, joissa haastattelun runko oli mietitty etukäteen. Haastattelun runkoa käytettiin oh-

jaamaan haastattelun kulkua. Haastateltavia ei johdateltu, vaan haastateltava sai kertoa 

vastaukset itsenäisesti. Haastateltavien valinnassa kiinnitettiin huomiota siihen, että 
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haastateltujen ryhmässä oli tasaisesti osaamista eri tekniikka-aloilta. Lisäksi yleistä tie-

toa alueen infrastruktuureista saatiin hankkeen eri vaiheissa eri osapuolten kanssa käy-

tyjen tapaamisten ja keskustelujen avulla.  

Toiseen tutkimuskysymykseen, mitkä ovat runkovesijohdon eri sijaintivaihtoehtoihin 
liittyvät hyvät ja huonot puolet saatiin vastaus SWOT-analyysillä. Analyysiin osallistuivat 

kaikki vesijohdon suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät avainhenkilöt. Analyysi nosti 

esiin vain yleisellä tasolla olevia asioita ja niiden yhteys käsiteltävään tapaukseen jäi 

heikoksi. SWOT-analyysin vastaukset alkoivat nopeasti toistaa itseään. Käytetyssä me-

netelmässä uhkien ja etujen suuruutta painotetaan antamalla pisteitä vahvuuksien ja 

heikkouksien perusteella. Tässä tutkimuksessa ei todennettu analyysimenetelmän toi-

mivuutta. Analyysin aikana opittiin paljon uutta organisaation sisäisistä vahvuuksista ja 

heikkouksista.  

Kolmanteen tutkimuskysymykseen, mikä eri sijaintivaihtoehdoista on toteuttamiskel-
poisin, saatiin vastaus AHP-päätöksentekomenetelmän avulla. Ennen AHP-analyysiä 

menetelmän kriteerit käytiin läpi yksityiskohtaisesti erikseen kunkin osallistujan kanssa. 

Vaarana kuitenkin on, että kriteerien tulkinnassa on tullut ristiriitaisuuksia. AHP-menetel-

mää on vaikea johdatella tiettyyn suuntaan. Mikäli haluttaisiin ennalta määrätty tulos, 

koko analyysi pitäisi tehdä lähtökohtaisesti väärin perustein. 

AHP on paljon käytetty menetelmä ja se testaa myös päätöksentekijöiden johdonmukai-

suutta. Mikäli johdonmukaisuussuhde on yli 10 %, saatua tulosta ei voida pitää luotetta-

vana. Tässä tutkimuksessa johdonmukaisuussuhde vaihteli 6–10,5 % välillä keskiarvon 

ollessa noin 8 %. Vastaus tutkimuskysymykseen saatiin noudattamalla tarkasti tutkimus-

suunnitelmaa ja koska johdonmukaisuussuhde jäi alle 10 %, tulosta voidaan pitää luo-

tettavana. 

Päätöksentekomenetelmät ovat kuitenkin vain apuna päätöksenteossa, eikä niiden an-

tamaan tulokseen voi luottaa sokeasti. Lopullisessa päätöksenteossa asiaa kannattaa 

pohtia kaikista mahdollisista näkökulmista ja hyödyntää kaikkea saatavilla olevaa tietoa 

päätöksenteon tueksi. 

Neljänteen ja viidenteen tutkimuskysymykseen, mitkä ovat runkovesijohdon raken-
tamiseen liittyvät yleiset työturvallisuusvaarat, ja miten ne on huomioitu rakentamisessa, 

saatiin vastaus rakennusvaiheiden osituksella ja vaarojen tunnistuksella. Vaaroja tunnis-

tettiin potentiaalisten ongelmien analyysillä, työn turvallisuusanalyysillä sekä tutkimalla 

aikaisempia tapauksia ja tilastoja. Työnositus toteutettiin soveltamalla yleisesti käytössä 

olevaa infra-nimikkeistöjärjestelmää. Nimikkeistöä soveltamalla varmistettiin, että työvai-
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heen määritelmä olisi mahdollisimman tarkka. Potentiaalisten ongelmien analyysiin osal-

listuneet henkilöt vastaavat runkovesijohdon rakentamisesta. Heillä on tasaisesti osaa-

mista rakentamisen eri osa-alueista. Tunnistuksessa löydettiin paljon mahdollisia vaa-

roja, mutta vaarojen tunnistuksen subjektiivisuuden vuoksi tunnistuksen laatua ja tulosta 

on vaikea arvioida. Saatavilla olevan tilastotiedon luokittelu ei täysin vastaa tutkimuk-

sessa käytettyä luokittelua. Saadut tulokset kuitenkin korreloivat saatavilla olevaan tilas-

totietoon ja käytössä olevat toimenpiteet vaarojen pienentämiseksi todennettiin työmaan 

katselmoinnilla. Näiden perusteella tutkimuksen tuloksia voidaan pitää luotettavina. 

7.2 Tulosten merkitys 

Tutkimuksessa selvitettiin laaja-alaisesti runkovesijohdon siirtotarvetta ja rakentamisen 

työturvallisuusvaaroja sekä toteuttajien eli suunnittelijoiden ja rakentajien vahvuuksia ja 

heikkouksia toteuttaa tämän kaltainen rakennustehtävä. Kriittisten infrastruktuurien 
selvityksellä saatiin selville ne tekniset järjestelmät, jotka pitää pyrkiä säilyttämään toi-
mintakuntoisena koko raitiotien rakentamisen ajan. Sähkön merkitys yliopiston toimin-

noille tiedettiin tärkeäksi, mutta kaukolämmön tärkeyttä eri toimintoihin ei tunnistettu etu-

käteen.  

Saatuja tuloksia käytetään suunnittelun ja rakentamisen ohjauksessa. Infrastruktuurien 

kartoitus herätti Viikin kampuksen talotekniikasta vastaavien henkilöiden mielenkiinnon 

siihen, mitä vaikutuksia raitiotien rakentamisella tulee olemaan. Tämä johti sekä hank-

keen että yliopiston organisaatioiden sisäisiin toimiin, joissa tarkastettiin ja selvitettiin toi-

mintatavat, työjaot ja vastuut. Infrastruktuurien huomioiminen ennen rakentamisen aloi-

tusta vähentää niiden käyttökatkoista johtuvia ennakoimattomia häiriöitä ja väärinkäsi-

tyksiä Raide-Jokeri -hankkeen ja Helsingin yliopiston välillä. 

Tutkimuksen tilaajan näkökulmasta infrastruktuurien selvitys ja sen yhteydessä tehty yh-

teistyö yliopiston kanssa lisää positiivista suhtautumista raitiotien rakentamiseen. Ennen 

rakentamisen aloitusta tulee huolehtia viestintäkanavien toimivuudesta ja yhteisistä pe-

lisäännöistä. Hyvin hoidettu yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia ja vähentää negatii-

vista suhtautumista raitiotien rakentamiseen ja tilaajaan.  

Eri sijaintivaihtoehtoihin liittyvät uhat ja edut olivat osittain tiedossa. Allianssin sisäistä 
huolta ja keskustelua aiheuttanut uhka ei ilmene tuloksista niin selvästi kuin pitäisi. Suu-

rimmat uhkakuvat liittyivät vaihtoehtoon, jossa raitiotie rakennetaan runkovesijohtoa siir-

tämättä (VE 0). Runkovesijohdon rikkoutumisesta aiheutuvia haittoja ja ongelmia ei 

voida ennustaa. Päällimmäisenä huolena oli työntekijöiden turvallisuus ja pystytäänkö 
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raitiotien vaatimat rakenteet sovittamaan ahtaaseen katutilaan. Vahvuuksien ja heik-
kouksien tunnistaminen paransi hankkeen parissa työskentelevien henkilöiden yhteen-
kuuluvuutta ja ryhmähenkeä. Hankkeen kannalta oli tärkeää saavuttaa yhteisymmärrys 

siitä, että kallis ja aikaa vievä runkovesijohdon siirto kannattaa toteuttaa. Yhteisymmär-

ryksen toteutumista edisti käytetty allianssi-toteutusmalli, jossa hankkeen edut ja uhat 

(riskit) ovat yhteisiä. 

Runkovesijohdon rakentaminen on sujunut suunnitellusti ja lähes aikataulussa. Tätä kir-

joittaessa runkovesijohdosta on rakennettu noin 99 %. Rakentamisen aikana on jo saatu 

varmuus siitä, että runkovesijohdon siirto ja valittu sijainti on ollut oikea ratkaisu. Runko-

vesijohdon siirron laaja-alainen tarkastelu tuotti työn tilaajalle dokumentoituja perusteluja 

siitä, miksi hankkeeseen alun perin kuulumaton rakennustyö kannatti tehdä. Runkove-

sijohdon siirto pois Viikinkaarelta on yksinkertaistanut raitiotien ja siihen liittyvien raken-

teiden suunnittelua ja toteutusta merkittävästi. 

Työnjohdolla ei ollut aikaisempaa kokemusta tämän kaltaisesta rakennustyöstä ja olo-

suhteista. Analyysityöpajojen ansiosta työnjohto sai tietoa tämän kohteen yleisimmistä 

työturvallisuuteen liittyvistä vaaroista. Analyysityöpajojen jälkeen työnjohto ja työnte-
kijät jäivät keskustelemaan työturvallisuuteen ja -tapoihin liittyvistä asioista. Keskuste-

luissa tuli ilmi muun muassa työkoneryhmien työturvallisuuteen liittyvät työ- ja toiminta-

tapojen erot. Työnjohto otti välittömästi käyttöön näissä keskusteluissa esiin tulleet työ-

turvallisuutta parantavat menetelmät. Tutkimuksen varjolla saatiin luotua hyvä keskuste-

luyhteys työnjohdon ja työntekijöiden välille.  

Työturvallisuusvaarojen dokumentoinnissa sovellettiin Infra 2015 Rakennusosa- ja han-

kenimikkeistöä rakennusvaiheiden ja työturvallisuusvaarojen osituksessa. Vaarojen ja 

riskien tunnistukseen käytetyissä taulukoissa tai ohjelmistoissa ei yleensä käytetä vas-

taavaa nimikkeistöä. Nimikkeistöä käytetään kuitenkin yleisesti maa- ja vesirakennus-

alalla määrä- ja kustannuslaskennassa eli tiedonhallinnassa tai tiedonhallinnan apuna. 

Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että vaarojen ja riskien tiedonhallinta yhdessä 

määrien ja kustannusten kanssa on mahdollista. 

Maa- ja vesirakentamisen suunnittelu tehdään yhä useammin tietomallipohjaisena. Tie-

tomalli on rakennuskohteen ja -prosessin elinkaaren aikaisten tietojen digitaalinen koko-

naisuus. Kolmiulotteiseen tietomalliin voidaan jo nyt lisätä kohdekohtaisia tietoja mah-

dollisista vaaroista ja riskeistä. Hankkeella käytetyistä suunnitteluohjelmista kuitenkin 

puuttuvat rajapinnat ja muunnintaulukot, joilla tiedonsiirto eri nimikkeistöjen ja järjestel-

mien välillä olisi mahdollista. Rajapinnoilla tai vastaavilla järjestelmillä voitaisiin vaaro-

jentunnistus ja riskien arviointi liittää vahvemmin osaksi suunnitteluprosessia. 
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Vaarojen- ja riskientunnistus 

Tutkimuksessa lähdettiin rakentamaan täydellistä riskianalyysiä. Alun perin tutkimuksen 

riskientunnistuksen menetelmänä piti käyttää potentiaalisten ongelmien analyysiä ja 

hankkeen sisäistä riskimatriisia. 

Yleinen tapa määrittää riskin suuruus on arvioida tapahtuman todennäköisyys ja seu-

rausten vakavuus. Tutkimuksen aikana todettiin, että runkovesijohdon rakentamisen 

kaikkien työturvallisuusriskien tunnistus on mahdoton tehtävä. Ongelmat riskien tunnis-

tamisessa liittyivät vaarojen lukumäärään, seurausten vakavuuden arviointiin sekä tun-

nistusmenetelmään. 

Tutkimuksen aikana huomattiin, että potentiaalisten ongelmien analyysillä tunnistetaan 

paljon tutkimuksen rajauksen ulkopuolelle jääviä ongelmia. POA:lla tunnistettujen ongel-

mien lukumäärää kasvatti myös se, että tunnistetun ongelman seuraus johti uuteen po-

tentiaaliseen ongelmaan ja niin edelleen. Seurauksen suuruuden arvioinnin vaikeutena 

olivat ne tapaukset, joissa vaikutukset voivat olla lähes mitä tahansa. Esimerkiksi henki-

lön kaatumisen vaikutukset voivat vaihdella likaantuneesta vaatteesta henkilön meneh-

tymiseen, tai jos kaatumien tapahtuu lähellä konetta tai laitetta, laitteen käynnistyminen 

voi aiheuttaa lisää seurauksia ja vaikutuksia.  

Jotta tutkimuksesta saatiin tarkoituksenmukainen, vaarojen tunnistuksen laajuus ja sy-

vyys sekä käytetty menetelmä arvioitiin uudelleen tutkimuksen aikana. Arvioinnin perus-

teella käyttöön otettiin toinen tutkimusmenetelmä. Tutkimusmenetelmäksi valittiin työn 

turvallisuusanalyysi ja syvyydeksi määritettiin taso, jossa tunnistetaan yleiset työturvalli-

suusvaarat ilman seurausten vakavuutta. Vaaran todennäköisyyttä arvioitiin vain työn 

turvallisuusanalyysissä tunnistetuille vaaroille. Työvaiheiden ja vaarojen ristiintaulukointi 

ei soveltunut rakennustyön eniten vaaroja sisältävien työvaiheiden selvittämiseen. Me-

netelmä soveltuu paremmin sellaisten työtehtävien tutkimiseen, jossa vaarojen tunnis-

tuksen syvyys, työvaiheet ja prosessit on vakioitu mahdollisimman tarkasti. Tutkimuksen 

perusteella vaarojen ja riskien tunnistamisen sekä arvioinnin menetelmiä kannattaa käyt-

tää, mutta niiden antamiin tuloksiin pitää suhtautua varauksin. 

Vaarojen tunnistuksessa ja riskianalyysissä on tärkeää analyysin laajuuden ja syvyyden 

tarkoituksenmukainen rajaus. Vaarojen tunnistuksen ja riskianalyysin tärkeimpänä ta-

voitteena on saada tulokseksi sellaisia toimenpiteitä vaarojen ja riskien pienentämiseksi 

ja poistamiseksi, jotka todella toimivat. 



75 
 
 
8. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimus liittyy pääkaupunkiseudulle toteutettavan pikaraitiotien (Raide-Jokeri) rakenta-

misen suunnitteluun. Tutkimuksen kohteena on Helsingin Viikissä sijaitsevan Viikinkaa-

ren ja Helsingin yliopiston tekniset infrastruktuurit ja erityisesti Viikinkaarelle rakennettu 

runkovesijohto. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kannattaako runkovesijohto jättää 

nykyiseen sijaintiinsa vai kannattaako se siirtää pois. Lisäksi työssä kartoitettiin runko-

vesijohdon rakentamiseen liittyviä yleisiä työturvallisuusvaaroja, ja miten ne on otettu 

huomioon runkovesijohdon rakentamisessa. Tutkimustulokset saatiin yhdistämällä läh-

tötietona kerätty teoria ja kohdetieto useaan eri tutkimusmenetelmään. Eri tutkimusme-

netelmistä ja -vaiheista saatuja tuloksia käytettiin seuraavien tutkimusvaiheiden ja -me-

netelmien lähtötietoina. 

Runkovesijohto päätettiin siirtää pois Viikinkaarelta. Siirron ja sijaintipaikan valintaan vai-

kuttaneita tärkeimpiä tekijöitä olivat nykyisen putken mahdollinen rikkoutuminen, työnte-

kijöiden turvallisuus, raitiotien rakenteiden sovittaminen katualueeseen, rakentamisen 

kustannukset ja sujuvuus sekä allianssin halu säilyttää ja mahdollistaa yliopiston opetus- 

ja tutkimustoiminnan jatkumien raitiotien rakentamisen aikana. Yliopiston toimintojen 

kannalta tärkeimmiksi teknisiksi infrastruktuureiksi osoittautuivat sähkö ja kaukolämpö 

sekä muutama ennalta tunnistettu tietoliikenneyhteys. 

Työturvallisuusvaarojen tunnistamista varten runkovesijohdon rakentaminen ositettiin 54 

työvaiheeseen ja noin 190 työsuoritukseen. Työvaiheista tunnistettiin noin 1000 työtur-

vallisuusvaaraa tai vaaratekijää. Taulukkoon 17 on koottu tunnistetuista työturvallisuus-

vaaroista yleisimmät, sekä käytössä olevat toimenpiteet vaarojen pienentämiseksi tai 

poistamiseksi. 
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Taulukko 17. Tutkimuksessa tunnistetut yleisimmät vaarat ja vaaratekijät ja nykyi-
set toimenpiteet vaarojen pienentämiseksi tai poistamiseksi (koonti taulukosta 16). 

 

Tutkimuksessa tunnistetut yleisimmät työturvallisuusvaarat korreloivat Tapaturmavakuu-

tuskeskuksen tekemän maa- ja vesirakentamisen sekä koneiden käyttäjien työpaikkata-

paturmatutkimuksen kanssa (tutkimus vuodelta 2015). Tapaturmavakuutuskeskuksen 

tutkimuksen mukaan maa- ja vesirakentamisen työpaikkatapaturmia työsuoritusten pe-

rusteella tapahtui eniten henkilön liikkuessa, käytettäessä käsikäyttöisiä työkaluja, esi-

neiden käsittelyssä ja taakan siirrossa käsivoimin. Tapaturmavakuutuskeskuksen tutki-

muksessa työpaikkatapaturmia tutkittiin työsuorituksen perusteella. Tässä tutkimuk-

sessa selvitettiin myös työsuorituksen ulkopuolella olevia vaaroja, kuten esimerkiksi 

yleistä- ja työmaaliikennettä. Tarkastelun perusteella huomionarvoista on, että kaivan-

toon ja kaivannon sortumiseen liittyvien vaarojen yleisyys arvioitiin pieneksi.  

Tutkimuksessa selvitettiin eniten vaaroja sisältävät työvaiheet työvaiheiden ja vaarojen 

ristiintaulukoinnilla. Ristiintaulukointi soveltuu parhaiten sellaisten työtehtävien tutkimi-

seen, jossa vaarojen tunnistuksen syvyys, työvaiheet ja prosessit on vakioitu mahdolli-

simman tarkasti.  

Vaara tai vaaratekijä Nykyiset toimenpiteet vaarojen pienentämiseksi tai 
poistamiseksi

Liukastuminen Hiekoitus, työmaan siisteys, sään mukainen varustus
Kompastuminen Työmaan yleinen siisteys ja järjestys
Tavarankuljetus ja muu 
liikenne Työaluesuunnittelu, ajoreittien suunnittelu, opasteet

Puristuminen esineiden väliin Opastus, puhtaat ja kirkkaat suojavarusteet ja työntekijän ja 
koneenkuljettajan näköyhteys

Esineiden putoaminen Luotetaan työntekijöiden turvallisiin työtapoihin, puhtaat ja kirkkaat 
suojavarusteet ja työntekijän ja koneenkuljettajan näköyhteys

Liikkuvan esineen aiheuttama 
isku

Turvallisuuskoulutus, muistutus työkoneen työalueista, luotetaan 
työntekijän turvallisiin työtapoihin

Esineiden kaatuminen Kiinni sitominen
Suojainten ja suojusten puute Valvonta, koulutus
Turvaton toiminta ja riskinotto Valvonta, koulutus
Poikkeavat tilanteet ja häiriöt Ei toimenpiteitä
Päihteiden väärinkäyttö Valvonta

Koneet ja niiden läheisyydessä 
työskentelyyn liittyvät vaarat

Turvallisuuskoulutus, puhtaat ja kirkkaat suojavarusteet, muistutus 
työkoneiden työalueista, luotettu työntekijöiden osaamiseen 
työskennellä työkoneen läheisyydessä

Nostoihin liittyvät vaarat Nostovälineiden tarkastukset, nostosuunnitelmat
Muut vaarat: esimerkiksi 
käsivoimin tehtävät esineiden 
nostot ja siirrot sekä 
käsityökalujen käyttöön liittyvät 
vaarat

Suojavälineet, työergonomia, nostot konevoimin
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Vaarojen tunnistuksessa löydettiin paljon mahdollisia vaaroja, mutta vaarojen tunnistuk-

sen subjektiivisuuden vuoksi tunnistuksen laatua ja tulosta on vaikea arvioida. Tutkimuk-

sen perusteella vaarojen ja riskien tunnistamisen sekä arvioinnin työkaluja ja analyysi-

menetelmiä kannattaa käyttää, mutta niiden antamiin tuloksiin kannattaa suhtautua va-

rauksin. Riskianalyysissä tärkeää on analyysin laajuuden ja syvyyden tarkoituksenmu-

kainen rajaus. Tavoitteena on saada tulokseksi sellaisia vaarojen ja riskienhallinnan toi-

menpiteitä, jotka todella toimivat.  

Työturvallisuusvaarojen ja rakennusvaiheiden dokumentoinnissa sovellettiin Infra 2015 

Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä. Tutkimuksen perusteella todetaan, että vaarojen ja 

riskien tiedonhallinta yhdessä määrien ja kustannusten kanssa on mahdollista. Suunnit-

teluohjelmiin voidaan toteuttaa rajapintoja tai vastaavia järjestelmiä, joilla vaarojen ja ris-

kien arviointi voidaan liittää vahvemmin osaksi suunnitteluprosessia.  

Työn tilaaja sai tutkimuksen perusteella perustellun päätöksen runkovesijohdon siirron 

tarpeellisuudesta, reunaehtojen kannalta toteutuskelpoisemmasta vaihtoehdosta ja kat-

tavan selvityksen rakentamisen työturvallisuusvaaroista. Näitä dokumentoituja tuloksia 

voidaan hyödyntää vastaavanlaisten hankkeiden päätöksenteossa tai rakentamisen 

vaarojen arvioinnissa. 

 

  



78 
 
 
LÄHTEET 

Coulter, E, Coakley, J & Session, J. 2006. The Analytic Hierarchy Process: A 
Tutorial for Use in Prioritizing Forest Road Investments to Minimize Environ-
mental Effects. International Journal of Forest Engineering, 18 s. Saatavilla pdf-
muodossa osoitteessa: https://www.researchgate.net/publica-
tion/266597202_The_Analytic_Hierarchy_Process_A_Tutorial_for_Use_in_Pri-
oritizing_Forest_Road_Investments_to_Minimize_Environmental_Effects. 

Euroopan unionin neuvosto (2008). Euroopan elintärkeän infrastruktuurin mää-
rittämisestä ja nimeämisestä sekä arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa 
sen suojaamista. Direktiivi 2008/114/EY. 

Espoon ja Helsingin kaupungit (julk.). 2015. Raide-Jokeri – Hankesuunnitelma 
2015. Useita tekijöitä. Saatavilla pdf-muodossa osoitteessa: http://raidejo-
keri.info/wp-content/uploads/2016/01/hankesuunnitelma.pdf. 87 s. (Luettu 
1.2.2019). 

Helsingin kaupunki. 1996. Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto. Kaa-
voitusosasto. Piirustus 10435. 

Helsingin kaupunki. 2018. Joukkoliikenteen suunnittelu – Joukkoliikennehank-
keet. Helsingin kaupunki. Viitattu 1.2.2019. Saatavilla www-muodossa osoit-
teessa: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/joukkoliikenne/joukkoliiken-
teen-suunnittelu/joukkoliikennehankkeet. (Luettu 1.2.2019). 

Helsingin kaupunki. 2019a. Uutta Helsinkiä – Esikaupungit – Rakentaminen – 
Viikki. Helsingin kaupunki. Viitattu 1.2.2019. Saatavilla www-muodossa osoit-
teessa: https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/esikaupungit/rakentaminen/viikki. (Luettu 
1.2.2019). 

Helsingin kaupunki. 2019b. Uutta Helsinkiä – Esikaupungit – Rakentaminen – 
Viikin historia. Helsingin kaupunki. Viitattu 1.2.2019. Saatavilla www-muodossa 
osoitteessa: https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/viikki-kivikko/asuminen/viikin-historia. 
(Luettu 1.2.2019). 

Helsingin kaupunki. 2019c. Helsingin kaupungin karttapalvelu. Helsingin kau-
punki. Saatavilla www-muodossa osoitteessa: https://kartta.hel.fi. (Luettu 
1.2.2019). 

Helsingin yliopisto. 2019a. Viikin kampus. Viitattu 1.2.2019. Saatavilla www-
muodossa osoitteessa: https://www.helsinki.fi/fi/viikin-kampus. (Luettu 
1.2.2019). 

Helsingin yliopisto. 2019b. Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta. Viitattu 
1.2.2019. Saatavilla www-muodossa osoitteessa: https://www.helsinki.fi/fi/bio-ja-
ymparistotieteellinen-tiedekunta. (Luettu 1.2.2019). 

Helsingin yliopisto. 2019c. Farmasian tiedekunta – Tutkimus. Viitattu 1.2.2019. 
Saatavilla www-muodossa osoitteessa: https://www.helsinki.fi/fi/farmasian-tiede-
kunta/tutkimus. (Luettu 1.2.2019). 



79 
 
 

Helsingin yliopisto. 2019d. Finnish biological nmr center. Viitattu 1.2.2019. Saa-
tavilla www-muodossa osoitteessa: https://www.helsinki.fi/en/infrastructures/in-
tegrated-structural-cell-biology/infrastructures/finnish-biological-nmr-center. (Lu-
ettu 1.2.2019). 

Hillson, D. 2002. Use a risk breakdown structure (RBS) to understand your 
risks. Paper presented at Project Management Institute Annual Seminars & 
Symposium, San Antonio, TX. Newtown Square, PA: Project Management Insti-
tute. 

Hillson, D. 2003. Effective Opportunity management for projects. Exploiting Po-
sitive risk. Toim. Markel Deccer. 340 s. ISBN: 0-8247-4808-5. 

Hirsjärvi, S ja Hurme, H. 2008: Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria 
ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino. ISBN: 978-952-495-886-8. 

Infra ry & työterveyslaitos. 2017. MVR-mittari. Maa- ja vesirakennustyömaiden 
turvallisuustason arviointi ja kehittäminen. ISBN 978-951-96698. Saatavilla pdf-
muodossa osoitteessa: https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/ty-
oturvallisuus/mvrmittari2017/mvr-mittari_fi_a5_24092017-1_web.pdf. Viitattu 
13.3.2020. 

Johnson, B, Onwuegbuzie, A & Turner, L. 2007. Toward a Definition of Mixed 
Methods Research. Journal of Mixed Methods Research. Vol. 1(2). 112–133. 
Saatavissa pdf-muodossa osoitteessa: https://www.researchgate.net/publica-
tion/235413072_Toward_a_Definition_of_Mixed_Methods_Research_Jour-
nal_of_Mixed_Methods_Research_1_112-133. 

Kivistö-Rahnasto, J. 2016. Tampereen teknillinen yliopisto. TTA-83010 Riskien-
hallinta. pdf-dokumentti. 

Lehtinen, R. S. N.d. Kaivantotyön turvallisuus. Asiamies. Talonrakennusteolli-
suus. Saatavilla pdf-muodossa osoitteessa: https://www.rakennustieto.fi/Down-
loads/RK/RK150404.pdf. Viitattu 5.5.2019. 

Lewis, T. G. 2006. Critical Infrastructure Protection in Homeland Security: de-
fending a networked nation. John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-118-81763-6. 

Liikennevirasto. 2017. Ohje riskienhallinnan menetelmistä. Liikenneviraston oh-
jeita 40/2017. Useita tekijöitä. ISBN: 978-952-317-460-3. Saatavilla pdf-muo-
dossa osoitteessa: https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lo_2017-40_ohje_riskienhallin-
nan_web.pdf. Viitattu 7.2.2019. 

Mu, E & Pereyra-Rojas, M. 2017. Practical Decision Making. An Introduction to 
the Analytic Hierarchy Process (AHP) Using Super Decisions V2. Chapter 2. 
ISBN: 978-3-319-33861-3. 

MRL, Maankäyttö ja rakennuslaki. 132/1999. Viitattu. Saatavissa www-muo-
dossa osoitteessa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa. Viitattu 12.11.2019. 

Palukka, P. N.d. Tampereen teknillinen yliopisto. Turvallisuuden johtaminen ja 
suunnittelu. TUR-2400 Luotettavuus- ja riskianalyysi. pdf-dokumentti. 



80 
 
 

Pelastusopisto. 2015. Pelastustoimen taskutilasto 2010–2014. ISBN: 978-952-
5905-57-1. Saatavilla pdf-muodossa osoitteessa: https://www.pelastus-
toimi.fi/tietopankki/tilastot. (Luettu 23.1.2020). 

Pelastusopisto. 2017. Pelastustoimen taskutilasto 2010–2014. ISBN: 978-952-
5905-90-8. Saatavilla pdf-muodossa osoitteessa: https://www.pelastus-
toimi.fi/tietopankki/tilastot. (Luettu 23.1.2020). 

Peltonen. I. N.d. Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa. 
Uusi RT-kortti 10-10982. Saatavilla pdf-muodossa osoitteessa: https://www.ra-
kennustieto.fi/Downloads/RK/RK110203.pdf. (luettu 5.3.2020). 

Pronto. 2019. Pelastustoimen tehtävien lukumäärät kuluvana, edeltävänä ja ai-
kaisempina vuosina. Online-tilastot. https://prontonet.fi/Pronto3/online1/Onli-
neTilastot.htm#. Viitattu 5.5.2019. 

Pronto. 2020. Pelastustoimen tehtävien lukumäärät kuluvana, edeltävänä ja ai-
kaisempina vuosina. Online-tilastot. https://prontonet.fi/Pronto3/online1/Onli-
neTilastot.htm#. Viitattu 23.2.2020. 

Raide-Jokeri. N.d. Raide-Jokeri. Viitattu 1.2.2019. Saatavilla www-muodossa 
osoitteessa: https://raidejokeri.info. (Luettu 1.2.2019). 

Raide-Jokeri. 2019. Mikä Raide-Jokeri? Raide-Jokeri. Viitattu 1.2.2019. Saata-
villa www-muodossa osoitteessa: http://raidejokeri.info/mika-raide-jokeri. (Luettu 
1.2.2019). 

Rakennusteollisuus. N.da. Rakennusalan työmarkkinat. Viitattu 24.1.2020. Saa-
tavilla www-muodossa osoitteessa: http://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-
alasta/Tyoelama/Tietoja-tyovoimasta-rakennusalalla/. (Luettu 24.1.2020). 

Rakennusteollisuus. N.db. Turvallisesti infra-alalla. Viitattu 24.1.2020. Saatavilla 
www-muodossa osoitteessa: https://www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/Tietoa-
alasta/Tyoturvallisuus/Turvallisesti-infra-alalla/. (Luettu 24.1.2020). 

