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MVR-1: Korkealla työskentely, turvavaljaat
- Työskentely ja koneenkäyttö (kaksi havaintoa)
- Kalusto (yksi havainto)
Kohteessa havainnoidaan työskentelyä. Työntekijöistä
tulee aina vain yksi havainto. Tässä kohdassa on hyvä
kertoa ”hirsipuusta”, joka on ”hyvä” putoamissuojausratkaisu, jos suojakaiteita tai muita teknisiä keinoja ei
voida käyttää.
Kohteessa havainnoidaan kalusto, eli säiliövaunu.
Kalustokohtaan koneesta tai kalustosta tulee aina yksi
havainto. Ko. säiliövaunuja käytetään mm. stabilointi- ja
massastabilointityömailla.
MVR-2: Suojavarusteet, näkyminen, kännykkä
- Työskentely ja koneen käyttö (yksi havainto)
Kohteessa havainnoidaan maantasolla työskentely,
jossa huomioidaan väärä työvaatetus ja kerrotaan
puhelimen väärän käyttöpaikan vaaroista (Puhelimen
käyttö ei sinänsä suoraan liity mittauksen hyväksymisperusteisiin, mutta voidaan merkitä Työskentelyyn
riskin takia).

MVR-3: Järjestys
- Järjestys ja varastointi (yksi havainto alueesta)
Kohteessa havainnoidaan alueen järjestys.
Järjestyshavainto tehdään mittauksessa jokaisesta
alueesta. Kerrotaan epäjärjestyksen vaaroista ja
erityisesti talvella, kun esineet / jätteet yms. ovat lumen
alla.

MVR-4: Riski, sisäinen liikenne
- Työskentely ja koneen käyttö (kaksi havaintoa)
- Kalusto (kaksi havaintoa)
Kohteessa havainnoidaan työskentelyä ja kone sekä
auto. Koska pyöräkuormaajan peruutushälytin ei toimi,
niin kuljettajan työskentelystä ja koneesta tulee
molemmista väärinhavainnot. Koska kuljettaja käyttää
viallista konetta, on se riskinottoa ja siitä tulee
väärinhavainto. Kalusto kohtaan tulee taas
väärinhavainto koneesta, sen puutteen johdosta. Väärin
pysäköity auto on ollut myös riskinottoa, eli siitä tulee
väärinhavainto. Lisäksi kauhassa työskentelevästä
työntekijästä tulee väärinhavainto, koska kauhasta
työskentely on ehdottomasti kiellettyä.
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MVR-5: Tikkaat, riskinotto
- Työskentely ja koneen käyttö (yksi havainto)
- Kalusto Yksi havainto)
Kohteessa havainnoidaan työskentelyä, joka on VÄÄRIN,
koska käytetään työskentelyalustana nojatikkaita, joka
on EHDOTTOMASTI KIELLETTYÄ kyseisen kaltaisessa
asennustyössä. Tikkaista tulee vääränä
työskentelyalustana havainto kalustokohtaan.

MVR-6: Liikennemerkit
- Ajo- ja kulkuväylät (neljä havaintoa)
Liikennemerkeistä havainnot jokaisesta merkistä tai
merkin puuttumisesta erikseen. Liikennemerkit tai
liikennemerkin puuttuminen havainnoidaan aina
”yksilöinä” ja havainto per merkki. Samalla tavalla
havainnoidaan sulkutaulut, liikennevalot ja muut
vastaavat liikenteenohjauslaitteet. Lamellit ja vastaavat
havainnoidaan aina aluejaon mukaisesti. Ja siis niiden
puuttuminen. Tarvittaessa mittauksessa voidaan
käyttää apuna liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.

MVR-7: Aidat, työalueen rajaus
- Ajo- ja kulkuväylät (yksi havainto per alue)
Kohteessa havainnoidaan työalueen turvallista rajausta.
Tässä tapauksessa luiskan ja työalueen rajaus on tehty
oikein huomioaidalla. Ko. havainnot tehdään aina
alueittain. Jos aita puuttuu tai käytetään esimerkiksi
lippusiimaa, tulee siitä väärinhavainto. Huomioi aidan
”kivien” sijoittelu, ettei niihin kompastuta.

