
Kolmella työntekijällä oli puutteita henkilönsuojaimissa. 

Kahdelta työntekijältä puuttui heijastimet ylävartalon varoitusvaatetuksesta ja kolmelta työntekijältä puuttui 

silmiensuojaimet sekä yhdeltä työntekijältä puuttui suojakypärä ja heijastimet ylävartalon varoitusvaatetuksesta. 

Yksi työntekijä työskenteli A-tikkailla, joista puuttui seisontavakavuutta lisäävä alatukipalkki. 

Työmaalla oli yhdet taloustikkaat (A-tikkaat) ja yhdet A-tikkaat, joista puuttui seisontavakavuutta lisäävä 

alatukipalkki. Yksi rakennustyöhön soveltumaton työpukki. Kahdet työtelineet, joissa ei ollut askelmallista 

nousutietä. 

Työmaalla sisätiloissa oli sirkkeli, josta puuttui kohdepoistoimuri ja ulkona oli rakennussaha, josta puuttui 

työntökapula. 

Yksi jäteastia oli täynnä. Putkimiehen työpisteeltä puuttui jäteastia. Tyhjiä säkkejä lattialla. 

Työtelineistä puuttui askelmallinen nousutie. 

Henkilöstötiloissa vaatekaappien päällä oli ylimääräistä tavaraa. 

Yhdeltä työntekijältä puuttui heijastimet ylävartalon varoitusvaatetuksesta ja kahdelta työntekijältä puuttui 

silmiensuojaimet sekä yhdellä työntekijällä oli suojakypärän leukahihna auki. 

Työmaalla sisällä oli siirreltävät työtelineet, joissa ei ollut askelmallista nousutietä. 

Käytävän led-valonauha oli lattialla. 

Yksi jäteastia oli täynnä. Tyhjiä säkkejä lattialla. Työmaan kulkuteillä sähköjohtoja roikkui katosta noin 1,5 metrin 

korkeudella. 

Pölyä lattioilla. 

Viidellä työntekijällä oli puutteita henkilönsuojaimissa. 

Työmaalla oli rakennustyöhön soveltumaton työpukki. 

Työmaalla sisätiloissa oli sirkkeli, josta puuttui kohdepoistoimuri. 

Lattialla laastimöykkyjä. Kaksi putkimiehen työasemaa sotkuisia. Sirkkelin ympäristö pölyinen ja sotkuinen. Letkuja 

kulkutiellä. 

Pölyä lattioilla. 

Yhdeltä työntekijältä puuttui ylävartalon varoitusvaatetus ja yksi työntekijä työskenteli nivelpuominostimen korissa 

ja hänellä ei ollut päällään turvavaljaita. 

A-tikkaista puuttui seisontavakavuutta lisäävä alatukipalkki. 

Rakennustyömaalla ei ollut yleisvalaistusta. 

Varasto oli epäjärjestyksessä ja sen kulkutiellä oli työkaluja. 

Varaston lattialla oli pölyä. 

Yhdeltä työntekijältä puuttui ylävartalon varoitusvaatetus. 

Työmaalla oli kahdet työpukit, joita ei ollut tarkoitettu rakennustyökäyttöön ja neljät työtelineet, joissa ei ollut 

askelmallista nousutietä. 

Kaksi jäteastiaa oli täynnä. Työmaan kulkuteillä oli sähköjohtoja. Kellarissa yksi huone sotkuinen. 

Henkilöstötiloissa vaatekaappien päällä oli ylimääräistä tavaraa. 

Pölyä lattioilla. 

 
Yhdellä työntekijällä oli suojakypärän leukahihna auki. 
 

Piikkauskoneessa ei ollut kohdepoistoa. 



Raudoitustyöpisteessä ei ollut jäteastiaa. 

Kymmenellä työntekijällä oli puutteita henkilönsuojaimissa. 

Työmaalla sisällä oli siirreltävät työtelineet, joissa ei ollut askelmallista nousutietä. 

Ulkona työmaalla oli rakennussaha, josta puuttui työntökapula. 

 
Kaikkien parvekkeiden suojakaiteista puuttui jalkalistat (16 kpl). 
 

Tekninen tila, kaksi merikonttia ja huoneistoissa epäjärjestys/ sotkuista. Henkilöstötiloissa vaatekaappien päällä oli 

ylimääräistä tavaraa. 

Pölyä lattioilla. 