Rakennusteollisuus. 2014. Turvallisesti infra-alalla. Viitattu 24.1.2020. Saatavilla 
www-muodossa osoitteessa: https://www.rakennusteollisuus.fi/INFRA/Ajankoh-
taista/tiedotteet2-kansio/2014/Vaara-vaanii-kaivannossa/. (Luettu 24.1.2020). 

Rakennustieto Oy. 2015. Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö. Määrä-
mittausohje. Saatavilla pdf-muodossa osoitteessa: https://www.rakennus-
tieto.fi/html/liitteet/infraryl/Infra_2015_Maaramittausohje.pdf. Viitattu 20.11.2019. 

Reunanen, M & Vuori, M. 2000 teoksessa Kivistö-Rahnasto, J & Vuori, M. Tuot-
teen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki. Saatavilla pdf-muodossa osoit-
teessa: http://www.mattivuori.net/julkaisuluettelo/liitteet/tuoteturva.pdf. Viitattu 
7.3.2019. 

Rinaldi, S. M, Peerenboom, J. P & Kelly, T. K. 2001. Identifying, understanding, 
and analyzing critical infrastructure interdependencies. IEEE Control Systems 
Magazine, osa/vuosik. 21, nro 6, pp. 11- 25, 2001. 

Saaty, T.L. 1994. How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process. In-
terfaces. vol. 24, no. 6, pp. 19-43. 



81 
 
 

Selänpää, J. 2019. Raide-Jokeri: Geotekniset suunnitelmat nro. 30932/512, 
30932/514, 6035/504, 30934/542. Helsingin kaupunki. Viitattu 15.11.2019. 

SFS-EN 31010. 2013. Riskien hallinta. Riskien arviointimenetelmät. Helsinki: 
Suomen standardisoimisliitto. Viitattu 7.3.2019. 

STM. N.d. Työsuojeluosasto. Riskien arviointi työpaikalla -työkirja. Vaarojen tun-
nistaminen. Tapaturman vaarat -lomake. Saavilla pdf-muodossa osoitteessa: 
https://ttk.fi/files/3157/RiskiArvi_21_STMlomakkeet2003.pdf. Viitattu 15.11.2019. 

Taherdoost, H. 2017. Decision Making Using the Analytic Hierarchy Process 
(AHP); A Step by Step Approach. International Journal of Economics and Man-
agement Systems. Volume 2, 2017. ISSN: 2367-8925. Saatavilla pdf-muodossa 
osoitteessa: https://www.iaras.org/iaras/journals/ijems. 

Tapaturmavakuutuskeskus. 2017. Työtapaturmat – Tilastovuodet 2005-2015. 
Viitattu 24.1.2020. Saatavilla www-muodossa osoitteessa: https://www.tvk.fi/tie-
topalvelu-ja-julkaisut/tilastot/tyotapaturmatilastot/. (Luettu 24.1.2020). 

Tapaturmavakuutuskeskus. 2019. Tilastokirja 2018. Työpaikkatapaturmien taa-
juus kääntyi nousuun – Työturvallisuustason paraneminen näkyy kuitenkin pit-
källä aikavälillä. Viitattu 24.1.2020. Saatavilla www-muodossa osoitteessa: 
https://www.tvk.fi/tietopalvelu-ja-julkaisut/tilastokirja-2018/taajuudet/. www-sivun 
päiväys 28.6.2019. (Luettu 24.1.2020). 

Tapaturmavakuutuskeskus. N.d. TOT-tutkinnan käsikirja. Viitattu 31.1.2020. 
Saatavilla pdf-muodossa osoitteessa: https://www.tvk.fi/tietopalvelu-ja-julkai-
sut/Onnettomuustutkinta/tot-tietojarjestelma/. 

TOT-tietojärjestelmä. N.d. Työpaikkaonnettomuuksien tutkinta. Viitattu 
31.1.2020. Saatavissa www-muodossa osoitteessa http://totti.tvk.fi/totcasepub-
lic.view?action=caseList&totType=TOT. 

Tilastokeskus. 2020. Suomi lukuina. Rakentaminen. Viitattu 24.1.2020. Saata-
villa www-muodossa osoitteessa: https://www.tilastokes-
kus.fi/tup/suoluk/suoluk_rakentaminen.html. (Luettu 24.1.2020). 

Tikkanen, T (toim.). 2017. Helsinki alueittain 2016, Helsingin kaupungin tieto-
keskus. Verkkojulkaisu. ISSN 2323-4547. Saatavilla pdf-muodossa osoitteessa: 
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_03_27_Helsinki_alueit-
tain_2016_Tikkanen.pdf. (Luettu 1.2.2019). 

Työsuojelulaki. Työturvallisuuslaki. 738/2002. Viitattu. Saatavissa www-muo-
dossa osoitteessa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa. Viitattu 12.11.2019. 

Työturvallisuuskeskus. N.d. Työtapaturmat rakennusalalla. Viitattu 24.1.2020. 
Saatavilla www-muodossa osoitteessa: https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuo-
jelu/toimialakohtaista_tietoa/rakennusala/tyotapaturmat_rakennusalalla. (Luettu 
24.1.2020). 

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta. 205/2009. Viitattu. Saa-
tavissa www-muodossa osoitteessa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa. Viitattu 
12.11.2019. 



82 
 
 

VTT. 2016. Rakentamisen turvallisuuden hallinta. Rakennustyömaan turvalli-
suustehtävät. Viitattu 1.2.2019. Saatavilla www-muodossa osoitteessa: http://vir-
tual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/t-suunnittelu.htm. (Luettu 1.2.2019). 

Vuori, M. 1998. PK-RH -hanke. POA – Yleinen avainsanaluettelo. Saatavissa 
pdf-muodossa osoitteessa: https://www.pk-rh.fi/uploads/poa-analyysi/poa-ylei-
nen-avainsanaluettelo-tietokortti.pdf. Viitattu 22.3.2019. 

Väylä. 2010. Turvallisuustiedon keruu tiehallinnan hankkeilla 2009. Komment-
teja ja johtopäätöksiä vuoden 2009 yhteenvetoesityksestä. Viitattu 1.2.2019. 
Saatavilla www-muodossa osoitteessa: https://vayla.fi/docu-
ments/20473/153669/2009_tiehallinto_kommentit.pdf/835477e3-2600-49eb-
8ee9-0d86a29f8234. (Luettu 1.2.2019). 

Ympäristöministeriö. 2019. Suomen rakentamismääräyskokoelma. Viitattu 
1.2.2019. Saatavilla www-muodossa osoitteessa: https://www.ym.fi/rakentamis-
maaraykset. (Luettu 1.2.2019). 

 

 
 



Kohde Asiat. Mitä muuta? Ilmiöt, ongelmat. Mitä muuta?

Ihmiset

Opastus, uusi työntekijä, vieraat, esimies, johtaja, 
huoltomies

Sairaana, huolimattomuus, stressi, rikos, loppuunpalaminen, 
avunsaanti, kiire, ei paikalla, virheet, osaaminen, kielitaito, 
toimintaohjeet, turvallisuusohjeet, moraali, viina, koulutus, 
perehdyttäminen

Ympäristö Liikenne, rakenteet, luonto, jätteet Liikkuminen, pimeä, liukas, melu, luvat, häiriö

Rakennukset oma, naapurit, varasto, työtilat, julkset tilat Suojaus, vartiointi, valvonta, muuttaminen, kulkijat, puhtaus 
ja siisteys, remontti

Kuljetukset, varastointi Suomessa, sisäiset kuljetukset, lastaus, purku Kolarit, pysähtyminen, pilaantuminen, suojaus, aikataulut, 
väärään paikkaan

Tuotantoprosessi 
Koneet ja laitteet, työvälineet, käyttöönotto, 
koekäyttö, kunnossapito, sisäiset kuljetukset ja 
varastointi, alihankkijat

Käyttöhäiriö, keskeytyminen, seisokki, kunto, tuotteen laatu, 
rikkoutuminen, väärinkäyttö, virheet, valvonta, tarkastus, 
säätö, siivous, puhdistus, hävikki, riippuvuus

Tiedonkulku ja tiedon 
hallinta

Tiedot, kokemukset, puhelimet, asiantuntijat, 
puhelimet, sähköposti, arkistot, ohjeiden ja 
käsikirjojen säilytys

Kiire, loma, lakko, hätätilanne, poikkeustilanne, 
ymmärtäminen, kielivaikeudet, luottamuksellisuus, 
luotettavuus, kriittiset viestit, konsultit, insinöörikieli

Materiaalit, raaka-aineet, 
energia

Valmistusmateriaalit, apuaineet / tarvikkeet, 
sähkö, hydrauliikka

Laatu, saatavuus, riittävyys, alihankkija, toimitukset, 
riippuvuus, varasto

Keskittymät Henkilöitä, tietoa, omaisuutta, energiaa, 
polttoainetta, liikennettä, muu keskittymä

Paljon samassa paikassa, vähän samassa paikassa, kaikki 
munat samassa korissa, liikaa, luvat, suojaus, jakaminen

Onnettomuudet Estäminen, pelastautuminen, toipuminen Hälytykset, hallinta, kaikkien pelastus, varasuunnitelmat

Ilmasto, sää Ulkona, sisällä, ulkovarastossa, kuljetuksissa Sade, vesi, tulva, lumi, jää, routa, pakkanen, helle, aurinko, 
ukkonen, salama, suojaus

Myynti, markkinointi, 
asiakaspalvelu

Toimitukset, huolto, neuvonta Tärkeimmät, väärinkäyttö, tuntemus, tarjonta, kysyntä

Lainsäädäntö, standardit,  
perusvaatimukset

Luvat, hyväksyminen, määräystenmukaisuus, 
oikeudellinen vastuu

Uusi lainsäädäntö, kiristyvät säädökset, EU-direktiivit, 
standardit, paikalliset säädökset, työehtosopimukset

Maa- ja vesirakentaminen

Maankaivu, kaivanto, sortuma, maa-aineksen 
läjitys, työskentely kaivannon lähellä, maa-
aineksen nosto, koneiden ja laitteiden nostot 
kaivantoon, maa-aineksen pudotus kaivinkoneesta 
kaivantoon tai muualle, työkoneiden hallinta, 
tiivistys, putkien ym. tuenta, tuettu kaivanto, 
luiskattu kaivanto, kaivannon stabiliteetti, 
olemassa oleva maanalainen rakenne, räjäytys, 
rusnaus, louhinta, kiilaus, poraus,  maa-aineskasa, 
kivikasa, kaukolämpö ja -kylmä, koneiden 
turvallisuus, viemäri, pilaantuneet maat

Savi, louhikko, hiekka, seisova vesi, virtaava vesi, 
paineellinen vesi, pohjavesi, kuuma, kylmä, räjähde, työpari, 
kaatuminen, saastunut vesi, sähköisku, yllättävät tilanteet, 
näennäinen koheesio (pakkanen), murskaus, nosto, 
ulkomaiset työntekijät (kielimuuri), nostolaitteet (ketjut, 
liinat ja koukut), koneiden ja laitteiden 
vaatimuksenmukaisuus ja huolto, ulosteet, haitalliset ja 
myrkylliset aineet

Muut 
Mikä tahansa. Mikä puuttuu listoista. Vika, vaurio, vuoto, tukos, palo, räjähdys, karkaava reaktio, 

myrkyllisyys, säteily, sähköisku, tukehtuminen, melu, tärinä, 
maailman muutokset

Liite A: POA – avainsanaluettelo
Teräsvesijohdon rakentaminen Viikinkaarelle

Lähde: Vuori, M. 1998. PK-RH -hanke. VTT Automaatio.

Tero Mäkinen

Liite A: Avainsanaluettelo



1. Putkitoimituksen purku välivarastointipaikkaan
(5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)

 - Kuorma-auto (KA)
 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

1. Kuorma-auto ajetaan ajetaan välivarastointipaikan läheistyyteen 
(Nostoliinat on asennettu SSAB:n tehtaalla valmiiksi).
2. Nostoliinojen tarkistus ja kaivinkoneen nostokoukun kiinnittäminen 
nostoliinoihin.
3. Putken tai putkiosan nosto lavalta ja muiden osien tuenta.
4. Putken tai putkiosan lasku välivarastointipaikkaan ja osan tuenta.
5. Nostoliinojen irrotus nostokoukusta.

X X X

2. Kiviaineksen kuljetus työalueelle 
(5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)  - Kuorma-auto (KA)

1. Kuorma-auto ajetaan työalueen sisälle (kaivinkoneen työalueelle).
2. Kuorma-auto purkaa kuoman kaatamalla kiviaineksen kaivinkoneen 
työalueelle.
3. Kuorma-auto ajetaan pois työalueelta.

X X X

3. Maa-aineksen kuljetus pois työalueelta 
(5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)

 - Kuorma-auto (KA)
 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

1. Kuorma-auto ajetaan työ-alueen sisälle (kaivinkoneen työalueelle).
2. Kaivinkone nostaa maa-ainesta kuorma-auton lavalle ja 
rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.
3. Kuorma-auto ajetaan pois työalueelta.

X X X

1. Valvonta 
(5310 Työnjohto ja tukipalvelut)  - Työnjohto (TJ)  - MVR-mittaus.

 - Työntekoedellytyksten valvonta. X X X

2. Resurssointi 
(5310 Työnjohto ja tukipalvelut)  - Työnjohto (TJ)  - Resurssointi. X X X

3. Opastus ja koulutus 
(5320 Työntekijäpalvelut)

 - Työnjohto (TJ) 
 - Kaikki työntekijät

 - Työvaihesuunnittelu.
 - Työnopastus. X X X

1. Törmäyssuojien asennus 
(3224 Liikenne-esteet)

 - Kuorma-auto + 
rakennusammattimies (KA (HIAB) + 
RAM) 
- Mittamies

1. Törmäyssuojien sijainti merkitään katualueelle / maastoon.
2. Kuorma-auto (HIAB) ajetaan työalueen viereen ulko- tai sisäpuolelle.
3. Törmäyssuojien nosto kuorma-auton lavalta oikeaan sijaintiin.
4. Rakennusammattimies avustaan paikoilleen laskemisessa.

X X X

2. Työalueen aitaus 
(3229 Muut aidat)

 - Kuorma-auto + 
rakennusammattimies (KA (HIAB) + 
RAM) 
- Mittamies

1. Mittamies mittaa aidan sijainnin paikoilleen
2. Kuorma-auto ajetaan työalueen viereen sisä- tai ulkopuolelle.
3. Aitojen nosto telineissään työalueen sisäpuolelle.
4. Kuorma-auton kuljettaja ja rakennusammattimies asentaan aidat 
paikoilleen.

X X X

3. Väliaikaisten ajoratamerkintöjen maalaus 
(3242 Varoitusraidoitukset)

 - Rakennusammattimies (RAM) 
 - 2 x liikenteenohjaaja
 - Maalausajoneuvo
 - Mittamies

(Tarvittaessa ajoratamaalausten sijainnin merkintä).
1. Liikenteenohjaajat pysäyttävät liikenteen.
2. Maalattava alue rajataan lamellein.
3. Ajoratamerkintöjen maalaus.
4. Lamellien poisto tai siirto.

X X X

1. Pintamaan poisto stabiloitavalta alueelta 
(1141 Poistettavat pintamaat)

 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

1. Kaivinkone poistaa pintamaan ja läjittää sen min. 5 m. etäisyydelle 
kaivannosta rakennusammattimies avustaa tarvittaessa. – X –

2. Maanalaisten rakenteiden merkintä, esiinkaivu 
ja suojaus 
(1130 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat 
järjestelmät)

  - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)
 -Mittamies

Mittamies merkitsee säästettävät rakenteet maastoon.
1. Kaivinkone kaivaa rakenteet esiin.
2. Rakennusammattimies kaivaa lapiolla esiin rikkoutumisherkät rakenteet.
3. Rakennusammattimies merkitsee ja suojaa rakenteet.

– X –

3. Sideaineen kuljetus pilarointikoneen säiliöön
(5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)

 - Kuorma-auto + 
rakennusammattimies (KA + RAM)

1. Kuorma-auto ajetaan pilarointikoneen säiliön viereen.
2. Sideaineen siirto kuorma-auton säiliöstä pilarointikoneen säiliöön.
3. Kuorma-auto ajetaan pois työalueelta.

– X –

4. Pilaristabiloinnin tekeminen 
(1413 Stabiloidut maarakenteet)

 - Pilarointikone (Syvästabilointikone) 
+ rakennusammattimies (RAM)

(Pohjamaan vahvistetaan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta)
1. Pilarointikone ajetaan paikoilleen.
2. Pilarointikoneen sekoitinkärki upotetaan pilarin suunnitellun alapään 
tasoon.
3. Sideaineen syöttö ja pilarin sekoitus aloitetaan sekoitinta ylös vedettäessä.
4. Pilarointikoneen sekoitinkärki siirretään uuteen sijaintiin ja upotetaan 
maahan ja rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.

– X –

1. Päällysteen poisto 
(1150 Poistettavat päällysrakenteet)

 - Kuorma-auto (KA)
 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)
 -Mittamies

Mittamies merkitsee leikattavan asfaltin rajat.
1. Kuorma-auto ajetaan työalueelle.
2. Kaivinkone tai rakennusammattimies leikkaa päällysteen.
3. Kaivinkone nostaa päällysteen palasina kuorma-auton lavalle ja 
rakennusammattimies avusta tarvittaessa.
4. Kuorma-auto kuljettaa päällysteen pois työalueelta.

X X X

2. Pintamaan poisto 
(1141 Poistettavat pintamaat)

 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

1. Kaivinkone poistaa pintamaan ja läjittää sen min. 5 m. etäisyydelle 
kaivannosta rakennusammattimies avustaa tarvittaessa. X X X

3. Kadun rakennekerrosten poisto 
(1142 Poistettavat rakennekerrokset ja penkereet)

 - Kuorma-auto (KA) 
 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)
 -Mittamies

Mittamies on tarvittaessa mitannut poistettavat rakennekerrokset
1. Kuorma-auto ajetaan työ-alueelle.
2. Rakennekerrokset poistetaan kaivinkoneella ja maa-aines nostetaan kuorma-
auton lavalle ja rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.
3. Poistettu maa-aines kuljetetaan pois kuorma-autolla.

X X X

4. Olemassa olevien putkien ja johtojen esiinkaivu 
ja suojaus 
(1130 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat 
järjestelmät)

 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)
 - Mittamies

Mittamies merkitsee säästettävät rakenteet maastoon.
1. Kaivinkone kaivaa rakenteet esiin ja läjittää maa-aineksen kaivannon 
läheisyyteen.
2. Rakennusammattimies kaivaa lapiolla esiin rikkoutumisherkät rakenteet.
3. Rakennusammattimies merkitsee ja suojaa rakenteet.

X X X

1. Pohjavedenpinnan työnaikainen alentaminen 
kaivannon ulkopuolelta 
(1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot)

 - Poravaunu (PO)
 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

Mittamies on tarvittaessa mitannut siiviläputken /putkien sijainnin
1. Pintamaan tai päällysteen poisto kaivinkoneella. Maa-aineksen läjitys 
kaivinkoneen työnalueelle ja rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.
2. Poravaunu ajetaan porattavaan kohtaan.
3. Siiviläputken asennus poravaunun avulla (porauksen hoitaa ulkopuolinen 
urakoitsija, eikä asennuksen vaaroja tunnisteta tässä tutkimuksessa).
4. Pohjaveden purkuputken pää asennetaan lähimmän hulevesiviemärin 
lähelle.
5. Sähkönsyötön järjestäminen ja pumppauksen aloitus.

X X X

2. Pohjavedenpinnan työnaikainen alentaminen 
kaivannosta 
(1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot)

 - 2 x Rakennusammattimies (2xRAM)

1. Rakennusammattimies nostaa uppppumpun kaivantoon (tuettu kaivanto, 
kaivantoon kulku tikapuita pitkin).
2. Pumpun purkuputki lasketaan kaivannon reunan yli ja toinen pää laitetaan 
lähimmän hulevesiviemärin lähelle.
3. Sähkönsyötön järjestäminen ja pumppauksen aloitus.

X X X

3. Tuentaelementtien, ponttien ja tarvikkeiden 
siirto työalueelle 
(5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)

 - Kuorma-auto + 
rakennusammattimies (KA (HIAB) + 
RAM)

Kuorma-auto on ajettu nosto- / varastointialueelle.
1. Kuorma-auto (HIAB) laittaminen nostokuntoon (tassujen asemointi).
2. Rakennusammattimies kiinnittää nostoketjut / -liinat tuentaelementtiin ja 
HIAB:n nostokoukkuun.
3. Kuorma-auto (HIAB) nostaa elementit, pontit ja tarvikkeet kuorma-auton 
lavalle.
4. Rakennusammattimies (HIAB) irroitaa noslaitteet elementeistä sekä 
kiinnittää elementit, pontit ja tarvikkeet lavalla.
5. Kuorma-auto (HIAB) ajetaan työalueelle ja laitetaan nostokuntoon (tassut 
ym.). Lisäksi rakennusammattimies irroittaa kuljetetut esineet ja kiinnittää 
nostolaitteet.
6. Kuorma-auto (HIAB) laskee elementit, pontit ja tarvikkeet työalueelle.
7. Rakennusammattimies irroittaa nostoketjut / -liinat tuentaelementistä ja 
HIAB:n nostokoukusta.

X X X

4. Maanalaisten vesihuoltorakenteiden poisto
(1120 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat 
rakenteet)

 - Kuorma-auto (KA)
 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

1. Kaivinkone kaivaa poistettavan rakenteen näkyviin ja läjittää maa-aineksen 
kaivannon läheisyyteen.
2. Rakennusammattimies tai kaivinkone paloittelee rakenteen.
3. Kaivinkone nostaa rakenteet kuorma-auton lavalle ja rakennusammattimies 
avustaa tarvittaessa.
4. Kuorma-auto kuljettaa poistettavat rakenteet pois.

– – X
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Liite B: Työnositus



5. Luiskatun putki- ja johtokaivannon kaivuu 
(1621 Putki- ja johtokaivannot)

 - Kuorma-auto (KA) 
 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

Mittamies on tarvittaessa mitannut kaivannon sijainnin ja kuorma-auto on 
ajettu työalueelle
1. Kaivinkone kaivaa ja luiskaa kaivannon reunoja kaivuun edetessä.
2. Kaivinkone nostaa maa-aineksen kuoma-auton lavalle ja 
rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.
3. Kuorma-auto kuljettaa poistetun maa-aineksen pois.

X – X

6. Kalliokanaalin louhinta 
(1720 Kalliokanaalit, -kuopat ja -syvennykset)

 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

Mittamies on tarvittaessa mitannut tarvittavan louhintasyvyyden ja kuorma-
auto on ajettu työnalueelle
1. Kallio rusnataan tai kiilataan kaivinkoneella.
2. Irroitettu kiviaines nostetaan pois kaivannosta kuorma-auton lavalle ja 
rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.
3. Kuorma-auto kuljettaa poistetun kivi-aineksen pois.

X – –

7. Elementtiseinän siirto, nosto ja asemointi 
(1631 Elementtiseinät)

 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

Mittamies on tarvittaessa mitannut rakenteen sijainnin
1. Rakennusammattimies kiinnittää nostoketjut tai -liinat elementtiseinään 
(tuentaelementti) ja kaivinkoneen nostokoukkuun.
2. Kaivinkone nostaa elementtiseinän kaivannon kohdalle ja 
rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.
3. Rakennusammattimies irroittaa nostoketjut tai -liinat elementtiseinästä 
(tuentaelementti).

X X X

8. Elementtiseinän painaminen maahan 
(11631 Elementtiseinät)

 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

1. Kaivinkone kaivaa elementin alta maata pois ja läjittää sen kaivu-alueen 
viereen.
2. Kaivinkone painaa elementtiä vuorotellen etu- ja takareunasta.
3. Rakennusammattimies seuraa, opastaa ja auttaa tarvittaessa.

X X X

9. Korotuspalojen asennus kaivuun edetessä
(1631 Elementtiseinät)

 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

1. Rakennusammattimies kiinnittää nostolaitteet korotuspalaan ja 
kaivinkoneen nostokoukkuun.
2. Kaivinkone nostaa korotuspalan paikoilleen ja rakennusammattimies 
avustaa.
3. Rakennusammattimies kiinnittää turvasokan ja poistaa nostolaitteet.

X X X

10. Ponttiseinän siirto, nosto ja asemointi 
(1632 Ponttiseinät)

 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

Mittamies on tarvittaessa mitannut kaivannon sijainnin.
1. Kaivinkone tarttuu ponttiseinän yläreunasta kiinni (Movax).
2. Kaivinkone nostaa ponttiseinän kaivannon reunalle (Movax) ja asemoi 
ohjuriin. Rakennusammattimies opastaa tarvittaessa.

– X X

11. Ponttiseinän lyöminen / painaminen 
(1632 Ponttiseinät)  - Kaivinkone (KKHt) Ponttiseinän siirto, nosto ja asemointi on tehty

1. Kaivinkokon painaa / lyö / tärisyttää  ponttia alaspäin. – X X

12. Välitukien asennus kaivuun edetessä 
(1632 Ponttiseinät)

 - Kaivinkone + 
rakennusammattimies (KKHt + 
RAM)

1. Rakennusammattimies kiinnittää nostolaitteet tukikehikkoon ja 
kaivinkoneen nostokoukkuun.
2. Kaivinkone nostaa välitukikehikon kaivantoon ja rakennusammattimies 
avustaa tarvittaessa.
3. Rakennusammattimies asentaa ketjut välitukikehikon ja ponttiseinän väliin 
sekä poistaa nostolaitteet.

– X X

13. Kaivuu elementtiseinien / ponttien välissä
(1621 Putki- ja johtokaivannot)

 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

1. Kaivinkone kaivaa ponttien välistä (läjitys kaivu-alueelle) ja rakennusmies 
avustaa (rakennusmies ei ole kaivannossa). X X X

1. Teräsvesijohdon keskittäminen suojaputkeen
(3130 Vesijohdot)

 - Kaivinkone (KKHt) 
 - 2-3 kpl rakennusammattimies (RAM)

1. Rakennusammattimies asentaa keskitysrenkaat vesijohdon ympärille.
2. Kaivinkone työntää vesijohtoa suojaputken sisälle 2-3 x rakennusmiestä 
avustaa.

X – X

2. Teräsvesijohdon ja suojaputken nosto 
työalueelta kaivantoon 
(5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)

 - Työjohto (TJ) 
 - 2 kpl kuorma-auto (KA + HIAB) 
 - 5 kpl rakennusammattimies (RAM)

Tarvitaan erillinen nostosuunnitelmat ja riskienarviointi (työvaihekohtaisia 
vaaroja ei arvioida tässä vaarojenarvioinnissa)
1. Rakennusammattimiehet asentaavat nostoliinat.
2. Kahdella kuorma-auton HIAB nosturilla nostetaan samanaikaisesti 12 m. 
teräsvesijohto kaivantoon.
3. Rakennusammattimiehet avustaa.

X – X

1. Murskearinan tekeminen
 (1331.1 Kiviainesarinat)

 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)
- Mittamies

1. Tarvittaessa rakennusammattimies poistaa pienet ja keskikokoiset kivet.
2. Kaivinkone laskee kiviainesta kaivantoon.
3. Rakennusammattimies tasoittaa lapiolla kiviaineksen oikeaan 
materiaalipaksuuteen.
4. Rakennusammattimies tiivistää kiviaineksen kerroksittain tärylätkällä.
5. Mittamies tarkemittaa rakennekerroksen yläpinnan.

– X –

2. Betoniarinan tekeminen 
(1331.3 Teräsbetoniarinat)

 - Betoniauto (BA) 
 - Rakennusammattimies (RAM)
 - Rakennusmies (RM)
 - Mittamies

1. Tarvittaessa rakennusammattimies poistaa haittaavat kivet kaivannon 
pohjalta.
2. Rakennusammattimies rakentaa valumuotin.
3. Rakennusammattimies asentaa suodatinkankaan.
4. Rakennusmies + rakennusammattimies asentaa raudoitusteräkset.
5. Rakennusmies + rakennusammattimies valaa betoarinan ja purkaa 
valumuotin.
6. Mittamies tarkemittaa rakennekerroksen yläpinnan.

– X –

3. Betonielementin asentaminen arina -
rakenteeksi 
(1339 Muut arinarakenteet)

 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)
 - Rakennusmies (RM)
- Mittamies

1. Tarvittaessa rakennusmies poistaa kivet ja siistii kaivannon pohjan.
2. Rakennusammattimies rakentaa betonielementille asennusalustan (4. 
Asennusalustan tekeminen)
3. Rakennusammattimies kiinnittää nostolaitteet betonielementtiin ja 
kaivinkoneen nostokoukkuun.
4. Kaivinkone laskee betonielementin kaivantoon, rakennennus- ja 
rakennusammattimiehet avustaa.
5. Rakennusammattimies irroittaa nostolaitteet betonielementistä.
6. Betonielementin asemointi.
7. Mittamies tarkemittaa rakennekerroksen yläpinnan.

– X –

4. Asennusalustan tekeminen 
(1831 Asennusalustat)

 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)
- Mittamies

1. Tarvittaessa rakennusammattimies poistaa haittaavat pienet ja keskikokoiset 
kivet.
2. Kaivinkone laskee kiviainesta kaivantoon.
3. Rakennusammattimies tasoittaa lapiolla kiviaineksen oikeaan 
materiaalipaksuuteen.
4. Rakennusammattimies tiivistää kiviaineksen kerroksittain tärylätkällä.
5. Mittamies tarkemittaa rakennekerroksen yläpinnan.

X X X

1. Teräsvesijohdon tai muotokappaleen siirto 
välivarastointialueelta työalueelle 
(5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)

 - Kuorma-auto + 
rakennusammattimies (KA (HIAB) + 
RAM)

Kuorma-auto on ajettu välivarastointialueelle ja valmiina nostoon
1. Rakennusammattimies kiinnittää nostoketjut / -liinat HIAB:n 
nostokoukkuun.
2. Kuorma-auto (HIAB) nostaa teräsvesijohdon tai muotokappaleen kuorma-
auton lavalle, rakennusammattimies avustaa.
3. Rakennusammattimies irroittaa nostolaitteen HIAB:n nostokoukusta sekä 
tukee ja kiinnittää teräsvesijohdon tai muotokappaleen kuorma-auton lavalle.
4. Kuorma-auto (HIAB) ajetaan työalueelle ja laitetaan nostokuntoon 
(nostotassut ym.). Rakennusammattimies irrottaa kuljetetun vesijodon tai 
muotokappaleen ja kiinnittää nostoliinat HIAB:n nostokoukkuun.
5. Kuorma-auto (HIAB) laskee teräsvesijohdon tai muotokappaleen työalueelle 
ja rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.
6. Rakennusammattimies irroittaa nostoliinat HIAB:n nostokoukusta.