MVR-8: Putoamissuojaus, henkilönostin
- Työskentely ja koneen käyttö (yksi havainto)
- Kalusto (kaksi havaintoa telineen työtasosta)
- Suojaukset ja varoalueet (suojakaiteista havainto
alueittain)
- Ajo- ja kulkuväylät (yksi havainto portaista)
Kohteessa havainnoidaan kulkutie ja putoamissuojausratkaisut. Kulkutienä on portaat, josta tulee
oikeinhavainto. Suojakaiteet (= käsijohde, välijohde ja
jalkalista) havainnoidaan aluejaon mukaisesti. Tässä
tapauksessa oikeinhavainnot. Lisäksi havainnoidaan
henkilönostin ja nostinta käyttävä työntekijä. Työntekijä
käyttää turvavaljaita eikä ota riskiä, eli oikeinhavainto.
Maassa tai raudoitteissa pystyssä olevat harjaterästen
päät tulee suojata tulpalla työpisteiden ja kulkuteiden
lähellä.
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MVR-9: Asfaltointi, kaivon kannen nosto
- Työskentely ja koneenkäyttö (neljä havaintoa)
- Kalusto (kolme havaintoa)
Kohteessa havainnoidaan työskentelyä ja kalustoa.
Varusteet kunnossa (neljä havaintoa) eikä riskinottoa.
Työntekijöistä siis aina vain yksi havainto. Kalusto, jyrä
ja levittäjä. Jyrissä (yli seitsemän tonnia painavassa)
tulee olla peruutushälytin. Pienestä jyrästä puuttuu
turvakaari, eli siitä väärinhavainto. Muista koneista
oikeinhavainto. Nyt työkoneissa ei ole kuljettajia, mutta
ne havainnoidaan aina myös. Huom. Asfalttitöiden
tarkempaan arviointiin on kehitetty Asfalttimittari.
MVR-10: Räjähteiden säilytys
- Järjestys ja varastointi (yksi havainto
kokonaisuudesta)
Kohteessa havainnoidaan räjähdystarvikkeiden
varastokontit. Havainnot järjestyskohtaan. Kontista
havainnoidaan sisältö, oven lukitus ja siisteys (yksi
havainto per kontti). Aidatun konttialueen osalta
havainnoidaan aidan kunto, portin lukitus ja alueen
siisteys (yksi havainto). Portista puuttuu lukko, eli
alueen osalta väärinhavainto.

