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Toimintaohje ulkomailta Suomeen saapuville työntekijöille 

Koronavirusepidemian leviämisen ehkäiseminen on kaikkien rakennustyömaalla työskentele-
vien yhteinen asia. Tässä ohjeessa on erityisesti kiinnitetty huomioita ulkomailta Suomeen 
saapuvien työntekijöiden ohjeistukseen.  

Matkustusrajoitukset 

Kun saavut Suomeen, varmistu yhdessä työnantajasi kanssa voimassa olevista matkustusra-
joituksista.  

Mikäli saavut Suomeen maasta, johon kohdistuu edelleen matkustusrajoituksia, sinun 
tulee 14 vuorokauden ajan noudattaa omaehtoista karanteenia.  

https://raja.fi/korona-info 

Omaehtoinen karanteeni rakennusalalla 

Omaehtoinen karanteeni tarkoittaa, että sinun tulee välttää lähikontaktia muihin ihmisiin 
aina kun mahdollista ja pysyä majoituksessa 14 vuorokauden ajan Suomeen saapumisen jäl-
keen.  

• Älä mene työmaalle omaehtoisen karanteenin aikana.
• Pysy majoituksessa. Vain välttämätön liikkuminen on sallittua.
• Älä käytä julkista liikennettä.
• Pidä riittävää 1-2 metrin etäisyyttä muihin.
• Käytä kasvomaskia suosituksen mukaisesti.

Työskentely työmaalla 

Yleisohjeet työskentelyyn  

Muista kaikissa tilanteissa seuraavat asiat: 

• Tule vain terveenä töihin.
• Vältä fyysisiä kontakteja. Älä kättele tai halaa.
• Pidä vähintään 1–2 metrin turvaväli muihin ihmisiin.
• Peitä aivastaessasi tai yskiessäsi suusi kertakäyttöisellä nenäliinalla tai hihalla.
• Pese kätesi huolellisesti saippualla ja noudata hyvää hygieniaa.
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• Lataa koronavilkku puhelimeesi. Koronavilkku on mobiilisovellus, jonka avulla saat tie-
don, jos olet sovelluksen arvion mukaan altistunut koronavirukselle.
https://koronavilkku.fi/

Työmaalle kulkeminen 

• Vältä julkista liikennettä.
• Kulje työmaalle omalla autolla tai työnantajasi järjestämällä kuljetuksella.

Majoitus 

• Huolehdi riittävien turvavälien noudattamisesta myös yhteismajoituksessa.
• Vältä lähikontakteja samassa majoituksessa olevien muiden asukkaiden kanssa.
• Sopikaa yhteistilojen, kuten keittiön ja kylpyhuoneen käyttövuoroista.
• Pyyhi ja desinfioi kahvinkeitin, ovenkahvat ja muut yhteisessä käytössä olevat pinnat.

Työskentely työmaalla 

• Noudata työmaan perehdytyksessä sinulle annettuja ohjeita.
• Työmaalla liikkuessasi, töitä tehdessäsi ja tauoilla pidä vähintään 1-2 metrin turvaväli

muihin ihmisiin.
• Käytä vain opastettuja kulkureittejä.
• Sovi tarvittaessa liikkumisen ajallisesta porrastamisesta.
• Varmista sosiaalitilojen käyttövuorosi esimiehiltäsi.
• Mikäli omia sosiaalitiloja ei ole osoitettu, sinun tulee huolehtia taukojen riittävästä por-

rastamisesta muiden työmaan työntekijöiden kanssa.

Toiminta sairastumistilanteissa 

• Jos sairastut flunssaan tai epäilet koronatartuntaa, älä mene työmaalle, vaan pysy
majoituksessa. Pysy eristyksissä samassa majoituksessa olevista muista asukkaista.

• Ota yhteyttä työnantajaasi ja lääkäriin.
• Mene koronatestiin, vaikka sinulla olisi vain lieviä oireita.
• Ilmoita testiin menemisestä ja testin tuloksista työnantajallesi ja työmaan pääurakoit-

sijalle.

https://koronavilkku.fi/
https://koronavilkku.fi/