X X X

2. Teräsvesijohdon tai muotokappaleen nosto 
työalueelta kaivantoon 
(5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)

 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

1. Rakennusammattimies kiinnittää nostoliinat kaivinkoneen nostokoukkuun 
(putkeen ym. nostoliinat on asennettu SSAB:n tehtaalla valmiiksi).
2. Kaivinkone nostaa teräsvesijohdon tai muotokappaleen kaivantoon ja 
rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.
3. Kaivinkone siirtää teräsvesijohtoa tai muotokappaletta kaivannossa ja 
rakennusammattimies avustaa tarvittaessa
4. Rakennusammattimies irroittaa nostoliinat kaivinkoneen nostokoukusta ja 
vesijohdosta / muotokappaleesta.

X X X

1. Koneiden ja laitteiden nosto kaivantoon 
(5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)

 - Kaivinkone ja rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

1. Rakennusammattimies kiinnittää nostoketjut / -liinat koneisiin ja laitteisiin 
sekä kaivinkoneen nostokoukkuun.
2. Kaivinkone nostaa koneet ja laitteet kaivantoon. Rakennusammattimies 
avustaa tarvittaessa.
3. Rakennusammattimies irroittaa nostoketjut / -liinat koneista, laitteista ja 
kaivinkoneen nostokoukusta.
4. Rakennusammattimies siirtää koneita ja laitteita kaivannossa.

X X X

2. Teräsvesijohdon tai muotokappaleen 
asentaminen ”muhviin” 
(3130 Vesijohdot)

 - Kaivinkone ja rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)
 - Mittamies

1. Kaivinkone keventää putkea (putki on vielä nostoliinoilla kiinni kaivinkoneen 
kauhassa).
2. Rakennusammattimies asemoi teräsvesijohdon tai muotokappaleen oikeaan 
sijaintiin ja asentoon (myös putken sisältä).
3. Mittamies tarkistaa putken linjauksen.
4. Hitsaaja tarkistaa ja hyväksyy putken oikean asennon ja 
rakennusammattimies irroittaa nostolaitteet putken ympäriltä ja kaivinkoneen 
nostolenkistä.

X X X

3. 3133 Putken hitsaus 
(3133 Liitosrakenteet)

 - Hitsaaja 
 - Rakennusammattimies (RAM)

1. Rakennusammattimies puhdistaa hitsattavat liitokset.
2. Hitsaaja hitsaa putket, rakennusammattimies avustaa ja toimii 
tulipalovartiossa.
3. Hitsaussauman kemiallinen tarkastus (ulkopuolinen tarkastaja).
4. Rakennusammattimies pinnoittaa hitsausauman muovilla (muovia, 
lämmitetään nestekaasupolttimella).

X X X

4. Koneiden ja laitteiden nosto pois kaivannosta
(5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)

 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

1. Rakennusammattimies kiinnittää nostoketjut / -liinat koneisiin ja laitteisiin 
sekä kaivinkoneen nostokoukkuun.
2. Kaivinkone nostaa koneet ja laitteet kaivannosta ja rakennusammattimies 
avustaa tarvittaessa.
3. Rakennusammattimies irroittaa nostoketjut / -liinat koneista, laitteista ja 
kaivinkoneen nostokoukusta.

X X X

1. Alkutäyttö 
(1832 Alkutäytöt)

 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

Kuorma-auto on tuonut kiviainesta työalueelle.
1. Kaivinkone laskee kiviainesta kaivantoon.
2. Rakennusammattimies tasoittaa kiviaineksen oikeaan materiaalipaksuuteen.
3. Rakennusammattimies tiivistää alkutäyttöä kerroksittain.

X X X
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Arinarakenteen tekeminen 
(1330 Arinarakenteet)

Kaivannon tuennan rakentaminen 
(1630 Kaivannon tukirakenteet)

Elementtien asennus 
(1631 Elementtiseinät)

Ponttien asennus 
(1632 Ponttiseinät)
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Kevennysrakenteen tekeminen
(1811 Penkereet)

2. Kevennysrakenteen tekeminen  
vaahtolasimurskeesta
(1811.45 Vaahtolasimurskepenkere)

 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

Kuorma-auto on tuonut vaahtolasimursketta työalueelle.
1. Rakennusammattimies levittää suodatinkankaan alkutäytön päälle.
2. Kaivinkone laskee vaahtolasimurskeen kaivantoon.
3. Rakennusammattimies tasoittaa vaahtolasimurskeen oikeaan 
materiaalipaksuuteen.
4. Rakennusammattimies tiivistää vaahtolasimurskeen ohjeiden mukaisesti ja 
ympäröi kevennysrakenteen suodatinkankaalla.

– – X

3. Lopputäyttö 
(1833 Lopputäytöt)

 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

Kuorma-auto on tuonut tarvittaessa maa-ainesta työalueelle, muuten 
käytetään työaluelle läjitettyjä kaivumaita.
1. Kaivinkone laskee maa-ainesta kaivantoon.
2. Rakennusammattimies tasoittaa lapiolla maa-aineksen oikeaan 
materiaalipaksuuteen.
3. Rakennusammattimies tiivistää lopputäyttöä kerroksittain tärylätkällä / 
täryjyrällä

X X X

4. Pontin nosto kaivannosta 
(1632 Ponttiseinät, 5510 Nosto-, siirto- ja 
erityiskalusto)

 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

1. Kaivinkone tarttuu ponttiseinän yläreunasta kiinni (Movax) ja nostaa 
ponttiseinän kaivannon reunalle. – X X

5. Tuentaelementin nosto kaivannosta 
(1631 Elementtituet)

 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

1. Rakennusammattimies kiinnittää nostoketjut / -liinat elementtiseinään 
(tuentaelementti).
2. Kaivinkone nostaa elementtiseinän (tuentaelementti) kaivannon reunalle ja 
rakennusammattimies irrottaa nostoketjut / -liinat.
3. Rakennusammattimies irroittaa nostoketjut tai -liinat elementtiseinästä.

X X X

1. Suodatinkankaan asentaminen 
(2112 Suodatinkankaat)

 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

1. Kaivinkone avustaa suodatinkangas -rullan siirtämisessä tai 
paikallapitämisessä.
2. Rakennusammattimies asentaa suodatinkankaan.

X X X

2. Kadun päällysrakenteen tukikerroksen (jakava -
kerros) rakentaminen 
(2120 Jakavat-, eristys- ja välikerrokset)

 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)
 - Mittamies

Kuorma-auto on tuonut kiviainesta työalueelle.
1. Kaivinkone laskee kiviainesta kaivantoon.
2. Rakennusammattimies tasoittaa lapiolla kiviaineksen oikeaan 
materiaalipaksuuteen.
3. Rakennusammattimies tiivistää kiviaineksen kerroksittain tärylätkällä / 
täryjyrällä.
4. Mittamies tarkemittaa rakennekerroksen yläpinnan.

X X X

3. Kantavan kerroksen rakentaminen 
(2130 Kantavat kerrokset)

  - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)
- Mittamies

Kuorma-auto on tuonut kiviainesta työalueelle.
1. Kaivinkone laskee kiviainesta kaivantoon.
2. Rakennusammattimies tasoittaa lapiolla kiviaineksen oikeaan 
materiaalipaksuuteen.
3. Rakennusammattimies tiivistää kiviaineksen kerroksittain tärylätkällä / 
täryjyrällä.
4. Mittamies tarkemittaa rakennekerroksen yläpinnan.

X X X

4. Päällysteen rakentaminen 
(2140 Päällysteet ja pintarakenteet)

 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

1. Kaivinkone laskee tasauskerroksen kiviainesta päällystettävälle aluelle ja 
rakennusamattimies tasoittaa ja tiivistää pinnan.
2. Ulkopuolinen urakoitsija asentaa päällysteen (työturvallisuusriskejä ei 
arvioida tässä riskienarvioinnissa).

X X X

5. 2149 Muun päällysteen ja pintarakenteen 
rakentaminen 
(2149 Muut päällysteet ja pintarakenteet)

 - Kaivinkone + rakennusammattimies 
(KKHt + RAM)

1. Kaivinkone laskee kaivumaita kaivantoon.
2. Rakennusammattimies tiivistää kaivumaat kerroksittain.
3. Kaivinkone asentaa kasvukerroksen takaisin paikoilleen.

– X –

1. Paineistus / painekoe 
(3139 Muut vesijohtorakenteet)  - Ulkopuolinen urakoitsija

Ulkopuolinen urakoitsija / laadunvarmistaja suorittaa paineistuksen, jonka 
vastuulla on työtehtävän varsinainen vaarojen arviointi
1. Vesijohtoon asennetaan paineenmittauslaitteisto.
2. Vesijohto paineistetaan vedellä avaamalla sulkuventtiilit.
3. Sulkuventtiilit suljetaan ja paineenmittauslaitteisto hoitaa vesijohdon 
paineistuksen ja paineenaleneman mittauksen.

X X X

2. Vesijohdon huuhtelu / desinfiointi 
(3139 Muut vesijohtorakenteet)

 - Rakennusammattimies (RAM)
 - Ulkopuolinen urakoitsija

1. RAM asentaa tyhjennyskaivoihin tyhjennysputken ja toisen pään 
jätevesiviemäriin
2. Vesijohto täytetään vedellä
3. Vettä juoksutetaan putkessa useita viikkoja
(4. Ulkopuolinen urakoitsija desinfioi putkilinjan)

X X X
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Yleisten vaarojen luokka 
ja vaara tai vaaratekijä Selite

Työympäristö

Liukastuminen

Liukastuminen. Liukastumisvaara tarkoittaa tilannetta, jossa on liian heikko kitka, jotta kulkija pysyisi normaalisti pystyssä. 
Liukastumisvaara on niin sisä-, kuin ulkotiloissa (piha-alueet, kulkutiet). Vaara yleensä liittyy sileisiin ja tasaisiin pintoihin. 
Vaaraa lisäävät pinnoilla oleva jää, vesi tai muut nesteet sekä pintojen kaltevuudet. Kulkutapa ja jalkineiden laatu vaikuttavat 
turvallisuuteen

Kompastuminen
Kompastuminen. Kompastumisvaara liittyy kulkuteillä oleviin esteisiin (esim. johdot, letkut, jätteet) tai epätasaisuuksiin (esim. 
kynnykset, kolot, kuopat, tasoerot), jotka voivat aiheuttaa kulkijan kaatumisen. Vaaraa lisää huomion kiinnittyminen muuhun 
esim. taakan kantaminen tai puhelimen käyttö.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen
Henkilön putoaminen Putoamisvaara tarkoittaa tilanteita, joissa joudutaan nousemaan työtason tai kulkutien yläpuolelle tai 
joissa on työtasolla tai kulkutiellä vapaa suojaamaton reuna, josta voi pudota alemmalle tasolle (esim. suojakaide puuttuu) tai 
on suojaamaton tai huonosti suojattu aukko tai kuilu työtasolla. Erityinen putoamisvaara liittyy tikkaisiin ja jyrkkiin portaisiin.

Puristuminen esineiden väliin
Puristuminen esineiden väliin. Liikkuvat esineet (esim. koneenosat) saattavat aiheuttaa puristumisvaaran, jossa joku 
ruumiinosa (esim. kädet tai jalat) tai koko keho joutuu puristuksiin tai ruhjoutuu kahden liikkuvan esineen väliin tai kiinteää 
rakennetta vasten. Puutteelliset nielujen suojaukset saattavat aiheuttavat myös vaaraa.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen
Lukittuun tilaan loukkuun jääminen. Loukkuun jääminen, silloin kun ovi tai luukku ei avaudu sisäpuolelta, saattaa aiheuttaa 
vakavaa vaaraa esimerkiksi ahtaissa tai lukittavissa kylmätiloissa.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö

Sähköisku tai staattisen sähkön purkaus. Sähköiskuvaara syntyy, kun ihminen pääsee koskettamaan jännitteistä suojaamatonta 
sähköjohdinta tai muuten jännitteistä laitetta. Korkeilla jännitteillä ei tarvita edes koskettamista, suojaetäisyyksien alittaminen 
riittää sähköiskuun (valokaari- ilmiö). Sähköisku tai staattisen sähkön purkaus voi sinällään olla hengenvaarallinen tai se voi 
aiheuttaa muun vaarallisen tilanteen esimerkiksi horjahtamisen, kaatumisen tai refleksinomaisen tarrautumisen. Suoran 
sähköiskuvaaran lisäksi sähkö voi aiheuttaa välillisesti hengenvaaran, kun ylikuumentunut johdin tai kipinöivä liitos aiheuttaa 
tulipalon.

Tavarankuljetus ja muu liikenne
Tavarankuljetukset ja muu liikenne. Työpaikan sisäinen liikenne (trukit, polkupyörät, liikkuvat työkoneet, ajoneuvot) sekä ulko- 
että sisätiloissa samoilla kulkuväylillä voi aiheuttaa tapaturman vaaroja (esim. törmäysmahdollisuus). Lisäksi tulee tarkastella 
työnaikaisen liikkumisen (esim. asiointi) ja työmatkojen turvallisuutta.

Hapen puute
Hapen puute. Hapen puutetta voi esiintyä esimerkiksi säiliöissä tai muissa suljetuissa tiloissa, joissa on säilytetty happea 
kuluttavia aineita tai tavaroita, kuten esim. haketta, romua tai lietettä.

Veden varaan joutuminen
Veden varaan joutuminen. Hukkumisvaaroja ilmenee töissä, joissa työskennellään veden (esim. joet, järvet, meret, altaat, 
säiliöt) läheisyydessä ilman putoamissuojausta. Esimerkkinä siltojen ja satamien rakentaminen, altaiden hoito ja puhdistus.

Esineet ja aineet

Esineiden putoaminen
Esineiden putoaminen. Esineiden putoamisvaaraa esiintyy, kun esineitä varastoidaan, säilytetään tai liikutellaan lattiatason 
yläpuolella. Erityisen suuri vaara on silloin, kun esineet ovat pään yläpuolella, esim. nostettaessa taakkoja henkilöiden yli.

Esineiden kaatuminen
Esineiden kaatuminen. Esineet voivat kaatua silloin, kun niitä siirrellään tai varastoidaan. Vaara voi syntyä esineiden (esim. levy- 
ja laatikkopinot, kaasupullot) huterasta sijoittelusta, pinoamisesta tai huonosta kiinnityksestä, sekä purkutöissä puutteista 
kantavien tai tukevien rakenteiden tuennassa ja sidonnassa.

Esineiden tai aineiden sinkoutuminen
Esineiden tai aineiden sinkoutuminen. Esineet tai aineet voivat sinkoutua niitä työstettäessä suurella nopeudella esim. 
hiottaessa tai jyrsittäessä. Vaarallisia aineita voi roiskua iholle tai silmiin.

Liikkuvan esineen aiheuttama isku
Liikkuvan esineen aiheuttama isku. Liikkuvat esineet esim. koneen osat tai siirreltävät kappaleet voivat aiheuttaa iskuvaaraa, 
jos liikutaan tai työskennellään vaara-alueella

Tarketuminen liikkuvaan esineeseen
Takertuminen liikkuvaan esineeseen. Koneiden, kuljettimien, telojen ja rullien nielut ja liikkuvat reunat sekä pyörivien akselien 
päät aiheuttavat takertumisvaaraa. Takertumisvaaraa lisää löysä vaatetus ja esim. pitkät hiukset.

Viilto- tai leikkautumisvaara
Viilto-, leikkautumis- ja pistovaara. Terävät, ohuet metalli-, muovi- tai lasi-materiaalit sekä puukot yms. voivat aiheuttaa viilto- 
ja leikkautumisvaaraa. Teräväkärkiset esineet (esim. neulat) voivat aiheuttaa pistovaaraa. Neulanpistotapaturmat 
aiheuttavat myös tartuntatautivaaran (esim. B- ja C -hepatiitti sekä HIV).

Pistovaara
Viilto-, leikkautumis- ja pistovaara. Terävät, ohuet metalli-, muovi- tai lasi-materiaalit sekä puukot yms. voivat aiheuttaa viilto- 
ja leikkautumisvaaraa. Teräväkärkiset esineet (esim. neulat) voivat aiheuttaa pistovaaraa. Neulanpistotapaturmat 
aiheuttavat myös tartuntatautivaaran (esim. B- ja C -hepatiitti sekä HIV).

Henkilön toiminta

Suojainten ja suojusten puute

Suojusten ja apuvälineiden käyttö. Koneiden ja laitteiden suojusten ja turvalaitteiden tulee olla kunnossa ja niitä ei saa ohittaa 
tai poistaa. Työtehtäviin tulee hankkia apuvälineitä tarpeettoman kuormituksen välttämiseksi ja vähentämiseksi sekä opastaa 
työntekijät niiden käyttöön. Tällaisia ovat esimerkiksi erilliset jalka-, seisoma-, kyynär- ja rannetuet staattisen kuormittumisen 
pienentämiseksi tai työvälineiden käyttöön liittyvät apuvälineet kuten jatkovarret ja tarraimet.

Turvaton toiminta ja riskinotto

Turvattomaan toimintaan ja riskinottoon puuttuminen. Riskinotto tarkoittaa riskin tietoista hyväksymistä ja riskialtista 
käyttäytymistä. Turvaton toiminta tarkoittaa vaarallisten työtapojen käyttämistä tai ohjeiden noudattamatta jättämistä. 
Turvaton toiminta voi aiheuttaa tapaturman vaaroja paitsi henkilölle itselleen myös sivullisille. Kunkin työpaikalla 
työskentelevän henkilön tulee olla selvillä omista työsuojeluun liittyvistä vastuista ja velvollisuuksistaan. Työnantajalla on 
työsuojeluvastuu linjaorganisaatiossa perustuen esimiesten päätöksenteko- ja toimivaltuuksiin. Myös työntekijällä on omat 
velvollisuutensa (työturvallisuuslaki 738/2002).

Poikkeavat tilanteet ja häiriöt

Poikkeavat tilanteet ja häiriöt. Normaalista toiminnasta poikkeaviin tilanteisiin (kuten vikoihin, häiriöihin ja virheisiin) ja 
toisaalta toiminnan lomassa tapahtuviin kunnossapito-, huolto- ja siivoustöihin liittyy erilaisia turvallisuutta ja terveyttä 
vaarantavia tekijöitä (esim. tapaturmat ja hankalat työasennot). Suunnittelulla ja ohjeistuksella voidaan ennakoida ja 
ennaltaehkäistä poikkeavista tilanteista aiheutuvia vaaroja.

Päihteiden väärinkäyttö Alkoholin tai huumeiden käyttö työmaalla työaikana.

Puutteet hälytys-  ja pelastusvälineissä

Hälytys ja pelastusvälineet. Työpaikalla on varauduttava tulipalon, räjähdyksen, hukkumis- tai muiden onnettomuuksien varalta 
turvallisuusjärjestelyillä (palontorjuntavälineet, hengenpelastusvälineet, pelastautumislaitteet), jotka hälyttävät vaaran 
ilmaantuessa, suojaavat vaaralta ja auttavat pelastamisessa. Turvallisuus- ja pelastautumisvälineiden tarve riippuu työpaikan 
olosuhteista ja työn luonteesta.

Puutteet ensiapujärjestelyissä

Ensiapujärjestelyt ja välineet. Työpaikalle on tarvittaessa nimettävä ensiapu- ja pelastushenkilöt, joille on järjestettävä riittävä 
koulutus. Työpaikalla tulee olla riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä. Määrä ja tarve arvioidaan työpaikkaselvityksen 
ja vaarojen arvioinnin perusteella. Jokaisella työntekijällä tulee olla perustiedot työpaikan ensiapujärjestelyistä. Työpaikalla 
tulee olla selkeät toimintaohjeet hätätilanteissa toimimiseen.

Lähde: Työturvallisuuskeskus. Riskien arviointi työpaikalla –työkirjan vaaratekijäkuvaukset.

Tero Mäkinen

Liite C: Yleisten vaarojen selitykset



1. Putkitoimituksen
purku välivarastointi-
paikkaan
(5510 Nosto-, siirto- ja
erityiskalusto)

2. Kiviaineksen
kuljetus työalueelle
(5510 Nosto-, siirto- ja
erityiskalusto)

3. Maa-aineksen
kuljetus pois
työalueelta
(5510 Nosto-, siirto- ja
erityiskalusto)

1. Valvonta
(5310 Työnjohto ja
tukipalvelut)

2. Resurssointi
(5310 Työnjohto ja
tukipalvelut)

3. Opastus ja koulutus
(5320
Työntekijäpalvelut)

1. Törmäyssuojien
asennus
(3224 Liikenne-esteet)

2. Työalueen aitaus
(3229 Muut aidat)

3. Väliaikaisten
ajoratamerkintöjen
maalaus
(3242
Varoitusraidoitukset)

1. Pintamaan poisto
stabiloitavalta alueelta
(1141 Poistettavat
pintamaat)

2. Maanalaisten
rakenteiden merkintä,
esiinkaivu ja suojaus
(1130 Poistettavat,
siirrettävät ja
suojattavat
järjestelmät)

3. Sideaineen kuljetus
pilarointikoneen
säiliöön
(5510 Nosto-, siirto- ja
erityiskalusto)

4. Pilaristabiloinnin
tekeminen
(1413 Stabiloidut
maarakenteet)

1. Päällysteen poisto
(1150 Poistettavat
päällysrakenteet)

2. Pintamaan poisto
(1141 Poistettavat
pintamaat)

3. Kadun
rakennekerrosten
poisto
(1142 Poistettavat
rakennekerrokset ja
penkereet)

4. Olemassa olevien
putkien ja johtojen
esiinkaivu ja suojaus
(1130 Poistettavat,
siirrettävät ja
suojattavat
järjestelmät)

1. Pohjavedenpinnan
työnaikainen
alentaminen
kaivannon
ulkopuolelta
(1600 Maaleikkaukset
ja -kaivannot)

2. Pohjavedenpinnan
työnaikainen
alentaminen
kaivannosta
(1600 Maaleikkaukset
ja -kaivannot)

3. Tuentaelementtien,
ponttien ja
tarvikkeiden siirto
työalueelle
(5510 Nosto-, siirto- ja
erityiskalusto)

4. Maanalaisten
vesihuolto-rakenteiden
poisto
(1120 Poistettavat,
siirrettävät ja
suojattavat rakenteet)

5. Luiskatun putki- ja
johtokaivannon kaivuu
(1621 Putki- ja
johtokaivannot)

6. Kalliokanaalin
louhinta
(1720 Kalliokanaalit, -
kuopat ja -
syvennykset)

7. Elementtiseinän
siirto, nosto ja
asemointi
(1631 Elementtiseinät)

8. Elementtiseinän
painaminen maahan
(11631
Elementtiseinät)

9. Korotuspalojen
asennus kaivuun
edetessä
(1631 Elementtiseinät)

10. Ponttiseinän siirto,
nosto ja asemointi
(1632 Ponttiseinät)

11. Pontin lyöminen /
painaminen
(1632 Ponttiseinät)

12. Välitukien asennus
kaivuun edetessä
(1632 Ponttiseinät)

13. Kaivuu
elementtiseinien /
ponttien välissä
(1621 Putki- ja
johtokaivannot)

1. Teräsvesijohdon
keskittäminen
suojaputkeen
(3130 Vesijohdot)

2. Teräsvesijohdon ja
suojaputken nosto
työalueelta kaivantoon
(5510 Nosto-, siirto- ja
erityiskalusto)

1. Murskearinan
tekeminen
(1331.1
Kiviainesarinat)

2. Betoniarinan
tekeminen
(1331.3
Teräsbetoniarinat)

3. Betonielementin
asentaminen arina -
rakenteeksi
(1339 Muut
arinarakenteet)

4. Asennusalustan
tekeminen
(1831 Asennusalustat)

1. Teräsvesijohdon tai
muotokappaleen siirto
välivarastointi-alueelta
työalueelle
(5510 Nosto-, siirto- ja
erityiskalusto)

2. Teräsvesijohdon tai
muotokappaleen nosto
työalueelta kaivantoon
(5510 Nosto-, siirto- ja
erityiskalusto)

1. Koneiden ja
laitteiden nosto
kaivantoon
(5510 Nosto-, siirto- ja
erityiskalusto)

2. Teräsvesijohdon tai
muotokappaleen
asentaminen
”muhviin”
(3130 Vesijohdot)

3. Putken hitsaus
(3133 Liitosrakenteet)

4. Koneiden ja
laitteiden nosto pois
kaivannosta
(5510 Nosto-, siirto- ja
erityiskalusto)

1. Alkutäyttö
(1832 Alkutäytöt)

2. Kevennysrakenteen
tekeminen
vaahtolasimurskeesta
(1811.45
Vaahtolasimurskepenk
ere)

3. Lopputäyttö
(1833 Lopputäytöt)

4. Pontin nosto
kaivannosta
(1632 Ponttiseinät,
5510 Nosto-, siirto- ja
erityiskalusto)

5. Tuentaelementin
nosto kaivannosta
(1631 Elementtituet)

1. Suodatinkankaan
asentaminen
(2112
Suodatinkankaat)

2. Kadun
päällysrakenteen
tukikerroksen (jakava -
kerros) rakentaminen
(2120 Jakavat-, eristys-
ja välikerrokset

3. Kantavan kerroksen
rakentaminen
(2130 Kantavat
kerrokset)

4.Päällysteen
rakentaminen
(2140 Päällysteet ja
pintarakenteet)

5. Muun päällysteen ja
pintarakenteen
rakentaminen
(2149 Muut päällysteet
ja pintarakenteet)

1. Paineistus /
painekoe
(3139 Muut
vesijohtorakenteet)

2. Huuhtelu /
desinfiointi
(3139 Muut
vesijohtorakenteet)

Liukastuminen 54 kpl. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 54 kpl. Liukastuminen
Kompastuminen 54 kpl. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 54 kpl. Kompastuminen

Henkilönostot tai henkilön putoaminen 21 kpl. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 21 kpl. Henkilönostot tai henkilön putoaminen
Puristuminen esineiden väliin 47 kpl. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 47 kpl. Puristuminen esineiden väliin

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen 1 kpl. X 1 kpl. Lukittuun tilaan loukkuun jääminen
Sähkölaitteet tai staattinen sähkö 6 kpl. X X X X X X 6 kpl. Sähkölaitteet tai staattinen sähkö

Tavarankuljetus ja muu liikenne 48 kpl. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 48 kpl. Tavarankuljetus ja muu liikenne
Hapen puute 1 kpl. X 1 kpl. Hapen puute

Kaivanto 24 kpl. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 24 kpl. Kaivanto
Esineiden putoaminen 48 kpl. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 48 kpl. Esineiden putoaminen
Esineiden kaatuminen 29 kpl. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 29 kpl. Esineiden kaatuminen

Esineiden tai aineiden sinkoutuminen 14 kpl. X X X X X X X X X X X X X X 14 kpl. Esineiden tai aineiden sinkoutuminen
Liikkuvan esineen aiheuttama isku 44 kpl. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 44 kpl. Liikkuvan esineen aiheuttama isku

Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen 14 kpl. X X X X X X X X X X X X X X 14 kpl. Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen
Viilto- tai leikkautumisvaara 11 kpl. X X X X X X X X X X X 11 kpl. Viilto- tai leikkautumisvaara

Pistovaara 5 kpl. X X X X X 5 kpl. Pistovaara
Suojainten ja suojusten puute 54 kpl. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 54 kpl. Suojainten ja suojusten puute
Turvaton toiminta ja riskinotto 54 kpl. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 54 kpl. Turvaton toiminta ja riskinotto
Poikkeavat tilanteet ja häiriöt 54 kpl. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 54 kpl. Poikkeavat tilanteet ja häiriöt

Päihteiden väärinkäyttö 54 kpl. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 54 kpl. Päihteiden väärinkäyttö
Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä 0 kpl. 0 kpl. Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä

Puutteet ensiapujärjestelyissä 0 kpl. 0 kpl. Puutteet ensiapujärjestelyissä
Koneet ja niiden läheisyydessä työskentelyyn liittyvät

vaarat 174 kpl. 0 kpl. 6 kpl. 7 kpl. 1 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 2 kpl. 2 kpl. 2 kpl. 3 kpl. 4 kpl. 6 kpl. 7 kpl. 13 kpl. 3 kpl. 5 kpl. 4 kpl. 6 kpl. 4 kpl. 4 kpl. 8 kpl. 4 kpl. 4 kpl. 0 kpl. 5 kpl. 1 kpl. 4 kpl. 0 kpl. 1 kpl. 3 kpl. 3 kpl. 0 kpl. 4 kpl. 1 kpl. 2 kpl. 4 kpl. 4 kpl. 0 kpl. 1 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 1 kpl. 5 kpl. 5 kpl. 5 kpl. 3 kpl. 0 kpl. 4 kpl. 5 kpl. 5 kpl. 5 kpl. 8 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 174 kpl. Koneet ja niiden läheisyydessä työskentelyyn liittyvät
vaarat

Väärä tai puutteellisiin suojaimiin liittyvät vaarat 12 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 1 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 2 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 2 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 1 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 1 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 4 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 1 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 12 kpl. Väärä tai puutteellisiin suojaimiin liittyvät vaarat
Rakentamisen olosuhteisiin liittyvät vaarat 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. Rakentamisen olosuhteisiin liittyvät vaarat

Vaarat, jotka aiheutuvat puutteellisesta
työvaihekohtaisesta perehdytyksestä tai opastuksesta 2 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 1 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 1 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 2 kpl. Vaarat, jotka aiheutuvat puutteellisesta

työvaihekohtaisesta perehdytyksestä tai opastuksesta
Kaivantoturvallisuuteen liittyvät vaarat 12 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 2 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 2 kpl. 0 kpl. 3 kpl. 0 kpl. 1 kpl. 0 kpl. 1 kpl. 0 kpl. 1 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 12 kpl. Kaivantoturvallisuuteen liittyvät vaarat

Nostoihin liittyvät vaarat 79 kpl. 12 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 6 kpl. 5 kpl. 2 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 11 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 5 kpl. 0 kpl. 2 kpl. 2 kpl. 0 kpl. 3 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 3 kpl. 0 kpl. 9 kpl. 5 kpl. 3 kpl. 3 kpl. 0 kpl. 3 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 5 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 79 kpl. Nostoihin liittyvät vaarat
Kommunikointiin liittyvät vaarat 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. Kommunikointiin liittyvät vaarat

Liikenteeseen liittyvät vaarat 14 kpl. 1 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 2 kpl. 3 kpl. 5 kpl. 0 kpl. 1 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 1 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 1 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 14 kpl. Liikenteeseen liittyvät vaarat
Muut vaarat 75 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 4 kpl. 2 kpl. 2 kpl. 1 kpl. 2 kpl. 4 kpl. 0 kpl. 2 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 1 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 2 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 1 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 2 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 1 kpl. 0 kpl. 3 kpl. 0 kpl. 4 kpl. 5 kpl. 3 kpl. 4 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 1 kpl. 2 kpl. 7 kpl. 0 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 0 kpl. 0 kpl. 1 kpl. 3 kpl. 3 kpl. 1 kpl. 0 kpl. 4 kpl. 7 kpl. 75 kpl. Muut vaarat
Yhteensä 1005 kpl. 27 kpl. 18 kpl. 19 kpl. 20 kpl. 18 kpl. 8 kpl. 23 kpl. 26 kpl. 25 kpl. 12 kpl. 27 kpl. 14 kpl. 18 kpl. 29 kpl. 12 kpl. 15 kpl. 27 kpl. 20 kpl. 20 kpl. 28 kpl. 27 kpl. 15 kpl. 18 kpl. 16 kpl. 18 kpl. 16 kpl. 17 kpl. 10 kpl. 18 kpl. 14 kpl. 16 kpl. 15 kpl. 20 kpl. 26 kpl. 21 kpl. 20 kpl. 25 kpl. 18 kpl. 18 kpl. 17 kpl. 19 kpl. 17 kpl. 17 kpl. 17 kpl. 16 kpl. 14 kpl. 15 kpl. 20 kpl. 19 kpl. 18 kpl. 16 kpl. 18 kpl. 11 kpl. 17 kpl. 1005 kpl. Yhteensä

3200 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät

10. Teräsvesijohdon asennus 11. Kaivannon täyttö

3130 Vesijohdot 1830 Kaivantojen täytöt 2100 päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset

1800 Penkereet, maapadot ja täytöt 2000 Päällys- ja pintarakenteet

Yhteensä

Tunnistetut
esineisiin ja

aineisiin liittyvät
vaarat

Tunnistetut
henkilön

toim
intaan

liittyvät vaarat

12. Päällysrakenteen rakentaminen 13. Vesijohdon käyttöönotto

Teräksisen runkovesijohdon rakentaminen Viikinkaarella
Rakennusvaihe

Rakennusosa- ja hankenimikkeistö

Vaarat ja vaaratekijät

Tunnistetut
työym

päristöön liittyvät
vaarat

3139 Muut vesijohtorakenteet1830 Kaivantojen täytöt

5500 työmaan kalusto1400 Pohjarakenteet

1620 Maakaivannot
1652 Ratarakenteiden alitukset

3100 Vesihuollon järjestelmät

Vaarat ja vaaratekijät

1600 Maaleikkaukset ja kaivannot

Tunnistetut työvaihekohtaiset
vaarat luokittain

14. 3100 Teräsvesijohdon asennus1800 Penkereet, maapadot ja täytöt

6. Maakaivannon rakentaminen

1600 Maaleikkaukset ja kaivannot

9. Teräsvesijohdon tai
muotokappaleen nosto ja siirto

7. Raitiotien alituksen
rakentaminen 8. Putkipedin rakentaminen

Rakennusosa- ja hankenimikkeistö 5500 Työmaan kalusto
5300 Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset

työmaakulut

5. Alustavat maa- ja kaivutyöt

1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat
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1. Työmaan logistiikka 2. Rakentamisen työnjohtoRakennusvaihe
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3. Liikenteenohjaus 4. 1410 Maa- ja pohjarakenteen vahvistaminen

Tero Mäkinen

Liite D: Työvaiheiden ja vaarojen ristiintaulukointi



Pvm: 10.12.2019
Työvaihe: 1. Putkitoimituksen purku välivarastointipaikkaan (5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)

Taso 1: 
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  9 kpl.
Satunnainen:  3 kpl.