Kolmellatoista työntekijällä oli puutteita henkilönsuojaimissa. Yhdellätoista työntekijällä ei ollut suojakypärää ja 

silmiensuojaimia. Lisäksi muutamilla heistä puuttui ylävartalon varoitusvaatetus. Yhdeltä työntekijältä puuttui 

silmiensuojaimet ja yhdellä työntekijällä oli suojakypärän leukahihna auki. 

Yksi jäteastia oli täynnä. Henkilöstötilat oli sotkuiset ja siellä oli työkaluja ja rakennustarvikkeita. 

Henkilöstötilat oli sotkuiset ja pölyiset. 

Viidellä työntekijällä oli puutteita henkilönsuojaimissa. 

Porrastornin suojakaiteista puuttui jalkalistat. 

Neljällä työntekijällä oli puutteita henkilönsuojaimissa. 

Siirreltävästä työtelineestä puuttui askelmallinen nousutie ja kahdesta portaasta puuttui käsijohde. 

Ikkuna-aukon putoamisen estävästä suojakaiteesta puuttui välijohde. 

Henkilöstötiloissa vaatekaappien päällä oli ylimääräistä tavaraa. Käytävällä oli Aco-paloja. 

Yhdeltä työntekijältä puuttui ylävartalon varoitusvaatetus. Yksi työntekijä ei käyttänyt hengityksen suojainta, kun 

hän lapioi kuivaa valmislaastia pystysauma laastinsekoittajaan. 

Piikkauskoneessa ei ollut kohdepoistoa. 

Alumiiniportaiden ja putoamisen estävän suojakaiteen välissä oli 44 cm kokoinen aukko. Kahdesta ikkuna-aukosta 

puuttui putoamisen estävä vaakajohde ja kahdesta kohtaa käytävän lepotasoilta suojakaiteesta puuttui jalkalistat. 

Käytävän led-valonauha oli lattialla. 

Kolme jäteastia oli täynnä. Yhdessä huoneessa oli lastalle vedetty jätekasa. 

1.kerroksen luhtikäytävältä puuttui viidestä eri kohdasta putoamisen estävät suojakaiteet ja porraskäytävän 

lepotason putoamisen estävistä suojakaiteista puuttui jalkalistat. 

Betoniholvilla oli kaksi kaasupulloa, joiden kaatumista ei ollut estetty. 

Henkilöstötiloissa oli sähkötyökoneiden akkuja latautumassa. Työmaalla oli viisi kaasupulloa, joiden kaatumista ei 

ollut estetty. 

Viidellä työntekijällä oli puutteita henkilönsuojaimissa. 

Porrastornin suojakaiteista puuttui jalkalistat. 

Lattioilla timanttiporaus betonijätettä ja laastinsekoitus työtila oli sotkuinen 

Pölyä lattioilla. 

Henkilöstötiloissa sähkötyökaluja ja ylimääräistä tavaraa kaappien päällä. Lattioilla betonijätekasoja. 

Työkaluvaraston kulkutiellä työkaluja. 



Viidellä työntekijällä oli puutteita henkilönsuojaimissa. 

C-talossa kulku huoneistosta vesikatolle oli toteutettu alumiinirakenteisella työpukilla. D-talossa kulkua 

huoneistosta vesikatolle ei ollut järjestetty ollenkaan. 

Parvekkeen ovien suojakaiteista puuttui välijohteet. Kuudennen kerroksen kattolipan putoamissuojaus oli 

korkeudeltaan noin 65 senttimetriä. 

Sähköroikka roikkui oviaukon kulkutiellä. 

Lattioilla oli pölyä. 

Yhdeltä työntekijältä puuttui silmiensuojaimet ja kahdelta työntekijältä puuttui heijastimet ylävartalon 

varoitusvaatetuksesta sekä kahdelta työntekijältä puuttui ylävartalon varoitusvaatetus. 

Työmaalla sisällä oli siirreltävät työtelineet, joissa ei ollut askelmallista nousutietä. 

Työmaalla sisätiloissa oli sirkkeli, josta puuttui kohdepoistoimuri. 

Viidestä ikkuna-aukon suojakaiteesta puuttui välijohteet. 

Kolme jäteastiaa oli täynnä. Työmaan kulkuteillä oli sähköjohtoja. Henkilöstötiloissa vaatekaappien päällä oli 

ylimääräistä tavaraa. 

Kahdeksalla työntekijällä oli puutteita henkilönsuojaimissa. Puutteita oli suojakypärän, suojalasien ja näkyvän 

varoitusvaatetuksen käytössä. 

Työmaalla oli rakennustyöhön soveltumattomat työpukit. Työtason leveys oli noin 180 mm. 

Rakennussahasta puuttui teränyläsuoja. 