MVR-11: Telineet
- Kalusto (molemmista porrastorneista havainto)
Kohteessa havainnoidaan porrastornit (pystytetty
asennusohjeen mukaisesti). Perustus, suojakaiteet,
kulkutiet eli portaat ja telinekortti. Toinen teline oikein
(yksi havainto) ja toinen teline väärin, koska telinekortti
puuttuu (yksi havainto). Telinekokonaisuudesta siis aina
yksi havainto.
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MVR-12: Tunneli
- Työskentely ja koneenkäyttö (kaksi havaintoa)
- Suojaukset ja varoalueet (yksi havainto aluejaon
mukaisesti)
- Järjestys ja varastointi (yksi havainto aluejaon
mukaisesti)
Kohteessa havainnoidaan tunnelin rusnauksen ja
ruiskubetonoinnin tasoa. Lisäksi havainnoidaan siisteys
ja järjestys. Kaikista tulee oma havainto aluejaon
mukaisesti. Rusnauksen taso on riittävä, kun seinässä tai
katossa ei ole irrallisia kiviä tai lohkareita.
Ruiskubetonoidun alueen alla ei saa työskennellä ennen
kuin ruiskubetoni on kovettunut riittävän turvalliseksi.
Alue pitää eristää työmaalla selkeästi. Tässä
tapauksessa työntekijä on mennyt vaaralliselle alueelle,
josta tulee väärinhavainto. Tunnelin perän
järjestyksestä tulee väärinhavainto. Tunnelin suulla
olevasta työntekijästä (ei näy kuvassa) tulee
oikeinhavainto, koska hänellä on kaikki suojavarusteet
kunnossa. Myös pelastushuppu.
MVR-13: Jätelavat
- Järjestys ja varastointi (kolme havaintoa)
Kohteessa havainnoidaan jätteiden keräystä ja
lajittelua. Jätelavoissa tulee olla merkintä jätejakeesta ja
lavoilla tai astioissa tulee olla vain merkittyä jätettä. Yksi
havainto per jäteastia tai -lava. Vaarallisen jätteen
säilytyskontista tulee oikeinhavainto.
MVR-14: Polttoaineen säilytys, nostoapuvälineet
- Järjestys ja varastointi (kaksi havaintoa)
- Kalusto (yksi havainto)
Kohteessa havainnoidaan polttoaineiden säilytystä.
Polttoaineita saa säilyttää vain kaksivaippaisessa
astiassa tai säiliössä. Polttoaineiden pidempiaikainen
tankkauspaikka tulee olla varustettu valuma-altaalla.
Kontissa, jossa säilytetään polttoaineita, öljyjä jne. tulee
olla myös valuma-allas. Yksi havainto per
polttoainesäiliö. Jos polttoainesäiliössä on kiinnitettynä
nostoapuväline, tulee siitä tai niistä oma tai omat
havainnot kalustokohtaan. Tässä tapauksessa
väärinhavainto.
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MVR-15: Kaivanto, tukeminen ja luiskaaminen
- Suojaukset ja varoalueet (yksi havainto aluejaon
mukaisesti)
Kohteessa havainnoidaan kaivantotöiden turvallisuutta.
Tuettu- ja luiskattu kaivanto on oikein. Kaivanto
voidaan tukea kaivantotuella tai ponteilla. Luiskatun
kaivannon osalta luiskan kaltevuus määritetään
suunnitelman mukaiseksi (suunnitelmaa ei kuitenkaan
arvioida). Jyrkkä- tai pystysuora kaivanto on väärin.
Havainnot tehdään aluejaon mukaisesti ja kaivannosta
tulee yksi havainto per alue. Maaluiskaa arvioitaessa on
huomioitava kaivannon syvyys ja maalaji (Muistettava
RIL:n normit ”ulkoa”). Jos luiskaamattomassa tai
tukemattomassa kaivannossa työskennellään, on se
työntekijöiltä aina vakavaa riskinottoa.
MVR-16: Silta, putoamissuojaus ja kulkutiet
- Suojaukset ja varoalueet (yksi havainto aluejaon
mukaisesti)
- Järjestys ja varastointi (yksi havainto aluejaon
mukaisesti)
- Kalusto (yksi havainto tikkaista)
- Ajo- ja kulkuväylät (yksi havainto portaista)
Kohteessa havainnoidaan siltojen (tai tukimuurien tai
vastaavia rakenteita) putoamissuojaus- ja
kulkutieratkaisuja. Putoamissuojausten havainnot
tehdään aluejaon mukaisesti ja arvioidaan rakenteiden
turvallisuustasoa (suojakaide = yli kahden metrin
korkeudella käsijohde, välijohde ja jalkalista, jotka ovat
riittävän kestäviä). Putoamissuojausten havainnot
tehdään aluejaon mukaisesti. Kulkuteiden osalta
arvioidaan ratkaisun turvallisuustasoa ja rakenteen
tulee sisältää turvalliset kulkutasot, portaat ja kaiteet.
Kulkuteiden tulee olla myös puhtaat, eikä niillä saa
säilyttää rakennusmateriaaleja. Kulkuteiden havainnot
tehdään jokaisesta kulkutierakenteesta erikseen.
MVR-17: Suojakaiteet, rintauksen reunalla työskentely
- Työskentely ja koneenkäyttö (kaksi havaintoa)
- Suojaukset ja varoalueet (kaksi havaintoa)
Kohteessa havainnoidaan räjäytys- ja louhintatyömaiden putoamissuojauksien tasoa. Ko. töiden
osalta tulee putoamissuojaus toteuttaa myös yli kahden
metrin korkeudelta alkaen. Oikein oikealla puolella ja
väärin vasemmalla puolella. Havainnot tehdään
aluejaon mukaisesti.
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MVR-18: Murskauslaitos
- Kalusto (yksi havainto)
Kohteessa havainnoidaan murskauslaitos
(murskausyksikkö), jotka arvioidaan aina yhtenä
kokonaisuutena huomioiden turvallisuustaso ja
koneturvallisuus (kuljettimen suojaukset, hätäpysäytin /
hätäpysäyttimet, kulkutiet hoitotasoille, hoitotason
suojakaiteistus). Kerrotaan myös, että
murskauslaitoksien tarkempaan arviointiin on kehitetty
Murskamittari.