Yleinen:  1 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen X Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen X Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  1 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Satunnainen Liikenne

Harvinainen Nostot

Harvinainen Nostot

Harvinainen Nostot

Satunnainen Nostot

Harvinainen Nostot

Harvinainen Nostot

Satunnainen Nostot

Harvinainen Nostot

Harvinainen Nostot

Harvinainen Nostot

Harvinainen Nostot

Yleinen Nostot

Kuorma-auto ja kuorma-auton 
liikkuminen.

Ajoneuvoyhdistelmää ajetaan kevyenliikenteen väylää pitkin 
varastointipaikan viereen ja työntekijä jää kuorma-auton alle.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auton ajolinja pidetään 
vapaana. Ts. ajolinjalla ei saa olla ihmisiä tai muita 
esteitä.

Puutuet.
Puutuet hajoavat silloin kun putki lasketaan niiden päälle. 
Putki tai muoto-osa osuu työntekijään tai työntekijä jää 
puristuksiin.

Erityinen varovaisuus ja huolellisuus.

Työntekijä.
Putket on pinottu useaan kerrokseen ja kerrosten välissä on 
puusta tehdyt tuet. Tuet on kiinnitetty toisiinsa kerroksittain. 
Eri kerrosten välisiä kuormaliinoja ei kiinnitetä.

Huolehditaan siitä, että toimitaan ohjeistuksen mukaan.

Työntekijä. Työntekijän huolimattomuudesta johtuva vaaratilanne. Erityinen varovaisuus ja huolellisuus.

Putki tai muoto-osa.
Putki tai putki-osa liikahtaa silloin kun työntekijä on putken 
tai putki-osan läheisyydessä ja työntekijä jää puristuksiin 
putken tai muoto-osan alle.

Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole liikkuvan 
putken tai muoto-osan läheisyydessä.

4. Putken tai putkiosan lasku välivarastointipaikkaan ja osan tuenta.

5500 Työmaan kalusto
5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto
Putkitoimituksen purku välivarastointipaikkaan (5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Kuorma-auto (KA), Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)
Työsuoritus: 1. Kuorma-auto ajetaan ajetaan välivarastointipaikan läheistyyteen (Nostoliinat on asennettu SSAB:n tehtaalla valmiiksi).

2. Nostoliinojen tarkistus ja kaivinkoneen nostokoukun kiinnittäminen nostoliinoihin.
3. Putken tai putkiosan nosto lavalta ja muiden osien tuenta.
4. Putken tai putkiosan lasku välivarastointipaikkaan ja osan tuenta.
5. Nostoliinojen irrotus nostokoukusta.

Infra 2015
nimikkeistö: 

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Eino Kattilakoski, Juha Glad, Tero Mäkinen

Työntekijä. Työntekijä liikuttaa putkea työntämällä tai vetämällä. Putki tai 
muoto-osa osuu työntekijään tai työntekijä jää puristuksiin. Erityinen varovaisuus ja huolellisuus.

Kaivinkone ja kaivinkoneen 
puomin / kauhan liike.

Kaivinkonen puomi tai kauha liikahtaa silloin kun työntekijä 
on kauhan läheisyydessä. Puomi tai kauha osuu 
työntekijään tai työntekijä jää puristuksiin kauhan ja jonkin 
muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole liikkuvan 
kaivinkoneen kauhan tai puomin läheisyydessä.

Työntekijä. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Erityinen varovaisuus ja huolellisuus.

Kuorma-auto ja kuorma-auton 
liikkuminen.

Kuorma-auto liikahtaa silloin kun työntekijä on kiivennyt 
putkien päälle ja työntekijä tipahtaa alas.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auto pysyy tukevasti 
paikoillaan.

Putki tai muoto-osa. Putki tai muoto-osa tipahtaa / luisuu pois toisen putken 
päältä ja työntekijä jää putken alle.

Kuorma-auton lavalle jäävien putkien kiinnitys 
varmistetaan, ennen nostoa.

3. Putken tai putkiosan nosto lavalta ja muiden osien tuenta.

Kaivinkone ja kaivinkoneen 
puomin / kauhan liike.

Kaivinkonen puomi tai kauha liikahtaa silloin kun työntekijä 
on kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai 
työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole kaivinkoneen 
kauhan tai puomin läheisyydessä.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

5. Nostoliinojen irrotus nostokoukusta.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

1. Työmaan logistiikka

2. Nostoliinojen tarkistus ja kaivinkoneen nostokoukun kiinnittäminen 
nostoliinoihin.

1. Kuorma-auto ajetaan ajetaan välivarastointipaikan läheistyyteen.

Putki tai muoto-osa.
Putki tai putki-osa liikahtaa silloin kun työntekijä on putken 
tai putki-osan läheisyydessä. Putki tai muoto-osa osuu 
työntekijään tai työntekijä jää puristuksiin. 

Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole kaivinkoneen 
kauhan tai puomin läheisyydessä.

Kaivinkone ja kaivinkoneen 
puomin / kauhan liike.

Kaivinkonen puomi tai kauha liikahtaa silloin kun työntekijä 
on kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai 
työntekijä jää puristuksiin kauhan ja jonkin muun esteen 
väliin.

Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole liikkuvan 
kaivinkoneen kauhan tai puomin läheisyydessä.

Tero Mäkinen

Liite E: Työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarojen analyysilomakkeet



Pvm: 28.11.2019
Työvaihe: 

Taso 1: 
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  4 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  2 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  2 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen X Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Yleinen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Yleinen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

2. Kiviaineksen kuljetus työalueelle
5500 Työmaan kalusto
5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto

 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Kuorma-auto (KA)
Työsuoritus: 1. Kuorma-auto ajetaan työalueen sisälle (kaivinkoneen työalueelle).

2. Kuorma-auto purkaa kuoman kaatamalla kiviaineksen kaivinkoneen työalueelle.
3. Kuorma-auto ajetaan pois työalueelta.

Infra 2015 
nimikkeistö: 

Outi Toivonen, Lotta Rautio, Tero Mäkinen

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen.

Kaivinkonen puomi tai kauha liikahtaa silloin kun työntekijä 
on kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai 
työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

2. Kuorma-auto purkaa kuoman kaatamalla kiviaineksen kaivinkoneen 
työalueelle.

Kiviaines. Kiviainesta 
pudotetaan kuorma-auton 
lavalta.

Kuorma-auton lavaa nostetaan ja henkilöitä jää putoavan 
kiviaineksen alle.

Kuljettaja varmistaa alueella työskenteleviltä, että 
kiviaineksen purku kyseiseen paikkaan on ok.

3. Kuorma-auto ajetaan pois työalueelta.

Kuorma-auto. Kuorma-auton 
lavan nostaminen / laskeminen.

Kuorma-auton lavaa nostetaan ja lava osuu esimerkiksi 
laitteisiin, koneisiin tai ilmajohtoihin.

Varmistetaan, että alueella on tarpeeksi tilaa nostaa 
lava yläasentoon.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Kuorma-auto. Kuorma-auton 
liikkuminen.

Kuorma-autoa ajetaan työalueen sisällä ja työntekijä jää 
kuorma-auton alle tai kuoma-auton ja muun esteen väliin 
puristuksiin.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auton ajolinja pidetään 
vapaana. Ts. ajolinjalla ei saa olla ihmisiä tai muita 
esteitä.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

1. Työmaan logistiikka 

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen.

Kaivinkone tai kaivinkonen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan ja kuorma-auton läheisyydessä ja 
se osuu työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja 
kuorma-auton väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

1. Kuorma-auto ajetaan työalueen sisälle (kaivinkoneen työalueelle).

Kuorma-auto. Kuorma-auton 
liikkuminen.

Kuorma-autoa ajetaan työalueen sisällä ja työntekijä jää 
kuorma-auton alle tai kuoma-auton ja muun esteen väliin 
puristuksiin.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auton ajolinja pidetään 
vapaana. Ts. ajolinjalla ei saa olla ihmisiä tai muita 
esteitä.



Pvm: 28.11.2019
Työvaihe: 

Taso 1: 
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  5 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  2 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  2 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen X Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Yleinen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Yleinen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

5500 Työmaan kalusto
5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto
3. Maa-aineksen kuljetus pois työalueelta (5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Kuorma-auto (KA) ja kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt+RAM)
Työsuoritus: 1. Kuorma-auto ajetaan työ-alueen sisälle (kaivinkoneen työalueelle).

2. Kaivinkone nostaa maa-ainesta kuorma-auton lavalle ja rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.
3. Kuorma-auto ajetaan pois työalueelta.

Infra 2015 
nimikkeistö: 

Outi Toivonen, Lotta Rautio, Tero Mäkinen

Kuorma-auto. Kuorma-auton 
liikkuminen.

Kuorma-autoa ajetaan työalueen sisällä ja työntekijä jää 
kuorma-auton alle tai kuoma-auton ja muun esteen väliin 
puristuksiin.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auton ajolinja pidetään 
vapaana. Ts. ajolinjalla ei saa olla ihmisiä tai muita 
esteitä.

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen.

Kaivinkonen puomi tai kauha liikahtaa silloin kun työntekijä 
on kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai 
työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

2. Kaivinkone nostaa maa-ainesta kuorma-auton lavalle ja 
rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.

Kaivinkoneen kauha ja sen liike. Kaivinkoneella otetaan maa-ainesta kauhaan ja kauha osuu 
läheisyydessä olevaan henkilöön.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Kiviaines. Kaivinkoneen 
kauhasta lavalle pudotettava 
kiviaines.

Kiviainesta putoaa kauhasta lavan ulkopuolelle ja kiviainesta 
osuu läheisyydessä oleviin henkilöihin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Kaivinkone. Kaivinkoneen tai 
kauhan liike.

Kaivinkone tai kaivinkonen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Rakennusosa

Kuorma-auto. Kuorma-auton 
liikkuminen.

Kuorma-autoa ajetaan työalueen sisällä ja työntekijä jää 
kuorma-auton alle tai kuoma-auton ja muun esteen väliin 
puristuksiin.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auton ajolinja pidetään 
vapaana. Ts. ajolinjalla ei saa olla ihmisiä tai muita 
esteitä.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

3. Maa-aineksen kuljetus pois työalueelta (5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)
1. Työmaan logistiikka 

Kaivinkone. Kaivinkoneen tai 
kauhan liike.

Kaivinkone tai kaivinkonen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan ja kuorma-auton läheisyydessä ja 
se osuu työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja 
kuorma-auton väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

1. Kuorma-auto ajetaan työ-alueen sisälle (kaivinkoneen työalueelle).

3. Kuorma-auto ajetaan pois työalueelta.



Pvm: 11.12.2019
Työvaihe: 1. Valvonta (5310 Työnjohto ja tukipalvelut)

Taso 1: 
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  5 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet  ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen X Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen X Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö X Viilto- tai leikkautumisvaara X Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Muut vaarat

5300 Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut
5310 työnjohto ja tukipalvelut
Valvonta (5310 Työnjohto ja tukipalvelut)

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työnjohto (TJ)
Otto Lappalainen, Esa Virtanen, Tero Mäkinen

Työsuoritus:  - MVR-mittaus.
 - Työntekoedellytyksten valvonta.

Infra 2015 
nimikkeistö: 

Suojaus (aita tms.) tai varoalue. Suorittaessa tarkastusta, tarkastaja loukkaa kätensä esim. 
terävään aidan reunaan.

Yleinen varovaisuus ja perehdys ulkopuolisille 
tarkastajille.

Työntekoedellytyksten valvonta.

Työntekijä Työntekijä on agressiivinen tarkastajaa kohtaan. Tarkastus suoritetaan pareittain.

Vaaralliset aineet. Vaarallisten aineiden varastointia tutkittaessa, saadaan 
roiskeita iholle.

Yleinen varovaisuus ja perehdys ulkopuolisille 
tarkastajille.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Liikkuva kone. Kaivinkone tai kuorma-auto osuu mittausta tekevään 
henkilöön.

MVR -mittaus suoritetaan työalueen ulkopuolelta, 
perehdys ulkopuolisille tarkastajille.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

2. Rakentamisen työnjohto

Sähkölaite tai valaistus. Sähköjohto tai valaistus on viallinen ja tarkastusta tekevä 
henkilö saa sähköiskun.

Yleinen varovaisuus ja perehdys ulkopuolisille 
tarkastajille.

MVR -mittaus.



Pvm: 11.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1: 
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  0 kpl.
Satunnainen:  1 kpl.

Yleinen:  1 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen X Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen X Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö X Viilto- tai leikkautumisvaara X Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara X Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  1 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Satunnainen Muut vaarat

Yleinen Muut vaarat

2. Resurssointi (5310 Työnjohto ja tukipalvelut)
5300 Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut
5310 Työnjohto ja tukipalvelut
Resurssointi (5310 Työnjohto ja tukipalvelut)

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työnjohto (TJ)
Työsuoritus:  - Resurssointi.

Infra 2015 
nimikkeistö: 

Otto Lappalainen, Esa Virtanen, Tero Mäkinen

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Työntekijä.
Työntekijällä ei ole koulutusta, pätevyyttä tai osaamista 
työtehtävän suorittamiseksi. Seurauksena voi olla vakava 
loukkaantuminen.

Varmistetaan pätevyyksien ja osaamisen taso esim. 
soittamalla edelliselle työnantajalle.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

2. Rakentamisen työnjohto

Työntekijä ja hänen kielitaito.
Työntekijä ei ymmärrä kuinka työ tulee tehdä. Työnjohdolle 
vastataan kysymykseen "ymmärsitkö?" aina samoin -> 
"ymmärrän".

Resurssoinnissa tulee varmistaa, että työntekijä osaa 
tarpeeksi hyvin käytettävän kielen. Kieli voi olla 
tapauksesta riippuen jokin muu kuin suomi.

Resurssointi.



Pvm: 11.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1: 
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  0 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  2 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin Liikkuvan esineen aiheuttama isku Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  2 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Yleinen Muut vaarat

Yleinen Muut vaarat

3. Opastus ja koulutus (5320 Työntekijäpalvelut)
5300 Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut
5320 Työntekijäpalvelut
Opastus ja koulutus (5320 Työntekijäpalvelut)

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työnjohto (TJ), Kaikki työntekijät
Työsuoritus:  - Työvaihesuunnittelu.

 - Työnopastus.

Infra 2015 
nimikkeistö: 

Otto Lappalainen, Esa Virtanen, Tero Mäkinen

Mikä tahansa vaaratekijä tai -
tilanne.

Ei opasteta kokematonta työntekijää. Ei muistuteta 
kokenutta työntekijää työtehtävän vaaroista ja oikeasta 
suoritustavasta .

Opastetaan kaikkia työntekijöitä tarpeeksi.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Mikä tahansa vaaratekijä tai -
tilanne.

Ei suunnitella vaikeaa tai vaarallista työvaihetta. Mitä 
tahansa voi tapahtua. Tehdään työvaihesuunnittelu tarvittavin osin.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

2. Rakentamisen työnjohto

Työnopastus.

Työvaihesuunnittelu.



Pvm: 3.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1: 
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  1 kpl.
Harvinainen:  2 kpl.
Satunnainen:  7 kpl.

Yleinen:  1 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen X Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  1 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Yleinen Liikenne

Erittäin harvinainen Muut vaarat

Satunnainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Liikenne

Harvinainen Koneet ja laitteet

Satunnainen Nostot

Satunnainen Nostot

Satunnainen Nostot

Satunnainen Nostot

Satunnainen Nostot

Satunnainen Nostot

3200 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät
3224 Liikenne-esteet
Törmäyssuojien asennus (3224 Liikenne-esteet)

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Kuorma-auto + rakennusammattimies (KA (HIAB) + RAM), mittamies
Työsuoritus: 1. Törmäyssuojien sijainti merkitään katualueelle / maastoon.

2. Kuorma-auto (HIAB) ajetaan työalueen viereen ulko- tai sisäpuolelle.
3. Törmäyssuojien nosto kuorma-auton lavalta oikeaan sijaintiin.
4. Rakennusammattimies avustaan paikoilleen laskemisessa.

Lotta Rautio, Eveliina Suni, Tero Mäkinen

1. Törmäyssuojien asennus (3224 Liikenne-esteet)
Infra 2015 

nimikkeistö: 

Kuorma-auton lava. Työntekijä kiipeää kuorma-auton lavalle kiinnittämään 
nostolaitetta raskassuojaan ja putoaa alas. Erityinen varovaisuus ja huolellisuus.

Törmäyssuoja. Törmäyssuojaa liikutetaan ja törmäyssuoja osuus 
työntekijään.

Huolehditaan siitä, että nostoalueella ei ole ihmisiä tai 
muita esteitä.

Törmäyssuoja. Törmäyssuojaa liikutetaan ja työntekijä jää törmäyssuojan ja 
muun esteen väliin puristuksiin. Erityinen varovaisuus ja huolellisuus.

Törmäyssuoja. Törmäyssuojaa liikutetaan ja työntekijä jää törmäyssuojan ja 
muun esteen väliin puristuksiin.

Huolehditaan siitä, että nostoalueella ei ole ihmisiä tai 
muita esteitä.

Törmäyssuoja. Nostolaitteen irroitus törmäyssuojasta. Erityinen varovaisuus ja huolellisuus.

2. Kuorma-auto (HIAB) ajetaan työalueen viereen ulko- tai sisäpuolelle.

Nykyinen liikenne. Ohi ajava ajoneuvo osuu kuorma-auton kuljettajaan, kun hän 
kiipeää ulos kuorma-auton hytistä. Kuorma-autosta ei poistuta liikenteen sekaan.

3. Törmäyssuojien nosto kuorma-auton lavalta oikeaan sijaintiin.

Kuorma-auto. Kuorma-auton 
liikkuminen.

Kuorma-autoa ajetaan työalueen läheisyyteen ja työntekijä 
jää kuorma-auton alle tai kuoma-auton ja muun esteen väliin 
puristuksiin.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auton ajolinja pidetään 
vapaana. Ts. ajolinjalla ei saa olla ihmisiä tai muita 
esteitä.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Nykyinen liikenne. Ohi ajava ajoneuvo osuu mittamieheen. Liikenteen pysäytys / liikenteen ohjaus.

Törmäyssuoja. Törmäyssuojaa liikutetaan ja työntekijä jää törmäyssuojan 
alle. Erityinen varovaisuus ja huolellisuus.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

3. Liikenteenohjaus

Käsityökalut tms. GPS / takymetrin kaatuu ja mittamies ym. jää alle. Huolellisuus.

1. Törmäyssuojien sijainti merkitään katualueelle / maastoon

4. Rakennusammattimies avustaan paikoilleen laskemisessa.

Kuorma-auto. Kuorma-auton 
liikkuminen.

Kuorma-autoon törmätään, jolloin se liikahtaa ja osuu 
työntekijään.

Kuorma-auto pyritään sijoittamaan siten, että ohi ajava 
liikenne ei pääse osumaan siihen.



Pvm: 3.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1: 
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  1 kpl.
Harvinainen:  2 kpl.
Satunnainen:  8 kpl.

Yleinen:  2 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen X Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara X Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  2 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Yleinen Liikenne

Erittäin harvinainen Muut vaarat

Satunnainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Liikenne

Harvinainen Koneet ja laitteet

Satunnainen Nostot

Satunnainen Nostot

Satunnainen Nostot

Satunnainen Nostot

Satunnainen Nostot

Satunnainen Suojavarusteet

Satunnainen Muut vaarat

Yleinen Liikenne

2. Työalueen aitaus (3229 Muut aidat)
3200 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät
3229 Muut aidat
Työalueen aitaus (3229 Muut aidat)

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Kuorma-auto + rakennusammattimies (KA (HIAB) + RAM) + mittamies
Lotta Rautio, Eveliina Suni, Tero Mäkinen

Työsuoritus: 1. Mittamies mittaa aidan sijainnin paikoilleen
2. Kuorma-auto ajetaan työalueen viereen sisä- tai ulkopuolelle.
3. Aitojen nosto telineissään työalueen sisäpuolelle.
4. Kuorma-auton kuljettaja ja rakennusammattimies asentaan aidat paikoilleen.

Infra 2015 
nimikkeistö: 

Kuorma-auton lava. Työntekijä kiipeää kuorma-auton lavalle kiinnittämään 
nostolaitetta aitapatteriin ja putoaa alas. Erityinen varovaisuus ja huolellisuus.

Aitapatteri. Aitapatteria liikutetaan ja se osuus työntekijään. Huolehditaan siitä, että nostoalueella ei ole ihmisiä tai 
muita esteitä.

Aita ja aidan tukijalka. Aita nostetaan pois aitapatterista, kannetaan paikoilleen ja 
aidan jalka asennetaan aidan tukijalkaan. Erityinen varovaisuus ja huolellisuus nostossa.

Aitapatteri. Nostolaitteen irroitus aitapatterista. Erityinen varovaisuus ja huolellisuus.

Aitapatteri. Aitapatteria liikutetaan ja työntekijä jää aitapatterin ja muun 
esteen väliin puristuksiin.

Huolehditaan siitä, että nostoalueella ei ole ihmisiä tai 
muita esteitä.

Aitapatteri. Aitapatterin purku ja terävä reunus osuu työntekijään. Erityinen varovaisuus ja huolellisuus.

2. Kuorma-auto ajetaan työalueen viereen sisä- tai ulkopuolelle.

Nykyinen liikenne. Ohi ajava ajoneuvo osuu kuorma-auton kuljettajaan, kun hän 
kiipeää ulos kuorma-auton hytistä. Kuorma-autosta ei poistuta liikenteen sekaan.

3. Aitojen nosto telineissään työalueen sisäpuolelle.

Kuorma-auto. Kuorma-auton 
liikkuminen.

Kuorma-autoa ajetaan työalueen läheisyyteen ja työntekijä 
jää kuorma-auton alle tai kuoma-auton ja muun esteen väliin 
puristuksiin.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auton ajolinja pidetään 
vapaana. Ts. ajolinjalla ei saa olla ihmisiä tai muita 
esteitä.

Nykyinen liikenne. Aita nostetaan pois aitapatterista, kannetaan paikoilleen ja 
aidan jalka asennetaan aidan tukijalkaan. Liikenteenohjaus. Erityinen varovaisuus ja huolellisuus.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Nykyinen liikenne. Ohi ajava ajoneuvo osuu mittamieheen. Liikenteen pysäytys / liikenteen ohjaus.

4. Kuorma-auton kuljettaja ja rakennusammattimies asentaan aidat 
paikoilleen.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

3. Liikenteenohjaus

Käsityökalut tms. GPS / takymetrin kaatuu ja mittamies ym. jää alle. Huolellisuus.

1. Mittamies mittaa aidan sijainnin paikoilleen.

Aitapatteri. Aitapatteria liikutetaan ja työntekijä jää sen alle. Erityinen varovaisuus ja huolellisuus.

Kuorma-auto. Kuorma-auton 
liikkuminen.

Kuorma-autoon törmätään, jolloin se liikahtaa ja osuu 
työntekijään.

Kuorma-auto pyritään sijoittamaan siten, että ohi ajava 
liikenne ei pääse osumaan siihen.



Pvm: 3.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1: 
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  5 kpl.
Harvinainen:  6 kpl.
Satunnainen:  1 kpl.

Yleinen:  2 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  1 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  1 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Yleinen Liikenne

Erittäin harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Liikenne

Satunnainen Perehdytys / 
opastus

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Liikenne

Erittäin harvinainen Nostot

Erittäin harvinainen Muut vaarat

Yleinen Muut vaarat

Harvinainen Liikenne

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Liikenne

Erittäin harvinainen Nostot

Erittäin harvinainen Muut vaarat

3. Väliaikaisten ajoratamerkintöjen maalaus (3242 Varoitusraidoitukset)
3200 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät
3242 Varoitusraidoitukset
Väliaikaisten ajoratamerkintöjen maalaus (3242 Varoitusraidoitukset)

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Rakennusammattimies (RAM), 2 x liikenteenohjaaja, maalausajoneuvo, mittamies
Työsuoritus: (Tarvittaessa ajoratamaalausten sijainnin merkintä).

1. Liikenteenohjaajat pysäyttävät liikenteen.
2. Maalattava alue rajataan lamellein.
3. Ajoratamerkintöjen maalaus.
4. Lamellien poisto tai siirto.

Infra 2015 
nimikkeistö: 

Lotta Rautio, Eveliina Suni, Tero Mäkinen

Lamellit / lamellipatteri.
Lamellien nosto kuorma-auton lavalta ja lamellin / 
lamellipatterin putoaminen tai puristuminen lamellipatterin ja 
muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että nostoalueella ei ole ihmisiä tai 
muita esteitä.

Lamellit / lamellipatteri. Yksittäisen lamellin nosto / asemointi ja siinä 
loukkaantumien. Erityinen varovaisuus ja huolellisuus.

Nykyinen liikenne. Ohi ajava ajoneuvo osuu kuorma-auton kuljettajaan, kun hän 
kiipeää ulos kuorma-auton hytistä. Liikenteen pysäytys / liikenteen ohjaus.

Nykyinen liikenne. Jos liikennettä ei saada pysäytettyä niin ohi ajava ajoneuvo 
voi osua maalariin.

Kunnolliset työvalot (keltainen vilkku), ajonopeuden 
lasku.

3. Ajoratamerkintöjen maalaus.

Kuorma-auto. Kuorma-auton 
liikkuminen.

Kuorma-autoa ajetaan työalueen läheisyyteen ja työntekijä 
jää kuorma-auton alle tai kuoma-auton ja muun esteen väliin 
puristuksiin.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auton ajolinja pidetään 
vapaana. Ts. ajolinjalla ei saa olla ihmisiä tai muita 
esteitä.

1. Liikenteenohjaajat pysäyttävät liikenteen.

2. Maalattava alue rajataan lamellein.

Kuorma-auto. Kuorma-auton 
liikkuminen.

Kuorma-autoa ajetaan työalueen läheisyyteen ja työntekijä 
jää kuorma-auton alle tai kuoma-auton ja muun esteen väliin 
puristuksiin.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auton ajolinja pidetään 
vapaana. Ts. ajolinjalla ei saa olla ihmisiä tai muita 
esteitä.

Nykyinen liikenne. Ohi ajava ajoneuvo osuu liikenteenohjaajaan. Huolellisuus ja huomiovaatteet.

Nykyinen liikenne. Liikenteenohjaajan huomio herpaantuu esim. 
matkapuhelimen vuoksi. Huolellisuus ja huomiovaatteet.

Lamellit / lamellipatteri. Lamellien nosto kuorma-auton lavalle ja lamellin / 
lamellipatterin putoaminen.

Huolehditaan siitä, että nostoalueella ei ole ihmisiä tai 
muita esteitä.

Yksittäisen lamellin nosto / asemointi ja siinä 
loukkaantumien.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Nykyinen liikenne. Ohi ajava ajoneuvo osuu mittamieheen. Liikenteen pysäytys / liikenteen ohjaus.

4. Lamellien poisto tai siirto.

Erityinen varovaisuus ja huolellisuus.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

3. Liikenteenohjaus

Käsityökalut tms. GPS / takymetrin kaatuu ja mittamies ym. jää alle. Huolellisuus.

Ajoratamaalausten kartoitus tarvittaessa.

Maali. Maalin joutuminen iholle, silmiin tai hengitysteihin. Erityinen varovaisuus, huolellisuus ja oikeanlaiset 
suojavarusteet.

Nykyinen liikenne. Ohi ajava ajoneuvo osuu kuorma-auton kuljettajaan, kun hän 
kiipeää ulos kuorma-auton hytistä. Liikenteen pysäytys / liikenteen ohjaus.

Lamellit / lamellipatteri.