Henkilöstötiloissa vaatekaappien päällä oli ylimääräistä tavaraa. 

Kahdeksalla työntekijällä oli puutteita henkilönsuojaimissa. 

Työmaalla oli neljät taloustikkaat, joita ei ollut tarkoitettu rakennustyökäyttöön. Portaiden suojakaiteesta puuttui 

välijohde. 

Piikkauskoneessa ei ollut kohdepoistoa. Alipaineistajia puuttui purkutyötiloista. 

Suojakaiteesta puuttui välijohde. 

Henkilöstötiloissa vaatekaappien päällä oli ylimääräistä tavaraa. 

Kypärän leukahihnoja oli auki. Useilla työntekijöillä puuttui silmien suojaus ja/tai huomiovaate. 

Työmaalla oli useita yli yhden metrin korkuiset A-tikkaita, joissa ei ollut tikkaiden seisontavakavuutta lisäävää 

rakennetta. 

Kahden henkilönostimen kulkuportti oli lukittu auki. 

Parvekekaiteiden ja seinän välissä oli putoamisen mahdollistamia aukkoja, noin 400 - 500 mm. 

Muutamalla työntekijällä ei ollut päällä heijastavaa varoitusvaatetusta. Muutamalla työntekijällä ei ollut käytössä 

silmäsuojaimia. 

Porrastelineistä puuttui jalkalistat. F-osan ja E-osan väliltä vesikatolla puuttui kulkutie. E-osan IV-konehuoneesta 

vesikatolle oli kulkutienä väärässä kulmassa ollut kaiteeton telineporras. Asennustelineistä puuttui askelmalliset 

nousutiet. 

E-osan vesikatolla työntekijät työskentelivät ilman putoamissuojausta. 

Pukukaappien päällä oli paksu pölykerros. 

Kaksi työntekijää työskenteli holvin muottityössä ilman putoamissuojaus. 

Työmaalla oli yhdet yli yhden metrin korkuiset A-tikkaat, joissa ei ollut tikkaiden seisontavakavuutta lisäävää 

rakennetta. 



Porrashuoneen ikkuna-aukon kaiteesta puuttui välijohde. 

Holvilla oli merkitsemättömiä ja paikoiltaan liikkuvia aukkosuojia. 

 
Lattioilla oli rakennusjätettä. 
 

Väestönsuojan portaasta puuttui kaide. 

Sähkökaapeli oli ajotiellä. 

Lattioilla oli pölyä. 

Kahdella työntekijällä ei ollut suojalasit käytössä. 

Yksi työpukki oli rikki. Yhdestä työpukista puuttui ohiastumissuoja. 

Henkilönostimen kulkuportti oli lukittu auki. 

 
Kaiteesta puutui välijohde. 
 

Henkilöstötilojen roska-astia täynnä. 

Muutamalla työntekijällä ei ollut käytössä suojalasit. Yksi työntekijä piikkasi ilman kuulonsuojaimia. 

Kaiteista puuttui jalkalistoja. 

Pukukaappien päällä tavaraa. 

Pukukaappien päällä oli pölyä. 

Työmaalla oli kahdet yli yhden metrin korkuiset A-tikkaat, joissa ei ollut tikkaiden seisontavakavuutta lisäävää 

rakennetta. Työmaalla oli asennustelineitä, joista puuttui askelmallinen nousutie. 

Työmaalla oli useita yli yhden metrin korkuisia A-tikkaita, joissa ei ollut tikkaiden seisontavakavuutta lisäävää 

rakennetta. 

Pukukaappien päällä tavaraa. Henkilöstötilassa oli työkoneita. 

 
Pukukaappien päällisiä ei oltu voitu siivota, koska siellä oli tavaraa. 
 

Yksi työntekijä ei käyttänyt suojalaseja ja kolmella työntekijällä ei ollut heijastavaa yläosan varoitusvaatetusta. 

Työmaalla oli IV-konehuoneen alueella viisi kappaletta n. 80 cm korkeita rakennustyönaikaisia portaita, joissa ei 

ollut kaidetta. IV-konehuoneessa oli vääntyneet A-tikkaat. Työmaalla oli yhteensä viisi kappaletta n. 1,5 metriä 

korkeita A-tikkaita, joissa ei ollut kaatumatukea. Julkisivumuurausta varten tehdystä telineestä puuttui kaksi 

käsijohdetta ja muutama jalkalista. Työmaan sisätiloissa oli kolme kappaletta yli 0,5 m korkeaa siirreltävää 

telinettä, joissa ei ollut askelmallista nousutietä. 