MVR-19: Tikkaat, henkilönostin
- Työskentely ja koneenkäyttö (yksi havainto)
- Kalusto (yksi havainto henkilönostimesta ja yksi
havainto per nojatikas)
Kohteessa kerrataan tikkaiden käyttö ja niiden kunto.
Kerrotaan myös henkilönostimien käytöstä. Arvioidaan
henkilönostin ja sen käyttäjä erikseen, siis molemmista
omat havainnot.

MVR-20: Hitsaustyöskentely ja -laitteet, kaasupullot
- Työskentely ja koneenkäyttö (yksi havainto)
- Kalusto (neljä havaintoa)
- Järjestys ja varastointi (yksi havainto aluejaon
mukaisesti)
Kohteessa arvioidaan hitsarin työskentelyä ja
kaasuhitsauslaitteiden kunto. Kaasuhitsauslaitteissa
tulee olla takaisku- ja takatulisuojat, kaasupulloja tulee
säilyttää kärryssä, jossa on myös sammutin ja
suojakäsine. Kaasupulloja tulee säilyttää pystyssä,
kärryssä, häkissä tms.
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MVR-21: Kunnossapito, aura-auto
- Kalusto (yksi havainto)
Kohteessa arvioidaan kunnossapitokaluston, eli auraauton kuntoa. Huomioidaan aurojen kunto, niiden valot
ja huomiovärit. Huomioidaan myös auton muu kuntoa.
Yksi havainto per auto. Lisälaiteet havainnoidaan aina
autoon kuuluvaksi, eli niistä ei erillisiä havaintoja.

MVR-22: Kaapelikaivanto
- Suojaukset ja varoalueet (yksi havainto)
- Ajo- ja kulkuväylät (yksi havainto)
Kohteessa havainnoidaan pieniä kaivantoja ja
suojauksia. Pienetkin kaivannot tulee luiskata tai tukea.
Yksi havainto per kaivanto (kun on kyseessä siis pieni
muutaman neliön kaivanto. Muuten kaivannot
havainnoidaan aluejaon mukaisesti). Kaivannot tulee
suojata huomioaidalla tai vastaavalla. Lippusiima ei ole
hyväksyttävä suojaus kaivantojen osalta. Kaivantojen
suojauksista tulee oma havaintonsa Ajo- ja kulkuväylät
kohtaan.
MVR-23: Nostoapuvälineet
- Kalusto (yksi havainto)
Tässä kohteessa arvioidaan nostoapuvälineiden kuntoa.
Neljän kohdan sääntö, nostoapuvälineiden tulee olla
tarkastettuja, maksimikuormamerkinnällä varustettuja,
ehjiä ja käyttötarkoitukseen soveltuvia. Muutoin
nostoapuvälinettä EI saa käyttää. Nostoapuvälineistä
tehdään yksi havainto per nostoapuväline.
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