Pvm: 13.1.2020
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  3 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

1. Pintamaan poisto stabiloitavalta alueelta (1141 Poistettavat pintamaat)
Infra 2015

nimikkeistö: 
1400 Pohjarakenteet
1141 Poistettavat pintamaat
Maa ja pohjarakenteen vahvistaminen (1400 Pohjarakenteet)
Pintamaan poisto stabiloitavalta alueelta (1141 Poistettavat pintamaat)

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)
Työsuoritus: 1. Kaivinkone poistaa pintamaan ja läjittää sen min. 5 m. etäisyydelle kaivannosta rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.

Senja Poukka, Marko Olli, Tero Mäkinen

Poistettava pintamaa. 
Kaivinkoneen kauhasta tippuva 
maa-aines.

Poistettavaa maa-ainesta putoaa kauhasta ja sitä osuu 
läheisyydessä oleviin henkilöihin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Kaivinkone. Kaivinkone kuorii 
pintamaata kauhaan.

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

4. Maa- ja pohjarakenteen vahvistaminen 

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

1. Kaivinkone poistaa pintamaan ja läjittää sen min. 5 m. etäisyydelle 
kaivannosta rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.



Pvm: 13.1.2020
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  3 kpl.
Harvinainen:  7 kpl.
Satunnainen:  1 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet: Huolehditaan siitä, että kaivannossa työskentely on turvallista. Kaivanto tulee olla tuettu tai luiskattu tarpeeksi loivasti.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen X Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö X Viilto- tai leikkautumisvaara X Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara X Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Erittäin harvinainen Liikenne

Erittäin harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Kaivanto

Satunnainen Muut vaarat

Erittäin harvinainen Suojavarusteet

Harvinainen Suojavarusteet

Harvinainen Kaivanto

Infra 2015
nimikkeistö: 

1400 Pohjarakenteet
1130 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät
Maa ja pohjarakenteen vahvistaminen (1400 Pohjarakenteet)

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM), mittamies
Työsuoritus: Mittamies merkitsee säästettävät rakenteet maastoon.

1. Kaivinkone kaivaa rakenteet esiin.
2. Rakennusammattimies kaivaa lapiolla esiin rikkoutumisherkät rakenteet.
3. Rakennusammattimies merkitsee ja suojaa rakenteet.

Marko Olli, Teemu Niskanen, Tero Mäkinen

2. Maanalaisten rakenteiden merkintä, esiinkaivu ja suojaus (1130 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät)

Maanalaisten rakenteiden merkintä, esiinkaivu ja suojaus (1130 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät)

Kaivanto. Kaivanto sortuu.
Huolehditaan siitä, että kaivannossa työskentely on 
turvallista. Kaivanto tulee olla tuettu tai luiskattu 
tarpeeksi loivasti.

2. Rakennusammattimies kaivaa lapiolla esiin rikkoutumisherkät 
rakenteet.

3. Rakennusammattimies merkitsee ja suojaa rakenteet.

Lapio tai käsityökalut tms. Työkalu lipeää työntekijän kädestä. Huolellisuus.

Kaivanto. Kaivanto sortuu.
Huolehditaan siitä, että kaivannossa työskentely on 
turvallista. Kaivanto tulee olla tuettu tai luiskattu 
tarpeeksi loivasti.

1. Kaivinkone kaivaa rakenteet esiin.

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Kauhassa oleva maa-aines. 
Kaivinkoneen kauhasta tippuva 
maa-aines.

Maa-ainesta putoaa kauhasta ja sitä osuu läheisyydessä 
oleviin henkilöihin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Kaivinkone. Kaivinkone kaivaa 
maa-ainesta kauhaan.

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Liikkuva ajoneuvo (ulkopuolinen 
tai työmaa-ajoneuvo). Ajoneuvo osuu mittamieheen.

Estetään ulkopuolisen liikenteen pääsy työalueelle ja 
työmaa-ajoneuvoliikenne pysäytetään kartoituksen 
ajaksi.

Maassa oleva paineellinen tai 
sähköistetty johto. 

Rakennusammattimies loukkaa itsensä suojatessa 
rakennetta. Erityinen varovaisuus.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

4. Maa- ja pohjarakenteen vahvistaminen 

Käsityökalut tms. GPS / takymetrin kaatuu ja mittamies ym. jää alle Huolellisuus.

Mittamies merkitsee säästettävät rakenteet maastoon.

Maassa oleva paineellinen tai 
sähköistetty johto. 

Rakennusammattimies kaivaa varomattomasti ja osuu 
paineelliseen tai sähköistettyyn johtoon. Kaapelinäyttö ja erityinen varovaisuus.

Maassa oleva paineelline tai 
sähköistetty johto. 

Kaivinkoneenkuljettaja kaivaa liian syvältä ja osuu 
paineelliseen tai sähköistettyyn johtoon. Kaapelinäyttö ja erityinen varovaisuus.



p

Pvm: 14.1.2020
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  6 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

3. Sideaineen kuljetus pilarointikoneen säiliöön (5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)
1400 Pohjarakenteet
5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto
Maa ja pohjarakenteen vahvistaminen (1400 Pohjarakenteet)
Sideaineen kuljetus pilarointikoneen säiliöön (5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: 1. Kuorma-auto ajetaan pilarointikoneen säiliön viereen.
2. Sideaineen siirto kuorma-auton säiliöstä pilarointikoneen säiliöön.
3. Kuorma-auto ajetaan pois työalueelta.

Senja Poukka, Teemu Niskanen, Tero Mäkinen
Kuorma-auto + rakennusammattimies (KA + RAM)

Pilarointikone. Pilarointikoneen 
liikkuminen.

Pilarointikoneen puomi liikkuu silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että pilarointikoneen työalue 
pidetään vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä 
eikä muita esteitä.

2. Sideaineen siirto kuorma-auton säiliöstä pilarointikoneen säiliöön.

Sideaine. Purkuputki irtoaa tai halkeaa, jolloin sideainetta pursuaa 
työntekijöiden päälle.

Huolehditaan siitä, että sideaineen purkun aikana ei 
olla purkuputken lähellä.

3. Kuorma-auto ajetaan pois työalueelta.

Sideaineen purkuputki. Sideaineen purkuputken kiinnitys pettää ja putki irtoaa. Huolehditaan siitä, että purkuputken kiinnitetään 
kunnolla ja pidetään tarpeeksi suuri suojaetäisyys.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Kuorma-auto. Kuorma-auton 
liikkuminen.

Kuorma-autoa ajetaan työalueen sisällä ja työntekijä jää 
kuorma-auton alle tai kuoma-auton ja muun esteen väliin 
puristuksiin.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auton ajolinja pidetään 
vapaana. Ts. ajolinjalla ei saa olla ihmisiä tai muita 
esteitä.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

4. Maa- ja pohjarakenteen vahvistaminen 

Pilarointikone. Pilarointikoneen 
liikkuminen.

Pilarointikoneen puomi liikkuu silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että pilarointikoneen työalue 
pidetään vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä 
eikä muita esteitä.

1. Kuorma-auto ajetaan pilarointikoneen säiliön viereen.

Kuorma-auto. Kuorma-auton 
liikkuminen.

Kuorma-autoa ajetaan työalueen sisällä ja työntekijä jää 
kuorma-auton alle tai kuoma-auton ja muun esteen väliin 
puristuksiin.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auton ajolinja pidetään 
vapaana. Ts. ajolinjalla ei saa olla ihmisiä tai muita 
esteitä.



Pvm: 14.1.2020
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  1 kpl.
Harvinainen:  5 kpl.
Satunnainen:  1 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen X Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen X Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Koneet ja laitteet

Erittäin harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Satunnainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

4. Maa- ja pohjarakenteen vahvistaminen 

2. Pilarointikoneen sekoitinkärki upotetaan pilarin suunnitellun alapään 
tasoon.

1. Pilarointikone ajetaan paikoilleen.

Sideaine ja sen roiskuminen 
ympäristöön.

Purkuputki irtoaa tai halkeaa, jolloin sideainetta pursuaa 
työntekijöiden päälle.

Huolehditaan siitä, että pilarointikoneen työalue 
pidetään vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä 
eikä muita esteitä.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Pilarointikone ja pilarointikoneen 
liikkuminen.

Pilarointikonetta ajetaan työalueen sisällä ja työntekijä jää 
pilarointikoneen alle tai pilarointikoneen ja sideainesäiliön tai 
muun esteen väliin puristuksiin.

Huolehditaan siitä, että pilarointikoneen työalue 
pidetään vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä 
eikä muita esteitä.

Pilarointikoneen sekoitinkärki. Esineiden tai vaatteiden tarkertuminen sekoitinkärkeen tai 
varteen esim. huoltotoimenpiteen vuoksi. 

Huolehditaan siitä, että pilarointikoneen työalue 
pidetään vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä 
eikä muita esteitä.

Pilarointikoneen sekoitinkärki. Esineiden tai vaatteiden tarkertuminen sekoitinkärkeen tai 
varteen esim. huoltotoimenpiteen vuoksi. 

Huolehditaan siitä, että pilarointikoneen työalue 
pidetään vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä 
eikä muita esteitä.

Sideaineen syöttöputki. Sideaineen syöttöputken kiinnitys pettää ja putki irtoaa.
Huolehditaan siitä, että pilarointikoneen työalue 
pidetään vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä 
eikä muita esteitä.

3. Sideaineen syöttö ja pilarin sekoitus aloitetaan sekoitinta ylös 
vedettäessä.

Sideaine ja sen roiskuminen 
ympäristöön.

Sekoitinkärjen ylösnostovaiheessa maanpinnan yläpuolella 
sideainetta pursuaan työntekijöiden päälle.

Huolehditaan siitä, että pilarointikoneen työalue 
pidetään vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä 
eikä muita esteitä.

4. Pilarointikoneen sekoitinkärki siirretään uuteen sijaintiin ja upotetaan 
maahan ja rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.

Pilarointikone ja pilarointikoneen 
liikkuminen.

Pilarointikonetta ajetaan työalueen sisällä ja työntekijä jää 
pilarointikoneen alle tai pilarointikoneen ja sideainesäiliön tai 
muun esteen väliin puristuksiin.

Huolehditaan siitä, että pilarointikoneen työalue 
pidetään vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä 
eikä muita esteitä.

4. Pilaristabiloinnin tekeminen (1413 Stabiloidut maarakenteet)
1400 Pohjarakenteet
1413 Stabiloidut maarakenteet
Maa ja pohjarakenteen vahvistaminen (1400 Pohjarakenteet)
Pilaristabiloinnin tekeminen (1413 Stabiloidut maarakenteet)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: (Pohjamaan vahvistetaan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta)
1. Pilarointikone ajetaan paikoilleen.
2. Pilarointikoneen sekoitinkärki upotetaan pilarin suunnitellun alapään tasoon.
3. Sideaineen syöttö ja pilarin sekoitus aloitetaan sekoitinta ylös vedettäessä.
4. Pilarointikoneen sekoitinkärki siirretään uuteen sijaintiin ja upotetaan maahan ja rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.

Senja Poukka, Teemu Niskanen, Tero Mäkinen
Pilarointikone (syvästabilointikone) + rakennusammattimies (RAM)



Pvm: 4.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  4 kpl.
Harvinainen:  10 kpl.
Satunnainen:  1 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen X Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen X Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara X Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Erittäin harvinainen Liikenne

Erittäin harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Erittäin harvinainen Koneet ja laitteet

Satunnainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Erittäin harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

1. Kuorma-auto ajetaan työalueelle.

Kuorma-auto. Kuorma-auton 
liikkuminen.

Kuorma-autoa ajetaan työalueen sisällä ja työntekijä jää 
kuorma-auton alle tai kuoma-auton ja muun esteen väliin 
puristuksiin.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auton ajolinja pidetään 
vapaana. Ts. ajolinjalla ei saa olla ihmisiä tai muita 
esteitä.

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Mittamies merkitsee leikattavan asfaltin rajat.

Liikkuva ajoneuvo (ulopuolinen 
tai työmaa-ajoneuvo). Ajoneuvo osuu mittamieheen.

Estetään ulkopuolisen liikenteen pääsy työalueelle ja 
työmaa-ajoneuvoliikenne pysäytetään kartoituksen 
ajaksi.

Käsityökalut tms. GPS / takymetrin kaatuu ja mittamies ym. jää alle. Huolellisuus.

1. Päällysteen poisto (1150 Poistettavat päällysrakenteet)
1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat

Asfaltin poisto (1150 Poistettavat päällysrakenteet)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: Mittamies merkitsee leikattavan asfaltin rajat.
1. Kuorma-auto ajetaan työalueelle.
2. Kaivinkone tai rakennusammattimies leikkaa päällysteen.
3. Kaivinkone nostaa päällysteen palasina kuorma-auton lavalle ja rakennusammattimies avusta tarvittaessa.
4. Kuorma-auto kuljettaa päällysteen pois työalueelta.

Tommi Nororaita, Tommy Wernfeld, Tero Mäkinen
Kuorma-auto (KA), kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM), mittamies

Kaivinkone. Kaivinkone ottaa 
päällysteen palasia kyytiin.

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin kun työntekijä 
on kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai 
työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Kuorma-auto. Kuorma-auton 
liikkuminen.

Kuorma-autoa ajetaan työalueen sisällä ja työntekijä jää 
kuorma-auton alle tai kuoma-auton ja muun esteen väliin 
puristuksiin.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auton ajolinja pidetään 
vapaana. Ts. ajolinjalla ei saa olla ihmisiä tai muita 
esteitä.

Poistettava päällyste. 
Kaivinkoneen kauhasta lavalle 
pudotettava asfalttipäällyste.

Poistettavaa päällystettä putoaa kauhasta lavan ulkopuolelle 
ja sitä osuu läheisyydessä oleviin henkilöihin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Käsikäyttöinen asfalttileikkuri, 
jossa polttomoottorikäyttöinen 
pyörivä terä.

Työntekijä leikkaa leikkurilla itseään tai leikkuri kaatuu 
työntekijän päälle.

Asfalttileikkurin suojaimet pidetään kunnossa ja 
käyttäjän opastus.

Kaivinkoneessa oleva 
vapaastipyörivä leikkausterä 
"pitsaleikkuri".

Kaivinkoneenkuljettaja leikkaa liian syvältä ja osuu 
paineelliseen tai sähköistettyyn johtoon. Kaapelinäyttö ja erityinen varovaisuus.

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin kun työntekijä 
on kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai 
työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Käsikäyttöinen asfalttileikkuri, 
jossa polttomoottorikäyttöinen 
pyörivä terä.

Leikkuriin on tullut toimintahäiriö ja työntekijä loukkaantuu 
sitä korjatessa (esim. leikkurin vahinkokäynnistys).

Asfalttileikkurin suojaimet pidetään kunnossa ja 
käyttäjän opastus.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Käsikäyttöinen asfalttileikkuri, 
jossa polttomoottorikäyttöinen 
pyörivä terä.

Työntekijä leikkaa liian syvältä ja osuu paineelliseen tai 
sähköistettyyn johtoon. Kaapelinäyttö ja erityinen varovaisuus.

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

5. Alustavat maa- ja kaivutyöt

Käsikäyttöinen asfalttileikkuri, 
jossa polttomoottorikäyttöinen 
pyörivä terä.

Päällystettä leikatessa päällysteen seassa olleva kivi 
sinkoutuu.

Asfalttileikkurin suojaimet pidetään kunnossa ja 
käyttäjän opastus.

2. Kaivinkone tai rakennusammattimies leikkaa päällysteen.

4. Kuorma-auto kuljettaa päällysteen pois työalueelta.

3. Kaivinkone nostaa päällysteen palasina kuorma-auton lavalle ja 
rakennusammattimies avusta tarvittaessa.



Pvm: 4.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  3 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

5. Alustavat maa- ja kaivutyöt

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

1. Kaivinkone poistaa pintamaan ja läjittää sen min. 5 m. etäisyydelle 
kaivannosta rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Kaivinkone. Kaivinkone kuorii 
pintamaata kauhaan.

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Poistettava pintamaa. 
Kaivinkoneen kauhasta tippuva 
maa-aines.

Poistettavaa maa-ainesta putoaa kauhasta ja sitä osuu 
läheisyydessä oleviin henkilöihin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

2. Pintamaan poisto (1141 Poistettavat pintamaat)
1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat
1141 Poistettavat pintamaat
Pintamaan poisto (1141 Poistettavat pintamaat)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: 1. Kaivinkone poistaa pintamaan ja läjittää sen min. 5 m. etäisyydelle kaivannosta rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.

Tommi Nororaita, Tommy Wernfeld, Tero Mäkinen
Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)



Pvm: 4.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  5 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen X Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

5. Alustavat maa- ja kaivutyöt

2. Rakennekerrokset poistetaan kaivinkoneella ja maa-aines nostetaan 
kuorma-auton lavalle ja rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.

1. Kuorma-auto ajetaan työ-alueelle.

Kuorma-auto. Kuorma-auton 
liikkuminen.

Kuorma-autoa ajetaan työalueen sisällä ja työntekijä jää 
kuorma-auton alle tai kuoma-auton ja muun esteen väliin 
puristuksiin.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auton ajolinja pidetään 
vapaana. Ts. ajolinjalla ei saa olla ihmisiä tai muita 
esteitä.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Kuorma-auto. Kuorma-auton 
liikkuminen.

Kuorma-autoa ajetaan työalueen sisällä ja työntekijä jää 
kuorma-auton alle tai kuoma-auton ja muun esteen väliin 
puristuksiin.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auton ajolinja pidetään 
vapaana. Ts. ajolinjalla ei saa olla ihmisiä tai muita 
esteitä.

Kaivinkone. Kaivinkone kuorii 
poistettavat rakennuskerrokset 
kauhaan.

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Poistettavat rakennekerrokset. 
Kaivinkoneen kauhasta tippuva 
maa-aines.

Poistettavaa maa-ainesta putoaa kauhasta ja sitä osuu 
läheisyydessä oleviin henkilöihin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

3. Poistettu maa-aines kuljetetaan pois kuorma-autolla.

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

3. Kadun rakennekerrosten poisto (1142 Poistettavat rakennekerrokset ja penkereet)
1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat
1142 Poistettavat rakennekerrokset ja penkereet
3. Rakennekerrosten poisto (1142 Poistettavat rakennekerrokset ja penkereet)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: Mittamies on tarvittaessa mitannut poistettavat rakennekerrokset
1. Kuorma-auto ajetaan työ-alueelle.
2. Rakennekerrokset poistetaan kaivinkoneella ja maa-aines nostetaan kuorma-auton lavalle ja rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.
3. Poistettu maa-aines kuljetetaan pois kuorma-autolla.

Tommi Nororaita, Tommy Wernfeld, Tero Mäkinen
Kuorma-auto (KA), kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM), mittamies



Pvm: 5.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  3 kpl.
Harvinainen:  7 kpl.
Satunnainen:  1 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet  ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen X Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö X Viilto- tai leikkautumisvaara X Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara X Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Erittäin harvinainen Liikenne

Erittäin harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Kaivanto

Satunnainen Muut vaarat

Erittäin harvinainen Suojavarusteet

Harvinainen Suojavarusteet

Harvinainen Kaivanto

5. Alustavat maa- ja kaivutyöt

Käsityökalut tms. GPS / takymetrin kaatuu ja mittamies ym. jää alle. Huolellisuus.

Mittamies merkitsee säästettävät rakenteet maastoon.

Maassa oleva paineellinen tai 
sähköistetty johto. 

Rakennusammattimies kaivaa varomattomasti ja osuu 
paineelliseen tai sähköistettyyn johtoon. Kaapelinäyttö ja erityinen varovaisuus.

Maassa oleva paineellinen tai 
sähköistetty johto. 

Kaivinkoneenkuljettaja kaivaa liian syvältä ja osuu 
paineelliseen tai sähköistettyyn johtoon. Kaapelinäyttö ja erityinen varovaisuus.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Liikkuva ajoneuvo (ulkopuolinen 
tai työmaa-ajoneuvo). Ajoneuvo osuu mittamieheen.

Estetään ulkopuolisen liikenteen pääsy työalueelle ja 
työmaa-ajoneuvoliikenne pysäytetään kartoituksen 
ajaksi.

Maassa oleva paineellinen tai 
sähköistetty johto. 

Rakennusammattimies loukkaa itsensä suojatessa 
rakennetta. Erityinen varovaisuus.

1. Kaivinkone kaivaa rakenteet esiin ja läjittää maa-aineksen kaivannon 
läheisyyteen.

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Kauhassa oleva maa-aines. 
Kaivinkoneen kauhasta tippuva 
maa-aines.

Maa-ainesta putoaa kauhasta ja sitä osuu läheisyydessä 
oleviin henkilöihin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Kaivinkone. Kaivinkone kaivaa 
maa-ainesta kauhaan.

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

2. Rakennusammattimies kaivaa lapiolla esiin rikkoutumisherkät 
rakenteet.

Kaivanto. Kaivanto sortuu.
Huolehditaan siitä, että kaivannossa työskentely on 
turvallista. Kaivanto tulee olla tuettu tai luiskattu 
tarpeeksi loivasti.

3. Rakennusammattimies merkitsee ja suojaa rakenteet.

Lapio tai käsityökalut tms. Työkalu lipeää työntekijän kädestä. Huolellisuus.

Kaivanto. Kaivanto sortuu.
Huolehditaan siitä, että kaivannossa työskentely on 
turvallista. Kaivanto tulee olla tuettu tai luiskattu 
tarpeeksi loivasti.

4. Olemassa olevien putkien ja johtojen esiinkaivu ja suojaus (1130 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät)
1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat
1130 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät
Olemassa olevien putkien ja johtojen esiinkaivu ja suojaus (1130 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: Mittamies merkitsee säästettävät rakenteet maastoon.
1. Kaivinkone kaivaa rakenteet esiin ja läjittää maa-aineksen kaivannon läheisyyteen.
2. Rakennusammattimies kaivaa lapiolla esiin rikkoutumisherkät rakenteet.
3. Rakennusammattimies merkitsee ja suojaa rakenteet.

Marko Olli, Tommi Nororaita, Tero Mäkinen
Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM), mittamies



Pvm: 4.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  7 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen X Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen X Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö X Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Perehdytys / 
opastus

Harvinainen Koneet ja laitteet

6. Maakaivannon rakentaminen

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

1. Pintamaan tai päällysteen poisto kaivinkoneella. Maa-aineksen läjitys 
kaivinkoneen työnalueelle ja rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.

Työmaasähkö tai 
sähköpumppu. Sähköiskun vaara.

Huolehditaan siitä, että sähköjohdon ovat ehjiä ja 
käyttöön sopivia sekä huolehditaan tarvittavista 
vikavirta tms. suojauksista.

Poravaunun poraistukka ja sen 
pyöriminen. Poravaunun pyörivä poraistukka tarkertuu vaatteisiin. Käytetään poravaunut suojaimia ja rajataan liikkuvat 

osat esim. aidan tms. taakse.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Kaivinkone. Kaivinkone kuorii 
pintamaata kauhaan.

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Poistettava pintamaa / päällyste. 
Kaivinkoneen kauhasta tippuva 
maa-aines tms.

Poistettavaa maa-ainesta putoaa kauhasta ja sitä osuu 
läheisyydessä oleviin henkilöihin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Poravaunu ja sen liikkuminen.
Poravaunu ajetaan työalueen sisällä ja työntekijä jää 
poravaunu alle tai poravaunu ja muun esteen väliin 
puristuksiin.

Huolehditaan siitä, että poravaunun ajolinja pidetään 
vapaana. Ts. ajolinjalla ei saa olla ihmisiä tai muita 
esteitä. Käytetään kauko-ohjainta.

3. Siiviläputken asennus poravaunun avulla (porauksen hoitaa 
ulkopuolinen urakoitsija, eikä asennuksen vaaroja tunnisteta tässä 
tutkimuksessa).

2. Poravaunu ajetaan porattavaan kohtaan.

4. Pohjaveden purkuputken pää asennetaan lähimmän hulevesiviemärin 
lähelle.

Purkuputki ja sen nosto. Työntekijä loukkaantuu käsin tehtävässä nostossa. Käytetään nostoissa apuvälineitä.

5. Sähkönsyötön järjestäminen ja pumppauksen aloitus.

1. Pohjavedenpinnan työnaikainen alentaminen kaivannon ulkopuolelta (1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot)
1600 Maaleikkaukset ja kaivannot
1620 Maakaivannot
Pohjavedenpinnan työnaikainen alentaminen kaivannon ulkopuolelta (1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: Mittamies on tarvittaessa mitannut siiviläputken /putkien sijainnin
1. Pintamaan tai päällysteen poisto kaivinkoneella. Maa-aineksen läjitys kaivinkoneen työnalueelle ja rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.
2. Poravaunu ajetaan porattavaan kohtaan.
3. Siiviläputken asennus poravaunun avulla (porauksen hoitaa ulkopuolinen urakoitsija, eikä asennuksen vaaroja tunnisteta tässä tutkimuksessa).
4. Pohjaveden purkuputken pää asennetaan lähimmän hulevesiviemärin lähelle.
5. Sähkönsyötön järjestäminen ja pumppauksen aloitus.

Otto Lappalainen, Eino Kattilakoski, Tero Mäkinen
Poravaunu (PO), kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)



Pvm: 4.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  4 kpl.
Satunnainen:  3 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen X Esineiden tai aineiden sinkoutuminen X Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö X Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Satunnainen Kaivanto

Satunnainen Kaivanto

Satunnainen Kaivanto

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

2. Pohjavedenpinnan työnaikainen alentaminen kaivannosta (1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot)
1600 Maaleikkaukset ja kaivannot
1620 Maakaivannot
Pohjavedenpinnan työnaikainen alentaminen kaivannosta (1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: 1. Rakennusammattimies nostaa uppppumpun kaivantoon (tuettu kaivanto, kaivantoon kulku tikapuita pitkin).
2. Pumpun purkuputki lasketaan kaivannon reunan yli ja toinen pää laitetaan lähimmän hulevesiviemärin lähelle.
3. Sähkönsyötön järjestäminen ja pumppauksen aloitus.

Otto Lappalainen, Eino Kattilakoski, Tero Mäkinen
2 x rakennusammattimies (2xRAM)

3. Sähkönsyötön järjestäminen ja pumppauksen aloitus.

Työmaasähkö tai sähköpumppu Sähköisku.
Huolehditaan siitä, että sähköjohdon ovat ehjiä ja 
käyttöön sopivia sekä huolehditaan tarvittavista 
vikavirta tms. suojauksista.

Kaivanto. Työntekijä nostaa 
pumpun reuna yli kaivannossa 
odottavalle työntekijälle.

Työntekijä kaatuu kaivantoon. Erityinen huolellisuus ja varovaisuus.

2. Pumpun purkuputki lasketaan kaivannon reunan yli ja toinen pää 
laitetaan lähimmän hulevesiviemärin lähelle.

Purkuputki. Purkuputki tippuu kaivannossa olevan työntekijän päälle. Erityinen huolellisuus ja varovaisuus.

Pumppu. Pumppu tippuu kaivannossa olevan työntekijän päälle. Erityinen huolellisuus ja varovaisuus.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Tikapuut. Työntekijä kiipeää 
kaivantoon pumppu kädessä. Tikapuita ei ole sidottu kiinni ja ne kaatuvat. Tikapuut tulee sitoa yläpäästä kiinni.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

6. Maakaivannon rakentaminen

Tikapuut. Työntekijä kiipeää 
kaivantoon pumppu kädessä. Työntekijän ote lipeää alaspäin kiivetessä ja putoaa. Erityinen huolellisuus ja varovaisuus.

1. Rakennusammattimies nostaa uppppumpun kaivantoon (tuettu 
kaivanto, kaivantoon kulku tikapuita pitkin).

Purkuputki ja sen nosto. Työntekijä loukkaantuu käsin tehtävässä nostossa. Käytetään nostoissa apuvälineitä.



Pvm: 4.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  5 kpl.
Harvinainen:  6 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  4 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen X Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen X Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  4 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Erittäin harvinainen Nostot

Erittäin harvinainen Nostot

Yleinen Nostot

Harvinainen Nostot

Harvinainen Koneet ja laitteet

Yleinen Nostot

Harvinainen Koneet ja laitteet

Erittäin harvinainen Nostot

Erittäin harvinainen Nostot

Harvinainen Koneet ja laitteet

Yleinen Nostot

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Nostot

Yleinen Nostot

Erittäin harvinainen Nostot

6. Maakaivannon rakentaminen

HIAB:n nostopuomi ja sen 
liikuttaminen.

Nostopuomi liikkuu ja osuu työntekijään tai työntekijä jää 
puristuksiin nostopuomin ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole liikkuvan 
nostopuomin läheisyydessä.

1. Kuorma-auto (HIAB) laittaminen nostokuntoon (tassujen asemointi).

Kuorma-auto ja lavalle 
kiipeäminen.

Työntekijä tipahtaa kuorma-autoon kiivetessä / poistuessa 
tai työskenteltäessä kuorma-auton lavalla. Huolellisuus ja varovaisuus.

Kuorma-auto ja kuorma-auton 
liikkuminen.

Nostettava kappale putoaa silloin kun työntekijä on sen 
lähesyydessä ja työntekijä jää puristuksiin kappaleen alle tai 
jää puristuksiin kappaleen ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole kuorma-auton 
tai nostotapahtuman läheisyydessä.

HIAB:n nostopuomi ja sen 
liikuttaminen.

Nostopuomi liikkuu ja osuu työntekijään tai työntekijä jää 
puristuksiin nostopuomin ja jonkin muun esteen väliin.

Nostettava kappale.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Nostotassut ja niiden asemointi 
ja purku. Nostotassu lasketaan henkilön jalan päälle. Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole kuorma-auton 

tai nostotapahtuman läheisyydessä.

Nostovälineet. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

Kuorma-auto liikahtaa silloin kun työntekijä on kuorma-auton 
lavalla.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auto pysyy tukevasti 
paikoillaan.

Kuorma-auto ja kuorma-auton 
liikkuminen.

Kuorma-auto liikahtaa silloin kun työntekijä on kuorma-auton 
lavalla.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auto pysyy tukevasti 
paikoillaan.

Huolellisuus ja varovaisuus.

6. Kuorma-auto (HIAB) laskee elementit, pontit ja tarvikkeet työalueelle.

7. Rakennusammattimies irroittaa nostoketjut / -liinat tuentaelementistä ja 
HIAB:n nostokoukusta.

HIAB:n nostopuomi ja sen 
liikkuminen.

Nostopuomi liikkuu ja osuu työntekijään tai työntekijä jää 
puristuksiin nostopuomin ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole liikkuvan 
nostopuomin läheisyydessä.

Nostovälineet. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

Työntekijä tipahtaa kuorma-autoon kiivetessä / poistuessa 
tai työskenteltäessä kuorma-auton lavalla.

Kuorma-auto ja lavalle 
kiipeäminen.

Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole liikkuvan 
nostopuomin läheisyydessä.