Vesikatolla käytössä olleesta halkaisusirkkelistä puuttui työntökapula. 

IV-konehuoneen haalausaukon kaiteesta puuttui välijohde ja yhden putoamisvaarallisen aukon suojakansi oli 

merkitsemättä. Työmaan 1. kerroksessa oli työskentelytaso yhden huoneen katolla, jonka reunalla olleesta 

kaiteesta puuttui osa jalkalistoista. 

IV-konehuoneessa ja 1. kerroksessa oli voimavirtaroikkia kulkutiellä. 

Työmaan henkilöstötilojen vaatekaappien päällä oli siivousta haittaavaa ylimääräistä tavaraa. Työmaalla oli roskia 

lattialla IV-konehuoneessa haalausaukon luona, porraskäytävän 2. - 3. kerroksen välitasanteella ja 1. kerroksessa. 

Lisäksi 3. kerroksessa olleessa nostimessa, yhdellä työtasolla ja LVI-asentajan työpisteessä oli roskia. 

Julkisivumuurausta varten rakennetun telineen työtasoilla oli työvaiheeseen kuulumattomia tiilenkappaleita. 



Jokaisessa kerroksessa oli jossain huoneessa pölyä lattialla, 1. kerroksessa useammassa huoneessa. Lisäksi 

kahden henkilönostimen työtasoilla oli rakennustyöstä muodostunutta pölyä. 

Muutama työmaan työntekijä ei käyttänyt suojalaseja ja kahdella työntekijällä ei ollut heijastavaa yläosan 

varoitusvaatetusta. Yksi työntekijä porasi betoniin iskuporakoneella, eikä hän käyttänyt kuulonsuojaimia. Osa 

alimman parvekkeen suojakaiteesta oli poistettu reunalla työskentelyn ajaksi. Työntekijällä oli käytössään 

putoamisen estävät valjaat, mutta liikkuessaan parvekkeella työntekijä ei pitänyt valjaiden turvaköyttä tarpeeksi 

lyhyenä. 

Työmaalla oli neljä kappaletta yli 0,5 m korkeaa siirreltävää telinettä, joissa ei ollut askelmallista nousutietä ja neljä 

kappaletta yli 1 m korkeita A-tikkaita, joissa ei ollut kaatumatukea. 

Työmaalla piikattiin betonia käsikäyttöisellä piikkauskoneella ilman kohdepoistoa. 

Työmaan henkilöstötilojen vaatekaappien päällä ja yhdessä suihkutilassa oli siivousta haittaavaa ylimääräistä 

tavaraa. Työmaalla oli useassa eri paikassa roskia tai roskakasoja lattialla. 

Työmaalla oli useassa kerroksessa työvaiheeseen kuulumatonta pölyä lattialla. 

Muutama työmaan työntekijä ei käyttänyt kypärää eikä suojalaseja. Yksi työntekijä ei käyttänyt 

hengityksensuojainta tehdessään pölyä tuottavaa seinien hiontatyötä. 

Työmaan piha-alueella oli vääntyneet nojatikkaat. Lisäksi työmaalla oli kaksi kappaletta yli 1 m korkeita A-tikkaita, 

joissa ei ollut kaatumatukea, toinen näistä A-tikkaista ei myöskään ollut lukittavissa työskentelyn ajaksi. 

Työmaan henkilöstötilojen vaatekaappien päällä oli siivousta haittaavaa ylimääräistä tavaraa. 

Työmaan muutaman ylimmän kerroksen huoneistoissa ja porraskäytävässä oli työvaiheeseen kuulumatonta pölyä 

lattialla. 

Siirreltävän telineen työtaso oli yli 2 metrin korkeudessa. Telineestä puuttui sisäpuolinen nousutie ja telineen 

suojakaiteesta puuttui kaksi välijohdetta ja jalkalistat. 

Autokatoksessa oli työvaiheeseen kuulumattomia rakennustarvikkeita epäjärjestyksessä. 

Työmaan henkilöstötilojen lattiat olivat pölyiset. 

 

Yleisimmät puutteet: 

Puutteet työntekijän varusteissa tai toiminnassa 

Sisätiloissa olleista pölyä tuottavista koneista puuttunut kohdepoistoja 

Asennustelineistä puuttunut askelmalliset nousutiet 

Yli metrin korkuisista A-tikkaista puuttunut lisätuentoja 

Pukukaappien päällä tavaraa ja kaappien päälliset pölyiset 

Henkilöstötiloissa työkaluja ja työkoneita 

Kaiteiden jalkalista ja välijohdepuutteita 

Lattioilla oli pölyä 

 

 