3. Kuorma-auto (HIAB) nostaa elementit, pontit ja tarvikkeet kuorma-auton 
lavalle.

Nostettava kappale.
Nostettava kappale putoaa silloin kun työntekijä on sen 
lähesyydessä ja työntekijä jää puristuksiin kappaleen alle tai 
jää puristuksiin kappaleen ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole kuorma-auton 
tai nostotapahtuman läheisyydessä.

Nostovälineet. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole kuorma-auton 
tai nostotapahtuman läheisyydessä.

Nostovälineet. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

4. Rakennusammattimies (HIAB) irroitaa noslaitteet elementeistä sekä 
kiinnittää elementit, pontit ja tarvikkeet lavalla.

5. Kuorma-auto (HIAB) ajetaan työalueelle ja laitetaan nostokuntoon 
(tassut ym.). Lisäksi rakennusammattimies irroittaa kuljetetut esineet ja 
kiinnittää nostolaitteet.

3. Tuentaelementtien, ponttien ja tarvikkeiden siirto työalueelle (5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)
1600 Maaleikkaukset ja kaivannot
1620 Maakaivannot
Tuentaelementtien, ponttien ja tarvikkeiden siirto työalueelle (5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Eino Kattilakoksi, Tero Mäkinen
Kuorma-auto + rakennusammattimies (KA (HIAB) + RAM)

Nostotassut ja niiden asemointi 
ja purku. Nostotassu lasketaan henkilön jalan päälle.

2. Rakennusammattimies kiinnittää nostoketjut / -liinat tuentaelementtiin 
ja HIAB:n nostokoukkuun.

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: Kuorma-auto on ajettu nosto- / varastointialueelle.
1. Kuorma-auto (HIAB) laittaminen nostokuntoon (tassujen asemointi).
2. Rakennusammattimies kiinnittää nostoketjut / -liinat tuentaelementtiin ja HIAB:n nostokoukkuun.
3. Kuorma-auto (HIAB) nostaa elementit, pontit ja tarvikkeet kuorma-auton lavalle.
4. Rakennusammattimies (HIAB) irroitaa noslaitteet elementeistä sekä kiinnittää elementit, pontit ja tarvikkeet lavalla.
5. Kuorma-auto (HIAB) ajetaan työalueelle ja laitetaan nostokuntoon (tassut ym.). Lisäksi rakennusammattimies irroittaa kuljetetut esineet ja kiinnittää 
nostolaitteet.
6. Kuorma-auto (HIAB) laskee elementit, pontit ja tarvikkeet työalueelle.
7. Rakennusammattimies irroittaa nostoketjut / -liinat tuentaelementistä ja HIAB:n nostokoukusta.



Pvm: 5.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  1 kpl.
Harvinainen:  9 kpl.
Satunnainen:  1 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen X Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen X Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara X Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara X Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Kaivanto

Satunnainen Suojavarusteet

Erittäin harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

6. Maakaivannon rakentaminen

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

1. Kaivinkone kaivaa poistettavan rakenteen näkyviin ja läjittää maa-
aineksen kaivannon läheisyyteen.

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin kun työntekijä 
on kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai 
työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Katkaisulaikka tai vast. 
käsityökalu tms.

Työkalu lipeää työntekijän kädestä tai koneesta / terästä / 
laikasta sinkoaa osia.

Huolellisuus, erityinen varovaisuus ja työtehtävän 
mukaiset suojaimet.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Kaivinkone. Kaivinkone kaivaa 
maa-ainesta kauhaan.

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

4. Kuorma-auto kuljettaa poistettavat rakenteet pois.

Kauhassa oleva maa-aines. 
Kaivinkoneen kauhasta tippuva 
maa-aines.

Maa-ainesta putoaa kauhasta ja sitä osuu läheisyydessä 
oleviin henkilöihin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

2. Rakennusammattimies tai kaivinkone paloittelee rakenteen.

Kaivanto. Kaivanto sortuu.
Huolehditaan siitä, että kaivannossa työskentely on 
turvallista. Kaivanto tulee olla tuettu tai luiskattu 
tarpeeksi loivasti.

Maassa oleva paineellinen tai 
sähköistetty johto.

Kaivinkoneenkuljettaja kaivaa liian syvältä ja osuu 
paineelliseen tai sähköistettyyn johtoon. Kaapelinäyttö ja erityinen varovaisuus.

Maassa oleva paineellinen tai 
sähköistetty johto. 

Rakennusammattimies raivaa varomattomasti ja osuu 
paineelliseen tai sähköistettyyn johtoon. Kaapelinäyttö ja erityinen varovaisuus.

3. Kaivinkone nostaa rakenteet kuorma-auton lavalle ja 
rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.

Poistettava rakenne. 
Kaivinkoneen kauhasta lavalle 
pudotettava rakenteen palanen.

Poistettavaa rakennetta putoaa kauhasta lavan ulkopuolelle 
ja sitä osuu läheisyydessä oleviin henkilöihin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Kaivinkone. Kaivinkone ottaa 
rakenteen palasia kyytiin.

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Kuorma-auto. Kuorma-auton 
liikkuminen.

Kuorma-autoa ajetaan työalueen sisällä ja työntekijä jää 
kuorma-auton alle tai kuoma-auton ja muun esteen väliin 
puristuksiin.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auton ajolinja pidetään 
vapaana. Ts. ajolinjalla ei saa olla ihmisiä tai muita 
esteitä.

4. Maanalaisten vesihuoltorakenteiden poisto (1120 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet)
1600 Maaleikkaukset ja kaivannot
1620 Maakaivannot
Maanalaisten vesihuoltorakenteiden poisto (1120 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset tai erittäin yleiset vaaraluokat

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaaralliset tapahtumat yhteensä

Työsuoritus: 1. Kaivinkone kaivaa poistettavan rakenteen näkyviin ja läjittää maa-aineksen kaivannon läheisyyteen.
2. Rakennusammattimies tai kaivinkone paloittelee rakenteen.
3. Kaivinkone nostaa rakenteet kuorma-auton lavalle ja rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.
4. Kuorma-auto kuljettaa poistettavat rakenteet pois.

Janita Tiensuu, Juha Glad, Tero Mäkinen
Kuorma-auto (KA), Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)



Pvm: 28.11.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  4 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

6. Maakaivannon rakentaminen

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

1. Kaivinkone kaivaa ja luiskaa kaivannon reunoja kaivuun edetessä.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Kaivinkone. Kaivinkone kaivaa 
maa-ainesta kauhaan

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

2. Kaivinkone nostaa maa-aineksen kuoma-auton lavalle ja 
rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.

3. Kuorma-auto kuljettaa poistetun maa-aineksen pois.

Kuorma-auto. Kuorma-auton 
liikkuminen.

Kuorma-autoa ajetaan työalueen sisällä ja työntekijä jää 
kuorma-auton alle tai kuoma-auton ja muun esteen väliin 
puristuksiin.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auton ajolinja pidetään 
vapaana. Ts. ajolinjalla ei saa olla ihmisiä tai muita 
esteitä.

Kaivettu maa-aines. 
Kaivinkoneen kauhasta tippuva 
maa-aines

Poistettavaa maa-ainesta putoaa kauhasta ja sitä osuu 
läheisyydessä oleviin henkilöihin

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

5. Luiskatun putki- ja johtokaivannon kaivuu (1621 Putki- ja johtokaivannot)
1600 Maaleikkaukset ja kaivannot
1620 Maakaivannot
Luiskatun putki- ja johtokaivannon kaivuu (1621 Putki- ja johtokaivannot)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: Mittamies on tarvittaessa mitannut kaivannon sijainnin ja kuorma-auto on ajettu työalueelle
1. Kaivinkone kaivaa ja luiskaa kaivannon reunoja kaivuun edetessä.
2. Kaivinkone nostaa maa-aineksen kuoma-auton lavalle ja rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.
3. Kuorma-auto kuljettaa poistetun maa-aineksen pois.

Outi Toivonen, Lotta Rautio, Tero Mäkinen
Kuorma-auto (KA) ja kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)



Pvm: 5.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  3 kpl.
Satunnainen:  2 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen X Esineiden tai aineiden sinkoutuminen X Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Satunnainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Satunnainen Kaivanto

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

6. Maakaivannon rakentaminen

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

1. Kallio rusnataan tai kiilataan kaivinkoneella.

Kuorma-auto. Kuorma-auton 
liikkuminen.

Kuorma-autoa ajetaan työalueen sisällä ja työntekijä jää 
kuorma-auton alle tai kuoma-auton ja muun esteen väliin 
puristuksiin.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auton ajolinja pidetään 
vapaana. Ts. ajolinjalla ei saa olla ihmisiä tai muita 
esteitä.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Kaivinkone. Kaivinkone irroittaa 
kalliota.

Kiviainesta sinkoutuu rammerin tms. hydraulisen 
kallioirrotuslaitteen vaikutuksesta.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

2. Irroitettu kiviaines nostetaan pois kaivannosta kuorma-auton lavalle ja 
rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.

Irrotettu kivi-aines. 
Kaivinkoneen kauhasta tippuva 
kivi-aines.

Irrotettua kivi-ainesta putoaa kauhasta ja sitä osuu 
läheisyydessä oleviin henkilöihin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

3. Kuorma-auto kuljettaa poistetun kivi-aineksen pois.

Tikapuut. Työntekijä kiipeää 
kaivantoon tai pois.

Tikapuita ei ole sidottu kiinni ja ne kaatuvat tai työntekijä 
tipahtaa tikapuilta ala.

Tikapuut tulee sitoa yläpäästä kiinni sekä erityinen 
huolellisuus ja varovaisuus.

6. Kalliokanaalin louhinta (1720 Kalliokanaalit, -kuopat ja -syvennykset)
1600 Maaleikkaukset ja kaivannot
1620 Maakaivannot
Kalliokanaalin louhinta (1720 Kalliokanaalit, -kuopat ja -syvennykset)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: Mittamies on tarvittaessa mitannut tarvittavan louhintasyvyyden ja kuorma-auto on ajettu työnalueelle
1. Kallio rusnataan tai kiilataan kaivinkoneella.
2. Irroitettu kiviaines nostetaan pois kaivannosta kuorma-auton lavalle ja rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.
3. Kuorma-auto kuljettaa poistetun kivi-aineksen pois.

Janita Tiensuu, Juha Glad, Tero Mäkinen
Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)



Pvm: 4.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1: 
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  3 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  2 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  2 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Yleinen Nostot

Harvinainen Nostot

Harvinainen Nostot

Harvinainen Nostot

Yleinen Nostot

6. Maakaivannon rakentaminen

2. Kaivinkone nostaa elementtiseinän kaivannon kohdalle ja 
rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.

1. Rakennusammattimies kiinnittää nostoketjut tai -liinat elementtiseinään 
ja kaivinkoneen nostokoukkuun.

Nostovälineet. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Nostovälineet. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

Elementtiseinä.
Nostettava kappale putoaa silloin kun työntekijä on sen 
lähesyydessä ja työntekijä jää puristuksiin kappaleen alle tai 
jää puristuksiin kappaleen ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole kuorma-auton 
tai nostotapahtuman läheisyydessä.

Elementtiseinä. Kaivinkone työntää elementtiseinää. Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole kuorma-auton 
tai nostotapahtuman läheisyydessä.

3. Rakennusammattimies irroittaa nostoketjut tai -liinat elementtiseinästä.

Elementtiseinä. Työntekijä työntää elementtiseinää. Kaivuelemettiä liikutetaan vain konevoimalla.

7. Elementtiseinän siirto, nosto ja asemointi (1631 Elementtiseinät)
1600 Maaleikkaukset ja kaivannot
1620 Maakaivannot
Kaivannon tuennan rakentaminen (1630 Kaivannon tukirakenteet)
Elementtien asennus (1631 Elementtiseinät)
Elementtiseinän siirto ja nosto (1631 Elementtiseinät)

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)
Työsuoritus: Mittamies on tarvittaessa mitannut rakenteen sijainnin

1. Rakennusammattimies kiinnittää nostoketjut tai -liinat elementtiseinään (tuentaelementti) ja kaivinkoneen nostokoukkuun.
2. Kaivinkone nostaa elementtiseinän kaivannon kohdalle ja rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.
3. Rakennusammattimies irroittaa nostoketjut tai -liinat elementtiseinästä (tuentaelementti).

Infra 2015 
nimikkeistö: 

Juha Glad, Tero Mäkinen



Pvm: 4.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  6 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Kaivanto

6. Maakaivannon rakentaminen

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin

1. Kaivinkone kaivaa elementin alta maata pois ja läjittää sen kaivu-alueen 
viereen.

3. Rakennusammattimies seuraa, opastaa ja auttaa tarvittaessa.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Kaivinkone. Kaivinkone kaivaa 
elementi sisältä ja rotopäällä 
elementin alta

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja elementin väliin

Tuentaelementti Rakennusammattimies on joutunut menemään 
tuentaelementin sisään.

Huolellisuus ja varovaisuus. Ei olla kaivannossa 
kaivuun aikana.

8. Elementtiseinän painaminen maahan (11631 Elementtiseinät)
1600 Maaleikkaukset ja kaivannot
1620 Maakaivannot
Kaivannon tuennan rakentaminen (1630 Kaivannon tukirakenteet)
Elementtien asennus (1631 Elementtiseinät)
Elementtiseinän painaminen maahan (11631 Elementtiseinät)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: 1. Kaivinkone kaivaa elementin alta maata pois ja läjittää sen kaivu-alueen viereen.
2. Kaivinkone painaa elementtiä vuorotellen etu- ja takareunasta.
3. Rakennusammattimies seuraa, opastaa ja auttaa tarvittaessa.

Juha Glad, Tero Mäkinen
Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)

Tuentaelementti Lähellä maanpintaa painettaessa, elementti voi liikkua myös 
sivusuunnassa

Huolehditaan siitä, että työalue pidetään vapaana. Ts. 
työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita esteitä.

2. Kaivinkone painaa elementtiä vuorotellen etu- ja takareunasta.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä. Kaivinkonekuskilla näköyhteys kaikkiin aluella 
työskentelviin henkilöihin (vrt. moottoripyöräilijän 
katsekontakti autoilijaan risteyksessä).

Maa-aines. Kaivinkoneen 
kauhasta putoava maa-aines

Maa-ainesta putoaa kauhasta ja sitä osuu läheisyydessä 
oleviin henkilöihin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin

Huolehditaan siitä, että työalue pidetään vapaana. Ts. 
työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita esteitä.



Pvm: 4.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  3 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  2 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  1 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  1 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Yleinen Nostot

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Nostot

Harvinainen Muut vaarat

Yleinen Muut vaarat

9. Korotuspalojen asennus kaivuun edetessä (1631 Elementtiseinät)
1600 Maaleikkaukset ja kaivannot
1620 Maakaivannot
Kaivannon tuennan rakentaminen (1630 Kaivannon tukirakenteet)
Elementtien asennus (1631 Elementtiseinät)
Korotuspalojen asennus kaivuun edetessä (1631 Elementtiseinät)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: 1. Rakennusammattimies kiinnittää nostolaitteet korotuspalaan ja kaivinkoneen nostokoukkuun.
2. Kaivinkone nostaa korotuspalan paikoilleen ja rakennusammattimies avustaa.
3. Rakennusammattimies kiinnittää turvasokan ja poistaa nostolaitteet.

Juha Glad, Tero Mäkinen
Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikkuu silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

3. Rakennusammattimies kiinnittää turvasokan ja poistaa nostolaitteet.

Korotuspala ja turvasokka Työntekijän sormet jää korotuspalojen väliin Huolellisuus ja varovaisuus

Nostettava kappale
Nostettava kappale putoaa silloin kun työntekijä on sen 
lähesyydessä ja työntekijä jää puristuksiin kappaleen alle tai 
jää puristuksiin kappaleen ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole 
nostotapahtuman läheisyydessä.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Nostovälineet Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

6. Maakaivannon rakentaminen

2. Kaivinkone nostaa korotuspalan paikoilleen ja rakennusammattimies 
avustaa.

1. Rakennusammattimies kiinnittää nostolaitteet korotuspalaan ja 
kaivinkoneen nostokoukkuun.

Nostovälineet Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus



Pvm: 5.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  1 kpl.
Harvinainen:  4 kpl.
Satunnainen:  1 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Erittäin harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Satunnainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Nostot

Harvinainen Nostot

10. Ponttiseinän siirto, nosto ja asemointi (1632 Ponttiseinät)
1600 Maaleikkaukset ja kaivannot
1620 Maakaivannot
Kaivannon tuennan rakentaminen (1630 Kaivannon tukirakenteet)
Ponttien asennus (1632 Ponttiseinät)
Pontin siirto ja nosto (1632 Ponttiseinät)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: Mittamies on tarvittaessa mitannut kaivannon sijainnin.
1. Kaivinkone tarttuu ponttiseinän yläreunasta kiinni (Movax).
2. Kaivinkone nostaa ponttiseinän kaivannon reunalle (Movax) ja asemoi ohjuriin. Rakennusammattimies opastaa tarvittaessa.

Jussi Silvo, Antero Oksama, Tero Mäkinen
Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)

Ponttiseinä Ponttiseinä kaatuu
Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Ponttiseinä Ponttiseinä osuu työntekijöihin tms.
Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

2. Kaivinkone nostaa ponttiseinän kaivannon reunalle (Movax) ja asemoi 
ohjuriin. Rakennusammattimies opastaa tarvittaessa.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Movax -iskijjä Työntekijä on Movaxin leukojen välissä silloin, kun ne 
puristetaan kiinni.

Käytetään työkaluja siihen tarkoitukseen, mihin ne on 
suuunniteltu

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

6. Maakaivannon rakentaminen

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

1. Kaivinkone tarttuu ponttiseinän yläreunasta kiinni (Movax).

Ponttiseinä Työntekijä joutuu ohjaamaa ponttiseinää käsivoimin Ponttiseinää liikutetaan vain käsivoimin



Pvm: 11.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  1 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  1 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  1 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin Liikkuvan esineen aiheuttama isku Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Kaivanto

Yleinen Suojavarusteet

11. Pontin lyöminen / painaminen (1632 Ponttiseinät)
1600 Maaleikkaukset ja kaivannot
1620 Maakaivannot
Kaivannon tuennan rakentaminen (1630 Kaivannon tukirakenteet)
Ponttien asennus (1632 Ponttiseinät)
Pontin lyöminen / painaminen (1632 Ponttiseinät)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: Ponttiseinän siirto, nosto ja asemointi on tehty
1. Kaivinkokon painaa / lyö / tärisyttää  ponttia alaspäin.

Juha Glad, Tero Mäkinen
Kaivinkone (KKHt)

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Ponttiseinä. Lyönnin alkuvaiheessa ponttiseinä kaatuu. Huolellisuus ja pontin kiinnityksen varmistaminen.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

6. Maakaivannon rakentaminen

Melu. Pontin lyöminen aiheuttaa melua. Henkilökohtaiset suojaimet.

1. Kaivinkone painaa / lyö / tärisyttää  ponttia alaspäin.



Pvm: 11.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  4 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  2 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen X Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  2 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Yleinen Nostot

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Nostot

Yleinen Nostot

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Kaivanto

6. Maakaivannon rakentaminen

2. Kaivinkone nostaa välitukikehikon kaivantoon ja rakennusammattimies 
avustaa tarvittaessa.

1. Rakennusammattimies kiinnittää nostolaitteet tukikehikkoon ja 
kaivinkoneen nostokoukkuun.

Kiinnitysketjut. Työntekijän sormet jää nostoketjujen lenkkien väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Nostovälineet. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikkuu silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

3. Rakennusammattimies asentaa ketjut välitukikehikon ja ponttiseinän 
väliin sekä poistaa nostolaitteet.

Nostovälineet. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

Nostettava kappale.
Nostettava kappale putoaa silloin kun työntekijä on sen 
lähesyydessä ja työntekijä jää puristuksiin kappaleen alle tai 
jää puristuksiin kappaleen ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole kuorma- 
autontai nostotapahtuman läheisyydessä.

Kaivanto. Työntekijä joutuu kurkottelemaan kaivantoon. Tippuminen 
kaivantoon. Huolellisuus ja varovaisuus.

12. Välitukien asennus kaivuun edetessä (1632 Ponttiseinät)
1600 Maaleikkaukset ja kaivannot
1620 Maakaivannot
Kaivannon tuennan rakentaminen (1630 Kaivannon tukirakenteet)
Ponttien asennus (1632 Ponttiseinät)
Välitukien asennus kaivuun edetessä (1632 Ponttiseinät)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: 1. Rakennusammattimies kiinnittää nostolaitteet tukikehikkoon ja kaivinkoneen nostokoukkuun.
2. Kaivinkone nostaa välitukikehikon kaivantoon ja rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.
3. Rakennusammattimies asentaa ketjut välitukikehikon ja ponttiseinän väliin sekä poistaa nostolaitteet.

Juha Glad, Antero Oksama, Tero Mäkinen
Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)



Pvm: 4.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  3 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet  ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

13. Kaivuu elementtiseinien / ponttien välissä (1621 Putki- ja johtokaivannot)
1600 Maaleikkaukset ja kaivannot
1620 Maakaivannot
Kaivuu elementtiseinien / ponttien välissä (1621 Putki- ja johtokaivannot)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: 1. Kaivinkone kaivaa ponttien välistä (läjitys kaivu-alueelle) ja rakennusmies avustaa (rakennusmies ei ole kaivannossa).

Juha Glad, Tero Mäkinen
Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)

Maa-aines. Kaivinkoneen 
kauhasta putoava maa-aines

Maa-ainesta putoaa kauhasta ja sitä osuu läheisyydessä 
oleviin henkilöihin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Kaivinkone. Kaivinkone kaivaa 
elementi sisältä ja rotopäällä 
elementin alta

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja elementin väliin

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä. Kaivinkonekuskilla näköyhteys kaikkiin aluella 
työskentelviin henkilöihin (vrt. moottoripyöräilijän 
katsekontakti autoilijaan risteyksessä).

6. Maakaivannon rakentaminen

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin

1. Kaivinkone kaivaa ponttien välistä (läjitys kaivu-alueelle) ja 
rakennusmies avustaa (rakennusmies ei ole kaivannossa).



Pvm: 17.1.2020
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  5 kpl.
Satunnainen:  1 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Koneet ja laitteet

Satunnainen Koneet ja laitteet

1. Teräsvesijohdon keskittäminen suojaputkeen (3130 Vesijohdot)
1600 Maaleikkaukset ja kaivannot
1652 Ratarakenteiden alitukset
Teräsvesijohdon keskittäminen suojaputkeen (3130 Vesijohdot)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: 1. Rakennusammattimies asentaa keskitysrenkaat vesijohdon ympärille.
2. Kaivinkone työntää vesijohtoa suojaputken sisälle 2-3 x rakennusammattimiestä avustaa.

Senja Poukka, Tero Mäkinen
Kaivinkone (KKHt), 2-3 kpl rakennusammattimies (RAM)

Nostovälineet. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

Suojaputki. Työntekijän sormet jää vesijohdon ja suojaputken väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

Vesijohto + suojaputki 
yhdistelmä. Vesijohto + suojaputki putoaa työntekijöiden päälle.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Suojaputki. Kaivinkone nostaa vesijohtoa ja työntää sitä samalla 
suojaputken sisälle. Huolellisuus ja varovaisuus.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Kiintoaivaimet ja hylsyt. Työntekijän sormet jää keskitysrenkaiden / kiinnikkeiden 
väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

7. Raitiotien alituksen rakentaminen

2. Kaivinkone työntää vesijohtoa suojaputken sisälle 2-3 x 
rakennusmiestä avustaa.

1. Rakennusammattimies asentaa keskitysrenkaat vesijohdon ympärille.

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen. Vesijohto + suojaputki yhdistelmää liikutetaan.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.



Pvm: 17.1.2020
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  0 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen X Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen X Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara X Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

2. Teräsvesijohdon ja suojaputken nosto työalueelta kaivantoon (5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)
1600 Maaleikkaukset ja kaivannot
1652 Ratarakenteiden alitukset
Teräsvesijohdon ja suojaputken nosto työalueelta kaivantoon (5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: Tarvitaan erillinen nostosuunnitelmat ja riskienarviointi (työvaihekohtaisia vaaroja ei arvioida tässä vaarojenarvioinnissa)
1. Rakennusammattimiehet asentaavat nostoliinat.
2. Kahdella kuorma-auton HIAB nosturilla nostetaan samanaikaisesti 12 m. teräsvesijohto kaivantoon.
3. Rakennusammattimiehet avustaa.

Senja Poukka, Tero Mäkinen
Työjohto (TJ), 2 kpl kuorma-auto (KA + HIAB), 5 kpl rakennusammattimies (RAM)

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

2. Kahdella kuorma-auton HIAB nosturilla nostetaan samanaikaisesti 12 
m. teräsvesijohto kaivantoon.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

7. Raitiotien alituksen rakentaminen

3. Rakennusammattimiehet avustaa.

1. Rakennusammattimiehet asentaavat nostoliinat.



Pvm: 4.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  1 kpl.
Harvinainen:  6 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  1 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen X Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  1 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Erittäin harvinainen Muut vaarat

Yleinen Muut vaarat

1. Murskearinan tekeminen (1331.1 Kiviainesarinat)
1800 Penkereet, maapadot ja täytöt
1830 Kaivantojen täytöt
Arinarakenteen tekeminen (1330 Arinarakenteet)
Murskearinan tekeminen (1331.1 Kiviainesarinat)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: 1. Tarvittaessa rakennusammattimies poistaa pienet ja keskikokoiset kivet.
2. Kaivinkone laskee kiviainesta kaivantoon.
3. Rakennusammattimies tasoittaa lapiolla kiviaineksen oikeaan materiaalipaksuuteen.
4. Rakennusammattimies tiivistää kiviaineksen kerroksittain tärylätkällä.
5. Mittamies tarkemittaa rakennekerroksen yläpinnan.

Tommi Nororaita, Tommy Wernfeld, Alexander Oljemark, Tero Mäkinen
Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM), mittamies

4. Rakennusammattimies tiivistää kiviaineksen kerroksittain tärylätkällä.

Tärylätkä. Tärylätkällä ajetaan jalan tms. päälle. Huolellisuus ja varovaisuus.

Muut työntekijät ja toimijat. Mittamies on "ylimääräinen" henkilö kaivannossa ja hän 
työskentelee muiden seassa. Huolellisuus ja varovaisuus.

5. Mittamies tarkemittaa rakennekerroksen yläpinnan.

Kaivinkone. Kaivinkone ottaa 
kiviainesta kauhaan kaivannon 
ulkopuolelta.

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Kivi-aines. Kaivinkoneen 
kauhasta pudotettava kivi-aines.

Kivi-ainesta putoaa kauhasta ja sitä osuu läheisyydessä 
oleviin henkilöihin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

3. Rakennusammattimies tasoittaa lapiolla kiviaineksen oikeaan 
materiaalipaksuuteen.

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Poistettava kivi. Työntekijä poistaa kiven kaivannosa heittämällä ja se osuu 
toisiin ihmisiin. Kivet nostetaan pois kaivannosta.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

8. Putkipedin rakentaminen

2. Kaivinkone laskee kiviainesta kaivantoon.

1. Tarvittaessa rakennusammattimies poistaa pienet ja keskikokoiset 
kivet.

Käsityökalut tms. GPS / takymetrin kaatuu ja mittamies ym. jää alle. Huolellisuus.

Lapio tms. käsityökalu. Työntekijä lyö lapiolla jalkaan. Huolellisuus ja varovaisuus.



Pvm: 17.1.2020
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  1 kpl.
Harvinainen:  4 kpl.
Satunnainen:  3 kpl.

Yleinen:  2 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  1 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen X Esineiden tai aineiden sinkoutuminen X Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen X Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara X Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara X Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  1 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Muut vaarat

Satunnainen Suojavarusteet

Harvinainen Muut vaarat

Yleinen Suojavarusteet

Satunnainen Suojavarusteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Satunnainen Muut vaarat

Harvinainen Suojavarusteet

Erittäin harvinainen Muut vaarat

Yleinen Muut vaarat

8. Putkipedin rakentaminen

2. Rakennusammattimies rakentaa valumuotin.

1. Tarvittaessa rakennusammattimies poistaa haittaavat kivet kaivannon 
pohjalta.

Betoni. Valumuotti rikkoutuu ja betonia valuu / roiskuu työntekijöiden 
päälle. Huolellisuus ja varovaisuus.

Katkaisulaikka, rautalangan 
pyöritin ja vast. käsityökalut tms.

Työkalu lipeää työntekijän kädestä tai koneesta / terästä / 
laikasta sinkoaa osia tai lyödään vasaralla sormeen.

Huolellisuus, erityinen varovaisuus ja työtehtävän 
mukaiset suojaimet.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Poistettava kivi tms. Työntekijä poistaa kiven kaivannosa heittämällä ja se osuu 
toisiin ihmisiin. Kivet nostetaan pois kaivannosta.

6. Mittamies tarkemittaa rakennekerroksen yläpinnan.

Vasara, saha ja vast. 
käsityökalut tms.

Työkalu lipeää työntekijän kädestä tai koneesta / terästä / 
laikasta sinkoaa osia tai lyödään vasaralla sormeen.

Huolellisuus, erityinen varovaisuus ja työtehtävän 
mukaiset suojaimet.

Suodatinkangasrulla. Suodatinkangasrulla tippuu työntekijän päälle. Huolellisuus ja varovaisuus.

4. Rakennusmies + rakennusammattimies asentaa raudoitusteräkset.

3. Rakennusammattimies asentaa suodatinkankaan.

Raudoitusteräs. Raudoitusteräs / -teräsverkko osuus työntekijään. Huolellisuus, erityinen varovaisuus ja työtehtävän 
mukaiset suojaimet.

5. Rakennusmies + rakennusammattimies valaa betoarinan ja purkaa 
valumuotin.

Muut työntekijät ja toimijat. Mittamies on "ylimääräinen" henkilö kaivannossa ja hän 
työskentelee muiden seassa. Huolellisuus ja varovaisuus.

Betonivibra. Työkalu lipeää työntekijän kädestä tai koneesta / terästä / 
laikasta sinkoaa osia.

Huolellisuus, erityinen varovaisuus ja työtehtävän 
mukaiset suojaimet.

Betoniauto. Betoniauton 
liikkuminen.

Betoniauto ajetaan työalueen sisällä ja työntekijä jää 
betoniauton alle tai betoniauton ja muun esteen väliin 
puristuksiin.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auton ajolinja pidetään 
vapaana. Ts. ajolinjalla ei saa olla ihmisiä tai muita 
esteitä.

Käsityökalut tms. GPS / takymetrin kaatuu ja mittamies ym. jää alle. Huolellisuus.

2. Betoniarinan tekeminen (1331.3 Teräsbetoniarinat)
1800 Penkereet, maapadot ja täytöt
1830 Kaivantojen täytöt
Arinarakenteen tekeminen (1330 Arinarakenteet)
Betoniarinan tekeminen (1331.3 Teräsbetoniarinat)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: Mittamies on tarvittaessa mitannut rakenteen sijainnin
1. Tarvittaessa rakennusammattimies poistaa haittaavat kivet kaivannon pohjalta.
2. Rakennusammattimies rakentaa valumuotin.
3. Rakennusammattimies asentaa suodatinkankaan.
4. Rakennusmies + rakennusammattimies asentaa raudoitusteräkset.
5. Rakennusmies + rakennusammattimies valaa betoarinan ja purkaa valumuotin.
6. Mittamies tarkemittaa rakennekerroksen yläpinnan.

Janita Tiensuu, Juha Glad, Tero Mäkinen
Rakennusammattimies (RAM), rakennusmies (RM), betoniauto (BA), mittamies



Pvm: 17.1.2020
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  1 kpl.
Harvinainen:  4 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  3 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen X Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  2 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  1 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Muut vaarat

Yleinen Nostot

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Nostot

Yleinen Nostot

Harvinainen Koneet ja laitteet

Erittäin harvinainen Muut vaarat

Yleinen Muut vaarat

8. Putkipedin rakentaminen

2. Rakennusammattimies rakentaa betonielementille asennusalustan 
(4. Asennusalustan tekeminen)

1. Tarvittaessa rakennusmies poistaa kivet ja siistii kaivannon pohjan.

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen. Betonielementtiä liikutetaan kaivinkoneella kaivannossa.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Nostettava kappale.
Nostettava kappale putoaa silloin kun työntekijä on sen 
lähesyydessä ja työntekijä jää puristuksiin kappaleen alle tai 
jää puristuksiin kappaleen ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole kuorma- 
autontai nostotapahtuman läheisyydessä.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Poistettava kivi tms. Työntekijä poistaa kiven kaivannosa heittämällä ja se osuu 
toisiin ihmisiin. Kivet ym. nostetaan pois kaivannosta.

Käsityökalut tms. GPS / takymetrin kaatuu ja mittamies ym. jää alle. Huolellisuus.

3. Rakennusammattimies kiinnittää nostolaitteet betonielementtiin ja 
kaivinkoneen nostokoukkuun.

4. Kaivinkone laskee betonielementin kaivantoon, rakennennus- ja 
rakennusammattimiehet avustaa.

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikkuu silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Nostovälineet. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

5. Rakennusammattimies irroittaa nostolaitteet betonielementistä.

Nostovälineet. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

7. Mittamies tarkemittaa rakennekerroksen yläpinnan.

6. Betonielementin asemointi.

Muut työntekijät ja toimijat. Mittamies on "ylimääräinen" henkilö kaivannossa ja hän 
työskentelee muiden seassa. Huolellisuus ja varovaisuus.

3. Betonielementin asentaminen arina -rakenteeksi (1339 Muut arinarakenteet)
1800 Penkereet, maapadot ja täytöt
1830 Kaivantojen täytöt
Arinarakenteen tekeminen (1330 Arinarakenteet)
Betonielementin asentaminen arina -rakenteeksi (1339 Muut arinarakenteet)
Betonielementin asentaminen arina -rakenteeksi (1339 Muut arinarakenteet)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: Mittamies on tarvittaessa mitannut rakenteen sijainnin
1. Tarvittaessa rakennusmies poistaa kivet ja siistii kaivannon pohjan.
2. Rakennusammattimies rakentaa betonielementille asennusalustan (4. Asennusalustan tekeminen)
3. Rakennusammattimies kiinnittää nostolaitteet betonielementtiin ja kaivinkoneen nostokoukkuun.
4. Kaivinkone laskee betonielementin kaivantoon, rakennennus- ja rakennusammattimiehet avustaa.
5. Rakennusammattimies irroittaa nostolaitteet betonielementistä.
6. Betonielementin asemointi.
7. Mittamies tarkemittaa rakennekerroksen yläpinnan.

Janita Tiensuu, Juha Glad, Tero Mäkinen
Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM), Rakennusmies (RM), mittamies



Pvm: 5.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  1 kpl.
Harvinainen:  6 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  1 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen X Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  1 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Erittäin harvinainen Muut vaarat

Yleinen Muut vaarat

8. Putkipedin rakentaminen

2. Kaivinkone laskee kiviainesta kaivantoon.

1. Tarvittaessa rakennusammattimies poistaa haittaavat pienet ja 
keskikokoiset kivet.

Käsityökalut tms. GPS / takymetrin kaatuu ja mittamies ym. jää alle. Huolellisuus.

Lapio tms. käsityökalu. Työntekijä lyö lapiolla jalkaan. Huolellisuus ja varovaisuus.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Poistettava kivi. Työntekijä poistaa kiven kaivannosa heittämällä ja se osuu 
toisiin ihmisiin. Kivet nostetaan pois kaivannosta.

Kaivinkone. Kaivinkone ottaa 
kiviainesta kauhaan kaivannon 
ulkopuolelta.

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Kivi-aines. Kaivinkoneen 
kauhasta pudotettava kivi-aines.

Kivi-ainesta putoaa kauhasta ja sitä osuu läheisyydessä 
oleviin henkilöihin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

3. Rakennusammattimies tasoittaa lapiolla kiviaineksen oikeaan 
materiaalipaksuuteen.

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

4. Rakennusammattimies tiivistää kiviaineksen kerroksittain tärylätkällä.

Tärylätkä. Tärylätkällä ajetaan jalan tms. päälle. Huolellisuus ja varovaisuus.

Muut työntekijät ja toimijat. Mittamies on "ylimääräinen" henkilö kaivannossa ja hän 
työskentelee muiden seassa. Huolellisuus ja varovaisuus.

5. Mittamies tarkemittaa rakennekerroksen yläpinnan.

4. Asennusalustan teko (1831 Asennusalustat)
1800 Penkereet, maapadot ja täytöt
1830 Kaivantojen täytöt
Asennusalustan tekeminen (1831 Asennusalustat)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: 1. Tarvittaessa rakennusammattimies poistaa haittaavat pienet ja keskikokoiset kivet.
2. Kaivinkone laskee kiviainesta kaivantoon.
3. Rakennusammattimies tasoittaa lapiolla kiviaineksen oikeaan materiaalipaksuuteen.
4. Rakennusammattimies tiivistää kiviaineksen kerroksittain tärylätkällä.
5. Mittamies tarkemittaa rakennekerroksen yläpinnan.

Janita Tiensuu, Juha Glad, Tero Mäkinen
Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM), mittamies



Pvm: 16.1.2020
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  3 kpl.
Harvinainen:  6 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  4 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen X Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  4 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Yleinen Nostot

Harvinainen Nostot

Harvinainen Koneet

Yleinen Nostot

Harvinainen Koneet

Erittäin harvinainen Nostot

Erittäin harvinainen Nostot

Harvinainen Koneet

Yleinen Nostot

Harvinainen Koneet

Harvinainen Nostot

Yleinen Nostot

Erittäin harvinainen Nostot

9. Teräsvesijohdon tai muotokappaleen nosto ja siirto

2. Kuorma-auto (HIAB) nostaa teräsvesijohdon tai muotokappaleen 
kuorma-auton lavalle, rakennusammattimies avustaa.

1. Rakennusammattimies kiinnittää nostoketjut / -liinat HIAB:n 
nostokoukkuun.

Kuorma-auto ja lavalle
kiipeäminen.

Työntekijä tipahtaa kuorma-autoon kiivetessä / poistuessa 
tai työskenteltäessä kuorma-auton lavalla. Huolellisuus ja varovaisuus.

Kuorma-auto ja kuorma-auton 
liikkuminen.

Kuorma-auto liikahtaa silloin kun työntekijä on kuorma-auton 
lavalla.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auto pysyy tukevasti 
paikoillaan.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Nostovälineet. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

Kuorma-auto ja kuorma-auton 
liikkuminen. Kuorma-auto liikahtaa silloin kun työntekijä on kuorma-auton 

lavalla.

Huolehditaan siitä, että kuorma-auto pysyy tukevasti 
paikoillaan.

Huolellisuus ja varovaisuus.

6. Rakennusammattimies irroittaa nostoliinat HIAB:n nostokoukusta.

HIAB:n nostopuomi ja sen 
liikkuminen.

Nostopuomi liikkuu ja osuu työntekijään tai työntekijä jää 
puristuksiin nostopuomin ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole liikkuvan 
nostopuomin läheisyydessä.

Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin.Nostovälineet.

Nostettava kappale.

Nostettava kappale putoaa silloin kun työntekijä on 
kappaleen lähesyydessä ja työntekijä jää puristuksiin 
kappaleen alle tai jää puristuksiin kappaleen ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että ylimääräisiä henkilöitä ei ole 
kuorma-auton tai nostotapahtuman läheisyydessä.

Kuorma-auto ja lavalle 
kiipeäminen.

Työntekijä tipahtaa kuorma-autoon kiivetessä / poistuessa 
tai työskenteltäessä kuorma-auton lavalla. Huolellisuus ja varovaisuus.

Nostovälineet. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

3. Rakennusammattimies irroittaa nostolaitteen HIAB:n nostokoukusta 
sekä tukee ja kiinnittää teräsvesijohdon tai muotokappaleen kuorma-
auton lavalle.

4. Kuorma-auto (HIAB) ajetaan työalueelle ja laitetaan nostokuntoon 
(nostotassut ym.). Rakennusammattimies irrottaa kuljetetun vesijodon tai 
muotokappaleen ja kiinnittää nostoliinat HIAB:n nostokoukkuun.

Nostotassut. Nostotassujen 
niiden asemointi ja purku. Nostotassu lasketaan henkilön jalan päälle. Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole kuorma-auton 

tai nostotapahtuman läheisyydessä.

Nostettava kappale.
Nostettava kappale putoaa silloin kun työntekijä on sen 
lähesyydessä ja työntekijä jää puristuksiin kappaleen alle tai 
jää puristuksiin kappaleen ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole kuorma-
autontai nostotapahtuman läheisyydessä.

Nostovälineet. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

HIAB:n nostopuomi ja sen 
liikkuminen.

Nostopuomi liikkuu ja osuu työntekijään tai työntekijä jää 
puristuksiin nostopuomin ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole liikkuvan 
nostopuomin läheisyydessä.

5. Kuorma-auto (HIAB) laskee teräsvesijohdon tai muotokappaleen 
työalueelle ja rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.

1. Teräsvesijohdon tai muotokappaleen siirto välivarastointialueelta työalueelle (5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)
5500 työmaan kalusto
5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto
Teräsvesijohdon tai muotokappaleen siirto välivarastointialueelta työalueelle (5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: Kuorma-auto on ajettu välivarastointialueelle ja valmiina nostoon
1. Rakennusammattimies kiinnittää nostoketjut / -liinat HIAB:n nostokoukkuun.
2. Kuorma-auto (HIAB) nostaa teräsvesijohdon tai muotokappaleen kuorma-auton lavalle, rakennusammattimies avustaa.
3. Rakennusammattimies irroittaa nostolaitteen HIAB:n nostokoukusta sekä tukee ja kiinnittää teräsvesijohdon tai muotokappaleen kuorma-auton lavalle.
4. Kuorma-auto (HIAB) ajetaan työalueelle ja laitetaan nostokuntoon (nostotassut ym.). Rakennusammattimies irrottaa kuljetetun vesijodon tai 
muotokappaleen ja kiinnittää nostoliinat HIAB:n nostokoukkuun.
5. Kuorma-auto (HIAB) laskee teräsvesijohdon tai muotokappaleen työalueelle ja rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.
6. Rakennusammattimies irroittaa nostoliinat HIAB:n nostokoukusta.

Eino Kattilakoski, Tero Mäkinen
Kuorma-auto + rakennusammattimies (KA (HIAB) + RAM)



Pvm: 16.1.2020
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  3 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  2 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen X Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  2 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Yleinen Nostot

Harvinainen Nostot

Harvinainen Nostot

Harvinainen Nostot

Yleinen Nostot

9. Teräsvesijohdon tai muotokappaleen nosto ja siirto

2. Kaivinkone nostaa teräsvesijohdon tai muotokappaleen kaivantoon ja 
rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.

1. Rakennusammattimies kiinnittää nostoliinat kaivinkoneen 
nostokoukkuun.

4. Rakennusammattimies irroittaa nostoliinat kaivinkoneen 
nostokoukusta ja vesijohdosta / muotokappaleesta.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Nostovälineet. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

Nostettava kappale.
Nostettava kappale putoaa silloin kun työntekijä on sen 
lähesyydessä ja työntekijä jää puristuksiin kappaleen alle tai 
jää puristuksiin kappaleen ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että ylimääräisiä henkilöitä ei ole 
kaivinkoneen tai nostotapahtuman läheisyydessä.

Nostettava kappale.
Työntekijä jää puristuksiin kaivinkoneella nostamalla 
kevennetyn vesijohdon tai muotokappaleen ja tuetun 
kaivannon seinämän väliin.

Huolehditaan siitä, että ylimääräisiä henkilöitä ei ole 
kaivinkoneen tai nostotapahtuman läheisyydessä.

Nostettava kappale.
Työntekijä jää puristuksiin kaivinkoneella nostamalla 
kevennetyn vesijohdon tai muotokappaleen ja jo rakennetun 
vesijohdon väliin.

Huolehditaan siitä, että ylimääräisiä henkilöitä ei ole 
kaivinkoneen tai nostotapahtuman läheisyydessä.

3. Kaivinkone siirtää teräsvesijohtoa tai muotokappaletta kaivannossa ja 
rakennusammattimies avustaa tarvittaessa

Nostovälineet. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

2. Teräsvesijohdon tai muotokappaleen nosto työalueelta kaivantoon (5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)
5500 työmaan kalusto
5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto
Teräsvesijohdon tai muotokappaleen nosto työalueelta kaivantoon (5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: 1. Rakennusammattimies kiinnittää nostoliinat kaivinkoneen nostokoukkuun (putkeen ym. nostoliinat on asennettu SSAB:n tehtaalla valmiiksi).
2. Kaivinkone nostaa teräsvesijohdon tai muotokappaleen kaivantoon ja rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.
3. Kaivinkone siirtää teräsvesijohtoa tai muotokappaletta kaivannossa ja rakennusammattimies avustaa tarvittaessa
4. Rakennusammattimies irroittaa nostoliinat kaivinkoneen nostokoukusta ja vesijohdosta / muotokappaleesta.

Eino Kattilakoski, Tero Mäkinen
Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)



Pvm: 11.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  2 kpl.
Satunnainen:  1 kpl.

Yleinen:  2 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen X Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  2 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Yleinen Nostot

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Nostot

Yleinen Nostot

Satunnainen Muut vaarat

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: 1. Rakennusammattimies kiinnittää nostoketjut / -liinat koneisiin ja laitteisiin sekä kaivinkoneen nostokoukkuun.
2. Kaivinkone nostaa koneet ja laitteet kaivantoon. Rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.
3. Rakennusammattimies irroittaa nostoketjut / -liinat koneista, laitteista ja kaivinkoneen nostokoukusta.
4. Rakennusammattimies siirtää koneita ja laitteita kaivannossa.

1. Koneiden ja laitteiden nosto kaivantoon (5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)
3130 Vesijohdot
3131.3 Vesijohdot teräksestä
Koneiden ja laitteiden nosto kaivantoon (5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Juha Glad, Tomi Lehto, Tero Mäkinen
Kaivinkone ja rakennusammattimies (KKHt + RAM)

4. Rakennusammattimies siirtää koneita ja laitteita kaivannossa.

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikkuu silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Koneet ja laitteet. Työntekijä loukkaa itsensä liikuttaessa painavia koneita 
ahtaassa kaivannossa. Huolellisuus ja varovaisuus sekä oikeat työtavat.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

3. Rakennusammattimies irroittaa nostoketjut / -liinat koneista, laitteista ja 
kaivinkoneen nostokoukusta.

Nostovälineet. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

Nostettava kappale.
Nostettava kappale putoaa silloin kun työntekijä on sen 
lähesyydessä ja työntekijä jää puristuksiin kappaleen alle tai 
jää puristuksiin kappaleen ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole kuorma-
autontai nostotapahtuman läheisyydessä.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Nostovälineet. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

10. Teräsvesijohdon asennus

2. Kaivinkone nostaa koneet ja laitteet kaivantoon. Rakennusammattimies 
avustaa tarvittaessa.

1. Rakennusammattimies kiinnittää nostoketjut / -liinat koneisiin ja 
laitteisiin sekä kaivinkoneen nostokoukkuun.



Pvm: 11.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  1 kpl.
Harvinainen:  3 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  1 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen X Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  1 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Nostot

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Nostot

Erittäin harvinainen Muut vaarat

Yleinen Nostot

10. Teräsvesijohdon asennus

2. Rakennusammattimies asemoi teräsvesijohdon tai muotokappaleen 
oikeaan sijaintiin ja asentoon (myös putken sisältä).

1. Kaivinkone keventää putkea (putki on vielä nostoliinoilla kiinni 
kaivinkoneen kauhassa).

4. Hitsaaja tarkistaa ja hyväksyy putken oikean asennon ja 
rakennusammattimies irroittaa nostolaitteet putken ympäriltä ja 
kaivinkoneen nostolenkistä.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Nostettava kappale.
Nostettava kappale putoaa silloin kun työntekijä on sen 
lähesyydessä ja työntekijä jää puristuksiin kappaleen alle tai 
jää puristuksiin kappaleen ja jonkin muun esteen väliin.

Huolellisuus ja varovaisuus. Työvaiheessa voidaan 
käyttää myös putken siirtelyyn suunniteltuja 
käsinkäytettäviä vipuvarsia.

Vesijohto tai muotokappale. Työntekijän sormet jää kahden putken väliin.
Huolellisuus ja varovaisuus. Työvaiheessa voidaan 
käyttää myös putken siirtelyyn suunniteltuja 
käsinkäytettäviä vipuvarsia.

3. Mittamies tarkistaa putken linjauksen.

Käsityökalut tms. GPS / takymetrin kaatuu ja mittamies ym. jää alle. Huolellisuus ja varovaisuus.

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolellisuus ja varovaisuus. Työvaiheessa voidaan 
käyttää myös putken siirtelyyn suunniteltuja 
käsinkäytettäviä vipuvarsia.

Nostovälineet. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

2. Teräsvesijohdon tai muotokappaleen asentaminen ”muhviin” (3130 Vesijohdot)
3130 Vesijohdot
3131.3 Vesijohdot teräksestä
Teräsvesijohdon tai muotokappaleen asentaminen ”muhviin” (3130 Vesijohdot)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: 1. Kaivinkone keventää putkea (putki on vielä nostoliinoilla kiinni kaivinkoneen kauhassa).
2. Rakennusammattimies asemoi teräsvesijohdon tai muotokappaleen oikeaan sijaintiin ja asentoon (myös putken sisältä).
3. Mittamies tarkistaa putken linjauksen.
4. Hitsaaja tarkistaa ja hyväksyy putken oikean asennon ja rakennusammattimies irroittaa nostolaitteet putken ympäriltä ja kaivinkoneen nostolenkistä.

Juha Glad, Tomi Lehto, Tero Mäkinen
Kaivinkone ja rakennusammattimies (KKHt + RAM), mittamies



Pvm: 11.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  5 kpl.
Satunnainen:  1 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  1 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen X Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara X Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  1 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Muut vaarat

Erittäin yleinen Muut vaarat

Satunnainen Muut vaarat

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Muut vaarat

3. Putken hitsaus (3133 Liitosrakenteet)
3130 Vesijohdot
3131.3 Vesijohdot teräksestä
3133 Putken hitsaus (3133 Liitosrakenteet)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: 1. Rakennusammattimies puhdistaa hitsattavat liitokset.
2. Hitsaaja hitsaa putket, rakennusammattimies avustaa ja toimii tulipalovartiossa.
3. Hitsaussauman kemiallinen tarkastus (ulkopuolinen tarkastaja).
4. Rakennusammattimies pinnoittaa hitsausauman muovilla (muovia, lämmitetään nestekaasupolttimella).

Juha Glad, Tomi Lehto, Tero Mäkinen
Hitsaaja, Rakennusammattimies (RAM)

Pinnoitusmuovin tulipalo. Työvaatteet syttyvät palamaan. Erityinen varovaisuus, huolellisuus ja oikeanlaiset 
suojavarusteet.

Kuumennuksessa syntyvät 
myrkylliset savukaasut. Alitustuaan myrkyllisille kaasuille. Ei päästetä muovia syttymään. Erityinen varovaisuus, 

huolellisuus ja oikeanlaiset suojavarusteet. Palovartio.

Hitsauskipinän aiheuttama 
tulipalo. Hitsaajan työvaatteet syttyvät palamaan. Käytetään palamattomia (nahkaisia) suojavarusteita ja 

palovartio.

3. Hitsaussauman kemiallinen tarkastus (ulkopuolinen tarkastaja).

Kemikaalit. Kemikaalin joutuminen iholle, silmiin tai hengitysteihin. Erityinen varovaisuus, huolellisuus ja oikeanlaiset 
suojavarusteet.

Hitsauksessa syntyvät 
myrkylliset savukaasut. Hitsaaja altistuu myrkyllisille palokaasuille. Käytetään raitisilmasuodattimia (maskit).

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Teräsvesijohto. Rätillä pyyhitään putken leikkausreunaa. Tästä voi aiheutua 
viilto- tai leikkautumisvaara / -vamma. Huolellisuus ja viiltosuojatut hansikkaat.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Pinnoitusmuovi. Leikkaaminen 
puukolla tai vast. Viilto- tai leikkautumisvaara / -vamma. Huolellisuus ja viiltosuojatut hansikkaat.

10. Teräsvesijohdon asennus

2. Hitsaaja hitsaa putket, rakennusammattimies avustaa ja toimii 
tulipalovartiossa.

1. Rakennusammattimies puhdistaa hitsattavat liitokset.

4. Rakennusammattimies pinnoittaa hitsausauman muovilla (muovia, 
lämmitetään nestekaasupolttimella).



Pvm: 11.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  2 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  2 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen X Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  2 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Yleinen Nostot

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Nostot

Yleinen Nostot

4. Koneiden ja laitteiden nosto pois kaivannosta (5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)
3130 Vesijohdot
3131.3 Vesijohdot teräksestä
Koneiden ja laitteiden nosto pois kaivannosta (5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: 1. Rakennusammattimies kiinnittää nostoketjut / -liinat koneisiin ja laitteisiin sekä kaivinkoneen nostokoukkuun.
2. Kaivinkone nostaa koneet ja laitteet kaivannosta ja rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.
3. Rakennusammattimies irroittaa nostoketjut / -liinat koneista, laitteista ja kaivinkoneen nostokoukusta.

Juha Glad, Tomi Lehto, Tero Mäkinen
Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikkuu silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

3. Rakennusammattimies irroittaa nostoketjut / -liinat koneista, laitteista ja 
kaivinkoneen nostokoukusta.

Nostovälineet. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

Nostettava kappale.
Nostettava kappale putoaa silloin kun työntekijä on sen 
lähesyydessä ja työntekijä jää puristuksiin kappaleen alle tai 
jää puristuksiin kappaleen ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole kuorma-
autontai nostotapahtuman läheisyydessä.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Nostovälineet. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

10. Teräsvesijohdon asennus

2. Kaivinkone nostaa koneet ja laitteet kaivannosta ja 
rakennusammattimies avustaa tarvittaessa.

1. Rakennusammattimies kiinnittää nostoketjut / -liinat koneisiin ja 
laitteisiin sekä kaivinkoneen nostokoukkuun.



Pvm: 4.12.2010
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  6 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

11. Kaivannon täyttö

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

1. Kaivinkone laskee kiviainesta kaivantoon.

Tärylätkä. Tärylätkällä ajetaan jalan tms. päälle. Huolellisuus ja varovaisuus.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Kaivinkone. Kaivinkone ottaa 
kiviainesta kauhaan kaivannon 
ulkopuolelta.

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Kiviaines. Kaivinkoneen 
kauhasta pudotettava kivi-aines.

Kiviainesta putoaa kauhasta ja sitä osuu läheisyydessä 
oleviin henkilöihin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Lapio tms. käsityökalu. Työntekijä lyö lapiolla jalkaan. Huolellisuus ja varovaisuus.

3. Rakennusammattimies tiivistää alkutäyttöä kerroksittain.

2. Rakennusammattimies tasoittaa kiviaineksen oikeaan 
materiaalipaksuuteen.

Täryjyrä Täryjyrällä ajetaan jalan tms. päälle. Huolellisuus ja varovaisuus.

1. Alkutäyttö (1832 Alkutäytöt)
1800 Penkereet, maapadot ja täytöt
1830 Kaivantojen täytöt
Alkutäyttö (1832 Alkutäytöt)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: Kuorma-auto on tuonut kiviainesta työalueelle
1. Kaivinkone laskee kiviainesta kaivantoon.
2. Rakennusammattimies tasoittaa kiviaineksen oikeaan materiaalipaksuuteen.
3. Rakennusammattimies tiivistää alkutäyttöä kerroksittain.

Tommi Nororaita, Tommy Wernfeld, Alexander Oljemark, Tero Mäkinen
Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)



Pvm: 4.12.2010
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  6 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

1. Rakennusammattimies levittää suodatinkankaan alkutäytön päälle 12. 
Päällysrakenteen rakentaminen (Suodatinkankaan asentaminen (2112 
Suodatinkankaat)).

11. Kaivannon täyttö

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

2. Kaivinkone laskee vaahtolasimursketta kaivantoon.

Tärylätkä. Tärylätkällä ajetaan jalan tms. päälle Huolellisuus ja varovaisuus

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Kaivinkone. Kaivinkone ottaa 
vaahtolasimursketta kauhaan 
kaivannon ulkopuolelta.

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

vaahtolasimursketta. 
Kaivinkoneen kauhasta 
pudotettava 
vaahtolasimursketta.

vaahtolasimursketta putoaa kauhasta ja sitä osuu 
läheisyydessä oleviin henkilöihin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Lapio tms. käsityökalu. Työntekijä lyö lapiolla jalkaan. Huolellisuus ja varovaisuus.

4. Rakennusammattimies tiivistää vaahtolasimurskeen ohjeiden 
mukaisesti ja ympäröi kevennysrakenteen suodatinkankaalla.

2. Rakennusammattimies tasoittaa vaahtolasimursketta oikeaan 
materiaalipaksuuteen.

Täryjyrä. Täryjyrällä ajetaan jalan tms. päälle Huolellisuus ja varovaisuus

2. Kevennysrakenteen tekeminen vaahtolasimurskeesta (1811.45 Vaahtolasimurskepenkere)
1800 Penkereet, maapadot ja täytöt
1830 Kaivantojen täytöt
Kevennysrakenteen tekeminen (1811 Penkereet)
Kevennysrakenteen tekeminen  vaahtolasimurskeesta (1811.45 Vaahtolasimurskepenkere)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: Kuorma-auto on tuonut vaahtolasimursketta työalueelle.
1. Rakennusammattimies levittää suodatinkankaan alkutäytön päälle.
2. Kaivinkone laskee vaahtolasimursketta kaivantoon.
3. Rakennusammattimies tasoittaa vaahtolasimurskeen oikeaan materiaalipaksuuteen.
4. Rakennusammattimies tiivistää vaahtolasimurskeen ohjeiden mukaisesti ja ympäröi kevennysrakenteen suodatinkankaalla.

Tommi Nororaita, Tommy Wernfeld, Alexander Oljemark, Tero Mäkinen
Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)



Pvm: 4.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  6 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

3. Lopputäyttö (1833 Lopputäytöt)
1800 Penkereet, maapadot ja täytöt
1830 Kaivantojen täytöt
Lopputäyttö (1833 Lopputäytöt)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: Kuorma-auto on tuonut tarvittaessa maa-ainesta työalueelle, muuten käytetään työaluelle läjitettyjä kaivumaita
1. Kaivinkone laskee maa-ainesta kaivantoon.
2. Rakennusammattimies tasoittaa lapiolla maa-aineksen oikeaan materiaalipaksuuteen.
3. Rakennusammattimies tiivistää lopputäyttöä kerroksittain tärylätkällä / täryjyrällä

Tommi Nororaita, Tommy Wernfeld, Alexander Oljemark, Tero Mäkinen
Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)

Täryjyrä. Täryjyrällä ajetaan jalan tms. päälle. Huolellisuus ja varovaisuus.

Kiviaines. Kaivinkoneen 
kauhasta pudotettava maa-
aines.

Maa-ainesta putoaa kauhasta ja sitä osuu läheisyydessä 
oleviin henkilöihin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Lapio tms. käsityökalu. Työntekijä lyö lapiolla jalkaan. Huolellisuus ja varovaisuus.

3. Rakennusammattimies tiivistää lopputäyttöä kerroksittain tärylätkällä / 
täryjyrällä

2. Rakennusammattimies tasoittaa lapiolla maa-aineksen oikeaan 
materiaalipaksuuteen.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Kaivinkone. Kaivinkone ottaa 
maa-ainesta kauhaan 
kaivannon ulkopuolelta.

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

11. Kaivannon täyttö

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

1. Kaivinkone laskee maa-ainesta kaivantoon.

Tärylätkä. Tärylätkällä ajetaan jalan tms. päälle. Huolellisuus ja varovaisuus.



Pvm: 4.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  1 kpl.
Harvinainen:  1 kpl.
Satunnainen:  1 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Erittäin harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Satunnainen Koneet ja laitteet

4. Pontin nosto kaivannosta (1632 Ponttiseinät, 5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)
1800 Penkereet, maapadot ja täytöt
1830 Kaivantojen täytöt
Pontin nosto kaivannosta (1632 Ponttiseinät, 5510 Nosto-, siirto- ja erityiskalusto)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: 1. Kaivinkone tarttuu ponttiseinän yläreunasta kiinni (Movax) ja nostaa ponttiseinän kaivannon reunalle.

Tommi Nororaita, Tommy Wernfeld, Alexander Oljemark, Tero Mäkinen
Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)

Ponttiseinä. Ponttiseinä kaatuu.
Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Movax -iskijjä. Movaxin leuat puristetaan kiinni siten, että leukojen välissä 
on jotain muuta kuin ponttiseinä.

 
Käytetään työkaluja siihen tarkoitukseen, mihin ne on 
suuunniteltu.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

11. Kaivannon täyttö

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

1. Kaivinkone tarttuu ponttiseinän yläreunasta kiinni (Movax) ja nostaa 
ponttiseinän kaivannon reunalle.



Pvm: 4.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  3 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  2 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen X Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  2 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Yleinen Nostot

Harvinainen Nostot

Harvinainen Nostot

Harvinainen Nostot

Yleinen Nostot

11. Kaivannon täyttö

2. Kaivinkone nostaa elementtiseinän (tuentaelementti) kaivannon 
reunalle ja rakennusammattimies irrottaa nostoketjut / -liinat.

1. Rakennusammattimies kiinnittää nostoketjut / -liinat elementtiseinään 
(tuentaelementti).

Nostovälineet. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Nostovälineet. Työntekijän sormet jää nostoketjun, -liinan, -sakkelin tai 
tarraimen tms. väliin. Huolellisuus ja varovaisuus.

Elementtiseinä.
Nostettava kappale putoaa silloin kun työntekijä on sen 
lähesyydessä ja työntekijä jää puristuksiin kappaleen alle tai 
jää puristuksiin kappaleen ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole kuorma-auton 
tai nostotapahtuman läheisyydessä.

Elementtiseinä. Kaivinkone työntää elementtiseinää. Huolehditaan siitä, että henkilöitä ei ole kuorma-auton 
tai nostotapahtuman läheisyydessä.

3. Rakennusammattimies irroittaa nostoketjut tai -liinat elementtiseinästä.

Elementtiseinä. Työntekijä työntää elementtiseinää. Kaivuelemettiä liikutetaan vain konevoimalla.

5. Tuentaelementin nosto kaivannosta (1631 Elementtituet)
1800 Penkereet, maapadot ja täytöt
1830 Kaivantojen täytöt
Tuentaelementin nosto kaivannosta (1631 Elementtituet)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: 1. Rakennusammattimies kiinnittää nostoketjut / -liinat elementtiseinään (tuentaelementti).
2. Kaivinkone nostaa elementtiseinän (tuentaelementti) kaivannon reunalle ja rakennusammattimies irrottaa nostoketjut / -liinat.
3. Rakennusammattimies irroittaa nostoketjut tai -liinat elementtiseinästä.

Tommi Nororaita, Tommy Wernfeld, Alexander Oljemark, Tero Mäkinen
Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)



Pvm: 5.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  5 kpl.
Satunnainen:  1 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen X Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen X Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara X Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Satunnainen Suojavarusteet

Harvinainen Muut vaarat

1. Suodatinkankaan asentaminen (2112 Suodatinkankaat)
2000 Päällys- ja pintarakenteet
2100 päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset
Suodatinkankaan asentaminen (2112 Suodatinkankaat)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: 1. Kaivinkone avustaa suodatinkangas -rullan siirtämisessä tai paikallapitämisessä.
2. Rakennusammattimies asentaa suodatinkankaan.

Marko Olli, Tero Mäkinen
Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkonella pudotetaan kiviainesta suodatinkankaan 
päälle, jotta kangas pysyisi paikoillaan.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä (vrt. moottoripyöräilijän katsekontakti autoilijaan 
risteyksessä).

2. Rakennusammattimies asentaa suodatinkankaan.

Puukko tai vastaava 
käsityökalu.

Työntekijä leikkaa suodatinkangasta ja samalla viiltää 
itseään. Huolellisuus, varovaisuus ja viiltosuojahansikkaat tms.

Kivi-aines. Kaivinkoneen 
kauhasta pudotettava kivi-aines.

Kaivinkonella pudotetaan kiviainesta suodatinkankaan 
päälle, jotta kangas pysyisi paikoillaan.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä (vrt. moottoripyöräilijän katsekontakti autoilijaan 
risteyksessä).

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Suodatinkangasrulla. Suodatinkangasrulla putoaa työntekijöiden päälle. Rullaa ei liikutetaa siten, että henkilöitä on alla.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

12. Päällysrakenteen rakentaminen

Kaivinkone. Kaivinkone ottaa 
kiviainesta kauhaan kaivannon 
ulkopuolelta.

Kaivinkonella pudotetaan kiviainesta suodatinkankaan 
päälle, jotta kangas pysyisi paikoillaan.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä. Näköyhteys kaikkiin aluella työskentelviin 
henkilöihin (vrt. moottoripyöräilijän katsekontakti 
autoilijaan risteyksessä).

1. Kaivinkone avustaa suodatinkangas -rullan siirtämisessä tai 
paikallapitämisessä.

Lapio. Työtekijä laittaa maa-ainesta suodatinkankaan päälle, jotta 
kangas pysyisi paikoillaan. Lyö lapiolla jalkaasa tms. Huolellisuus ja varovaisuus.



Pvm: 5.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  1 kpl.
Harvinainen:  6 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  1 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto X Muut vaarat:  1 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Erittäin harvinainen Muut vaarat

Yleinen Muut vaarat

12. Päällysrakenteen rakentaminen

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

1. Kaivinkone laskee kiviainesta kaivantoon.

Muut työntekijät ja toimijat. Mittamies on "ylimääräinen" henkilö kaivannossa ja hän 
työskentelee muiden seassa. Huolellisuus ja varovaisuus.

Tärylätkä. Tärylätkällä ajetaan jalan tms. päälle. Huolellisuus ja varovaisuus.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Kaivinkone. Kaivinkone ottaa 
kiviainesta kauhaan kaivannon 
ulkopuolelta.

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Kivi-aines. Kaivinkoneen 
kauhasta pudotettava kivi-aines.

Kivi-ainesta putoaa kauhasta ja sitä osuu läheisyydessä 
oleviin henkilöihin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Lapio tms. käsityökalu. Työntekijä lyö lapiolla jalkaan. Huolellisuus ja varovaisuus.

3. Rakennusammattimies tiivistää kiviaineksen kerroksittain tärylätkällä / 
täryjyrällä.

2. Rakennusammattimies tasoittaa lapiolla kiviaineksen oikeaan 
materiaalipaksuuteen.

Täryjyrä. Täryjyrällä ajetaan jalan tms. päälle. Huolellisuus ja varovaisuus.

4. Mittamies tarkemittaa rakennekerroksen yläpinnan.

Käsityökalut tms. GPS / takymetrin kaatuu ja mittamies ym. jää alle. Huolellisuus.

2. Kadun päällysrakenteen tukikerroksen (jakava -kerros) rakentaminen (2120 Jakavat-, eristys- ja välikerrokset
2000 Päällys- ja pintarakenteet
2100 päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset
Kadun päällysrakenteen tukikerroksen (jakava -kerros) rakentaminen (2120 Jakavat-, eristys- ja välikerrokset)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: Kuorma-auto on tuonut kiviainesta työalueelle.
1. Kaivinkone laskee kiviainesta kaivantoon.
2. Rakennusammattimies tasoittaa lapiolla kiviaineksen oikeaan materiaalipaksuuteen.
3. Rakennusammattimies tiivistää kiviaineksen kerroksittain tärylätkällä / täryjyrällä.
4. Mittamies tarkemittaa rakennekerroksen yläpinnan.

Jussi Silvo, Antero Oksama, Tero Mäkinen
Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM), mittamies



Pvm: 5.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  1 kpl.
Harvinainen:  6 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  1 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  1 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Erittäin harvinainen Muut vaarat

Yleinen Muut vaarat

12. Päällysrakenteen rakentaminen

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

1. Kaivinkone laskee kiviainesta kaivantoon.

Muut työntekijät ja toimijat. Mittamies on "ylimääräinen" henkilö kaivannossa ja hän 
työskentelee muiden seassa. Huolellisuus ja varovaisuus.

Tärylätkä. Tärylätkällä ajetaan jalan tms. päälle. Huolellisuus ja varovaisuus.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Kaivinkone. Kaivinkone ottaa 
kiviainesta kauhaan kaivannon 
ulkopuolelta.

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Kivi-aines. Kaivinkoneen 
kauhasta pudotettava kivi-aines.

Kivi-ainesta putoaa kauhasta ja sitä osuu läheisyydessä 
oleviin henkilöihin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Lapio tms. käsityökalu. Työntekijä lyö lapiolla jalkaan. Huolellisuus ja varovaisuus.

3. Rakennusammattimies tiivistää kiviaineksen kerroksittain tärylätkällä / 
täryjyrällä.

2. Rakennusammattimies tasoittaa lapiolla kiviaineksen oikeaan 
materiaalipaksuuteen.

Täryjyrä. Täryjyrällä ajetaan jalan tms. päälle. Huolellisuus ja varovaisuus.

4. Mittamies tarkemittaa rakennekerroksen yläpinnan.

Käsityökalut tms. GPS / takymetrin kaatuu ja mittamies ym. jää alle. Huolellisuus.

3. Kantavan kerroksen rakentaminen (2130 Kantavat kerrokset)
2000 Päällys- ja pintarakenteet
2100 päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset
Kantavan kerroksen rakentaminen (2130 Kantavat kerrokset)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: Kuorma-auto on tuonut kiviainesta työalueelle.
1. Kaivinkone laskee kiviainesta kaivantoon.
2. Rakennusammattimies tasoittaa lapiolla kiviaineksen oikeaan materiaalipaksuuteen.
3. Rakennusammattimies tiivistää kiviaineksen kerroksittain tärylätkällä / täryjyrällä.
4. Mittamies tarkemittaa rakennekerroksen yläpinnan.

Jussi Silvo, Antero Oksama, Tero Mäkinen
Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM), mittamies



Pvm: 5.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  6 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

12. Päällysrakenteen rakentaminen

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

1. Kaivinkone laskee tasauskerroksen kiviainesta päällystettävälle aluelle 
ja rakennusamattimies tasoittaa ja tiivistää pinnan.

2. Ulkopuolinen urakoitsija asentaa päällysteen (työturvallisuusriskejä ei 
arvioida tässä riskienarvioinnissa).

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Kaivinkone. Kaivinkone ottaa 
kiviainesta kauhaan kaivannon 
ulkopuolelta.

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Kivi-aines. Kaivinkoneen 
kauhasta pudotettava kivi-aines.

Kivi-ainesta putoaa kauhasta ja sitä osuu läheisyydessä 
oleviin henkilöihin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Tärylätkä. Tärylätkällä ajetaan jalan tms. päälle. Huolellisuus ja varovaisuus.

Täryjyrä. Täryjyrällä ajetaan jalan tms. päälle. Huolellisuus ja varovaisuus.

Lapio tms. käsityökalu. Työntekijä lyö lapiolla jalkaan. Huolellisuus ja varovaisuus.

4. Päällysteen rakentaminen (2140 Päällysteet ja pintarakenteet)
2000 Päällys- ja pintarakenteet
2100 päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset
Päällysteen rakentaminen (2140 Päällysteet ja pintarakenteet)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: 1. Kaivinkone laskee tasauskerroksen kiviainesta päällystettävälle aluelle ja rakennusamattimies tasoittaa ja tiivistää pinnan.
2. Ulkopuolinen urakoitsija asentaa päällysteen (työturvallisuusriskejä ei arvioida tässä riskienarvioinnissa).

Marko Olli, Tero Mäkinen
Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)



Pvm: 5.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  8 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen X Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin X Liikkuvan esineen aiheuttama isku X Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne X Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

Harvinainen Koneet ja laitteet

5. Muun päällysteen ja pintarakenteen rakentaminen (2149 Muut päällysteet ja pintarakenteet)
2000 Päällys- ja pintarakenteet
2100 päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset
2149 Muun päällysteen ja pintarakenteen rakentaminen (2149 Muut päällysteet ja pintarakenteet)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: 1. Kaivinkone laskee kaivumaita kaivantoon.
2. Rakennusammattimies tiivistää kaivumaat kerroksittain.
3. Kaivinkone asentaa kasvukerroksen takaisin paikoilleen.

Jussi Silvo, Antero Oksama, Tero Mäkinen
Kaivinkone + rakennusammattimies (KKHt + RAM)

Kaivinkone. Kaivinkone ottaa 
maa-ainesta kauhaan 
kaivannon ulkopuolelta.

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Maa-aines. Kaivinkoneen 
kauhasta pudotettava maa-
aines.

Kivi-ainesta putoaa kauhasta ja sitä osuu läheisyydessä 
oleviin henkilöihin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Maa-aines. Kaivinkoneen 
kauhasta pudotettava maa-
aines.

Maa-ainesta putoaa kauhasta ja sitä osuu läheisyydessä 
oleviin henkilöihin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

Tärylätkä. Tärylätkällä ajetaan jalan tms. päälle. Huolellisuus ja varovaisuus.

Täryjyrä. Täryjyrällä ajetaan jalan tms. päälle. Huolellisuus ja varovaisuus.

2. Rakennusammattimies tiivistää kaivumaat kerroksittain.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Kaivinkone. Kaivinkone ottaa 
maa-ainesta kauhaan 
kaivannon ulkopuolelta.

Kaivinkoneen kauha liikahtaa silloin kun työntekijä on 
kauhan läheisyydessä ja se osuu työntekijään tai työntekijä 
rusentuu kauhan ja jonkin muun esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

12. Päällysrakenteen rakentaminen

Kaivinkone. Kaivinkoneen 
liikkuminen tai pyöriminen.

Kaivinkone tai kaivinkoneen puomi tai kauha liikahtaa  silloin 
kun työntekijä on kauhan läheisyydessä ja se osuu 
työntekijään tai työntekijä rusentuu kauhan ja jonkin muun 
esteen väliin.

Huolehditaan siitä, että kaivinkoneen työalue pidetään 
vapaana. Ts. työalueella ei saa olla ihmisiä eikä muita 
esteitä.

1. Kaivinkone laskee kaivumaita kaivantoon.

3. Kaivinkone asentaa kasvukerroksen takaisin paikoilleen.



Pvm: 12.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  4 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen Esineiden tai aineiden sinkoutuminen X Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin Liikkuvan esineen aiheuttama isku Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Muut vaarat

1. Paineistus / painekoe (3139 Muut vesijohtorakenteet)
3100 Vesihuollon järjestelmät
3139 Muut vesijohtorakenteet
Paineistus / painekoe (3139 Muut vesijohtorakenteet)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: Ulkopuolinen urakoitsija / laadunvarmistaja suorittaa paineistuksen, jonka vastuulla on työtehtävän varsinainen vaarojen arviointi
1. Vesijohtoon asennetaan paineenmittauslaitteisto.
2. Vesijohto paineistetaan vedellä avaamalla sulkuventtiilit.
3. Sulkuventtiilit suljetaan ja paineenmittauslaitteisto hoitaa vesijohdon paineistuksen ja paineenaleneman mittauksen.

Tarmo Hyvärinen, Tero Mäkinen
Ulkopuolinen urakoitsija

Paineellinen vesi.
Vesijohto hajoaa ja paineellista vettä suihkuaa putkesta 
henkilöiden päälle tai paineellinen vesi "ampuu" irtonaisen 
esineen henkilöitä päin.

Huolehditaan siitä, että paineistuksen aikana 
vesijohdon läheisyydessä ei ole henkilöitä eikä 
irtonaisia esineitä.

3. Sulkuventtiilit suljetaan ja paineenmittauslaitteisto hoitaa vesijohdon 
paineistuksen ja paineenaleneman mittauksen.

Paineellinen vesi. Paineenmittauslaitteisto ei ole kiinnitetetty kunnolla ja veden 
paine irrottaa laitteiston putket. Varmistetaan, että liitokset ja vastaavat on luikittu.

Mikä tahansa vesijohdon osa. Vesijohto hajoaa liitoksesta ja "ampuu" vesijohdon osan päin 
henkilöitä.

Huolehditaan siitä, että paineistuksen aikana 
vesijohdon läheisyydessä ei ole henkilöitä.

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Paineellinen vesi. Paineenmittauslaitteisto ei ole kiinnitetetty kunnolla ja veden 
paine irrottaa laitteiston putket. Varmistetaan, että liitokset ja vastaavat on luikittu.

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

13. Vesijohdon käyttöönotto

2. Vesijohto paineistetaan vedellä avaamalla sulkuventtiilit.

1. Vesijohtoon asennetaan paineenmittauslaitteisto.



Pvm: 12.12.2019
Työvaihe: 

Taso 1 :
Taso 2: 
Taso 3: 

Erittäin harvinainen:  0 kpl.
Harvinainen:  7 kpl.
Satunnainen:  0 kpl.

Yleinen:  0 kpl.
Erittäin yleinen:  0 kpl.

Liukastuminen X Esineiden putoaminen Suojainten ja suojusten puute X Koneet ja laitteet:  0 kpl.

Kompastuminen X Esineiden kaatuminen Turvaton toiminta ja riskinotto X Suojavarusteet:  0 kpl.

Henkilönostot tai henkilön putoaminen X Esineiden tai aineiden sinkoutuminen X Poikeavat tilanteet ja häiriöt X Olosuhteet:  0 kpl.

Puristuminen esineiden väliin Liikkuvan esineen aiheuttama isku Päihteiden väärinkäyttö X Perehdytys / opastus:  0 kpl.

Lukittuun tilaan loukkuun jääminen X Tarkertuminen liikkuvaan esineeseen Puutteet hälytys- ja pelastusvälineissä Kaivanto:  0 kpl.

Sähkölaitteet tai staattinen sähkö Viilto- tai leikkautumisvaara Puutteet ensiapujärjestelyissä Nostot:  0 kpl.

Tavarankuljetus ja muu liikenne Pistovaara Kommunikointi:  0 kpl.

Hapen puute X Liikenne:  0 kpl.

Kaivanto Muut vaarat:  0 kpl.

Vaarallisen tapahtuman 
todennäköisyys

Vaaran 
luokitus

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Muut vaarat

Harvinainen Muut vaarat

Tyhjennyskaivon luukku Kaivon luukku meneen kiinni ja lukittuu. Kaivosta voi loppua 
happi. Ei työskennellä yksin

2. Vesijohdon huuhtelu / desinfiointi (3139 Muut vesijohtorakenteet)
3100 Vesihuollon järjestelmät
3139 Muut vesijohtorakenteet
Vesijohdon huuhtelu / desinfiointi (3139 Muut vesijohtorakenteet)

Infra 2015
nimikkeistö: 

Yleiset ja erittäin yleiset vaarat luokittain

Tunnistetut yleiset työvaihekohtaiset työturvallisuusvaarat ja vaaratekijät

Henkilön toimintaTyöympäristö Esineet ja aineet
Tunnistetut yleiset vaarat ja vaaratekijät

Vaarallisten tapahtumien tod.näk.

Työsuoritus: 1. Rakennusammattimies asentaa tyhjennyskaivoihin tyhjennysputken ja toisen pään jätevesiviemäriin.
2. Vesijohto täytetään vedellä.
3. Vettä juoksutetaan putkessa useita viikkoja.
(4. Ulkopuolinen urakoitsija desinfioi putkilinjan).

Tarmo Hyvärinen, Tero Mäkinen
Rakennusammattimies (RAM), Ulkopuolinen urakoitsija

Toimenpiteet, jotta vaara ei toteutuisi

Vaara: 
Tekijä tai tilanne, joka voi 
aiheuttaa haitallisen 

tapahtuman

Jätevesikaivon kansi Työntekijän kompastuminen tai putoaminen jätevesikaivoon Huolehditaan sitä, että avonaiset kaivonkannet on 
merkitty ja aidattu hyvin

(4. Ulkopuolinen urakoitsija desinfioi putkilinjan)

2. Vesijohto täytetään vedellä.

Paineellinen vesi
Vesijohto hajoaa ja paineellista vettä suihkuaa putkesta 
henkilöiden päälle tai paineellinen vesi "ampuu" irtonaisen 
esineen henkilöitä päin

Huolehditaan siitä, että paineistuksen aikana 
vesijohdon läheisyydessä ei ole henkilöitä

3. Vettä juoksutetaan putkessa useita viikkoja.

Vesijohdon osa Vesijohto hajoaa liitoksesta ja "ampuu" vesijohdon osan päin 
henkilöitä

Huolehditaan siitä, että paineistuksen aikana 
vesijohdon läheisyydessä ei ole henkilöitä eikä 
irtonaisia esineitä

Esimerkki vaarallisesta tapahtumasta 
/ 

Vaaran syy(t)
Työvaihe

Tyhjennyskaivon luukku Tyhjennyskaivon kannen avaaminen ja sen lukitseminen ja 
tässä tilanteessa loukkaantuminen Ei avata kantta yksin

TYÖVAIHEKOHTAINEN TYÖTURVALLISUUSVAAROJEN ANALYYSILOMAKE / -TIETOKORTTI: Teräsvesijohdon rakentaminen Viikissä

Rakennusvaihe: 

Laatija(t): 
Työvaiheen resurssit: 

13. VJ:n käyttöönotto

Tyhjennyskaivon luukku Kiipeäminen tyhjennyskaivon tikapuita pitkin kaivon pohjalle 
ja mahdollinen kaivoon tippuminen Yleinen varovaisuus

1. Rakennusammattimies asentaa tyhjennyskaivoihin tyhjennysputken ja 
toisen pään jätevesiviemäriin.

Virtaava vesi Työntekijöiden liukastuminen, jos vettä pääsee kulkuväylille Huolehditaan siitä, että purkuputken pää on 
jätevesikaivon sisällä
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Raide-Jokerin projektitoimisto 
Valimotie 1, 00380 Helsinki 
PL 1400, 00099 Helsingin kaupunki 
raidejokeri(a)hel.fi http://www.raidejokeri.info/ 

Paikka:        Lohko: 
 
Vahingoittuneen työnantaja (myös tilaaja, jos AU):      Tapahtumapvm:       
 
Tutkinnan tekijät:        Tapahtuma aika: 
Lisätietoja antaa:                      Tapaturma ☒ Vaaratilanne☐ Muu:☐ 
 
Tapahtuman kuvaus 

 
Teknisen tutkinnan tulokset 

 
Henkilöiden haastatteluissa esille tulleet asiat 

 
Johtopäätökset

 
Toimenpiteet vastaavan tapaturman ehkäisemiseksi tulevaisuudessa 

 

- Vahingoittunut oli tekemässä kulmahiomakoneella harjaterästen katkaisutyötä. Kohteena oli 
pulveroijalla puretun, kaivuutöissä löytyneen vanhan betonirakenteen jäänteet. Harjaterästen 
paksuus oli n. 10-12 milliä.  

- Laikka osui katkaistaessa toiseen, katkaistavaksi aiotun harjateräksen alla ristikkäin olevaan 
harjateräkseen. Tästä johtuen terä pääsi taittumaan pyöriessään. Tämän seurauksena laikan 
keskiosa irtosi ja laikka sirpaloitui. Sirpaleet lensivät ympäristöön ja yksi niistä osui kasvoihin. 
Toinen osui suojalaseihin, joihin tuli naarmu. Yksi sirpaleista osui kypärään, vahingoittaen sitä. 

- Haava poskeen. Liimattiin ensiavussa. Tapahtumapäivän lisäksi kolme päivää sairauslomaa. 
- Työ oli tavanomaista purkutyötä. 
- Kyseistä työvaihetta ei oltu käsitelty aloituspalaverissa, koska kyseistä työvaihetta ei vielä siinä 

vaiheessa edes tiedetty tulevaksi.  

- Kulmahiomakone oli kunnossa ja suojat olivat paikoillaan. Työssä olisi voinut käyttää akkukäyttöistä 
katkaisukonetta kulmahiomakoneen sijaan. Tällöin vaara olisi ollut pienempi.  

- Henkilösuojaimet olivat kunnossa ja niitä käytettiin. 
- Työolosuhteet olivat normaalit. Ei satanut vettä, eikä ollut liukasta. Työskentelyalusta oli tasainen 

tapahtumapaikalla. 
- Perehdytys työmaahan ja työvaiheeseen oli tehty ja dokumentoitu 
- Työvaiheesta ei ole tehty riskienarviointia.  

- Vahingoittuneella on kokemusta vastaavasta työstä n. 28 vuotta. 
- Vahingoittuneella oli asianmukaiset kortit ja koulutukset kunnossa. 
- Työssä, työympäristössä, olosuhteissa, työtilanteessa, aikataulussa, omassa jaksamisessa ym. ei 

ollut mitään tavanomaisesta poikkeavaa. 
- Laikan hajoamisia on vahingoittuneelle sattunut ennenkin, mutta ilman tapaturmia. 

- Tapaturman synnyssä olennaisin yksittäinen tekijä oli väärin ohjeistettu henkilösuojain kyseiseen 
työhön. Silmien suojaus on huomioitu, kasvojen suojausta ei. Turvallisuusohjeet on tältä osin 
päivitettävä.  

- Kulmahiomakoneen käyttö katkaisuun on nopea, mutta vaarallinen menetelmä. Turvallisempaa on 
käyttää harjaterästen katkaisuun tarkoitettua akkutyökalua. Tässä vältetään myös sähkökaapelien 
vetäminen työmaalle. 

- Riskienarvioinnin laiminlyönti ei välttämättä vaikuttanut suoranaisesti tapaturman syntymiseen, 
mutta sen avulla olisi ollut mahdollista miettiä vaihtoehtoista työmenetelmää ja estää vahinko. 

- Kulmahiomakonetta tai muuta kappaleiden sinkoutumisvaaraa aiheuttavia työkaluja käytettäessä 
käytetään kokonaamaria suojalasien päällä.  

- Kaulukset on pidettävä kiinni ylhäällä kaulan suojaamiseksi.  
- Sähköinen katkaisulaite olisi vaihtoehtoinen katkaisumenetelmä – otetaan kokeiluun lohkolla 5 

Viikintien, viikinkaaren risteys Lohko 5

PPH Group / YIT 8.10.2019

MSa, Reetta Lavonen+Juha Glad (YIT) Marko Olli (NRC) 08:15

Reetta Lavonen +358 40 823 8232

Liite F: Työpaikkatapaturman tutkintaraportti



 TUTKINTARAPORTTI 
 

2 (5) 
 

 

Raide-Jokerin projektitoimisto 
Valimotie 1, 00380 Helsinki 
PL 1400, 00099 Helsingin kaupunki 
raidejokeri(a)hel.fi http://www.raidejokeri.info/ 

Kuvat tapahtuneesta 

 
 

     Työtehtävänä oli rautojen katkominen 
pulveroidulta alueelta. (vas.) 
 
Pulveroija (yläkuva) 
 
Työskentelyasento tapahtumahetkellä (vas. 
alak.) 
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Korjaavina toimenpiteinä otetaan käyttöön 
kypärä+visiiriyhdistelmä aina, kun tehdään 
piikkaamista, rälläköintiä tai muita saman 
tyyppisiä töitä joissa on kappaleiden 
sinkoutumisvaara.  
(Skyddalta: KASK Zenith + Kokovisiiri Zenith kirkas) 
 
Harjaterästen katkomisessa rälläkän käytöstä 
aiheutuu sirpaloituvan laikan lisäksi vaatteille ja 
ympäristölle vakavan tulipaloriskin. 
Onnettomuuksien välttämiseksi käytetään 
jatkossa harjaterästen katkomiseen tarkoitettuja 
leikkureita.  

Hajonnut laikka vahingoitti kypärää ja suojalaseja. Kuvista käy hyvin 
ilmi se voima, jolla laikan kappaleet ovat osuneet kohteeseen. 
Suojalasit todennäköisesti pelastivat vahingoittuneen näön.  
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Miksi         Edesauttavia tekijöitä           Korjaavia toimenpiteitä 

 
 
1. Miksi         Edesauttavia tekijöitä           Korjaavia toimenpiteitä 

 
 
2. Miksi         Edesauttavia tekijöitä           Korjaavia toimenpiteitä 

 
 
3. Miksi         Edesauttavia tekijöitä           Korjaavia toimenpiteitä 

 
 
4. Miksi         Edesauttavia tekijöitä           Korjaavia toimenpiteitä 

 
  

Kulmahiomakoneen laikka 
hajosi ja sirpaleet osuivat 
vahingoittuneen kasvoihin 

Kulmahiomakoneen käyttö 
työvälineenä 

Siirrytään käyttämään 
vaihtoehtoisia työkaluja 
ja/tai -menetelmiä. 

Pyörivä laikka osui alla 
olevaan, risteävään rautaan. 

Työalueella oli paljon 
harjateräksiä ristiin rastiin. 

Katkaisukohdan valinta. 
Vaihtoehtoinen 
työmenetelmä. 

Työntekijä oli katkomassa 
rautoja 
kulmahiomakoneella. 

Työstä ei oltu tehty 
riskienarviointia ennen 
aloittamista. Vaihtoehtoisia 
menetelmiä ei oltu mietitty 
lainkaan. 

Jokaisesta työstä on aina 
tehtävä vähintään 
pikariskienarviointi. 
Tulityövälineiden kohdalla 
on aina ensin mietittävä 
vaihtoehtoisia menetelmiä 
ennen aliuttamista 

Raudat olivat jääneet 
pulveroinnin jälkeen 
katkomatta, koska kyseisellä 
koneella sitä ei saatu tehtyä. 
Raudat piti poistaa betonin 
seasta. 
 
 

Rautoja oli paljon ja ne 
ulottuivat purettavan 
alueen ulkopuolelle, ollen 
kiinni ja siten niitä ei saanut 
koneella poistettua. 

Irroitetaan koneella 
mahdollisimman paljon 
rautoja etukäteen, jotta 
manuaalisen työn määrä 
voidaan minimoida. Näin oli 
toimittu tässä tapauksessa. 
 

Pulverointia käytettiin 
purkutyössä, koska kohde 
oli hankalassa paikassa. 

Yllättävä purkukohde löytyi 
vasta kaivauksien 
yhteydessä.  
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Inhimilliset tekijät 

 

- Tilannetietoisuus, kokonaistilanteen ymmärtäminen EI 
- Yhtenäinen tilannekuva eri yhteistyötahojen kesken EI 
- Yhteistyö eri toimijoiden kesken EI 
- Tiedonkulkukäytännöt, viestivälineet EI 
- Päätöksenteko ryhmässä – työtavan valinta tehtiin omatoimisesti vahingoittuneen toimesta. 
- Johtamistapa ja -järjestelmät / organisaation päätöksenteko – Käsketty katkaisemaan raudat 

kohdealueelta 
- Muutoksen hallinta EI 
- Väärinkäsitykset, -tulkinnat, -kuulemiset ja niiden korjaaminen EI 
- Ryhmän rakenne ja kiinteys, muu ryhmädynamiikka EI 
- Tilanteiden ennakointi, oletukset, varmistaminen – Ei oltu mietitty, eikä vahingon uhkaa koettu 

konkreettiseksi 
- Ali- tai ylikuormitus ja niiden hallintakeinot – Ei ollut kiirettä tai kiireen tuntua. 
- Vireystila, väsymysoireet – Normaali vireystila, ei erityistä väsymystä tms. 
- Elämäntilanne, huolet, yleinen stressitaso, henkinen kuormitus - EI 
- Ikä, fysiologiset ominaisuudet, yleinen terveydentila - Kunnossa 
- Motivaatio, asenteet - Motivoitunut 
- Mielentila – Ihan ok 
- Aikapaine, työn määrä – Oli kunnossa 
- Työnjako, tehtävänkuvaukset, organisointi EI  
- Laitejärjestelmien/tekniikan toimivuus ja käytettävyys - Kunnossa 
- Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työoloihin – Valitsi itse työtavan 
- Työstä saatu palaute EI  
- Mahdollisuus ja kyky arvioida ja kehittää omia työprosesseja EI 
- Koulutus: sisältö, vaikuttavuus ja mahdollisuudet osallistua EI 
- Fyysinen työympäristö, työolosuhteet, työhygieeniset tekijät EI 
- Yhteisten toimintojen tuki liiketoiminnoille – Turvallisuusmääräykset eivät vaatineet 

kokomaskia, mikä johti suoranaisesti tapaturman syntyyn. 


