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Jukka Lintunen

Työmaan vastaava mestari
§ Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä
toteutuu
§ Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen
huolehtimaan työntekijöidensä turvallisuudesta ja
terveydestä työssä.
§ Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja
toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat
toimenpiteet
§ Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä,
työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta.
§ Työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja
terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon
tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation kaikkien osien
toiminnassa.
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Työmaan vastaava mestari
§ Vastuun ja huolehtimisen kantamista edelleen
näistä toteutukseen
§ Lähes kaikki rakennustyömaat täyttävät yhteisen
rakennustyömaan tunnusmerkit, koska niillä on
samanaikaisesti useiden työnantajien työntekijöitä tai useita
itsenäisiä työnsuorittajia
§ Päätoteuttaja on usein miten rakennushankkeen
työturvallisuuden pääkoordinoija riippumatta hankkeen
toteutusmuodosta.
§ Päätoteuttaja luo työmaakohtaisesti työmaata koskevan
työturvallisuusohjelman, missä määritellään työmaata
koskevat työturvallisuusmääräykset, yleiset ja erityispiirteet
huomioiden.
3
Lokakuu 2013

Työmaan vastaava mestari
§ Vastuunkantaja työmaalla
§ Maankäyttö- ja rakennuslaki 122§ määrittelee rakennusluvan
kautta päätoteuttajan puolelta työlle vastaavan mestarin.
§ Vastaava mestari vastaa ja koordinoi työmaan
työturvallisuutta jatkuvasti.
§ Laatimalla työmaan työturvallisuusmääräykset.
§ Perehdytys kaikille työmaalla työskenteleville ennen töiden
aloittamista.
§ Koordinoimalla viikottaisen TR-mittauksen ja valvoo sen
suorittamista ja puutteiden hoitamisesta kuntoon.
§ Jakamalla viikoittaisissa työturvallisuuspalavereissa vastuut
havaituista puutteista ja virheistä.
§ Viikkopalavereissa ensimmäisenä työturvallisuusasioiden
läpikäynti
§ TTS:n kautta huolehtii työntekijöistä
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Työmaan vastaava mestari
§ Päämäärään johtavia toimenpiteitä
§ Perehdytys otetaan toimintatavaksi työmaalla.
§ Työmaatoimistossa alkuinformaatio
§ Työmaakierros ( ts -valtuutettu, työturvallisuusasiantuntija )

§ Henkilökohtaisten suojaimien valvonta.
§ Työnantaja huolehtii perussuojaimet työntekijälle

§ Asenteen muuttamista työturvallisuuteen
§ Kerrotaan miksi ja minkä vuoksi halutaan pitää työntekijästä
huolta.
§ TTS – suunnitelmien tekeminen

§ Ymmärretään vastuullisuuden merkitys
§ Yksin emme pärjää, tarvitsemme kaikkia
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Työmaan vastaava mestari
§ Työturvallisuuden kehittäminen, keskustelut päivittäin
§ Henkilökohtaisten suojaimien kunto ja niiden päivittäinen
tarkistaminen.
§ Kuulosta huolehtiminen
§ Silmistä huolehtiminen
§ Hengityssuojaimien käytön lisääminen
Pää 7%
§ Turvavaljaat kaikkiin putoamisvaarallisiin työtehtäviin
Silmät 11%
§ Henkilötunnistekorttien käyttö
Kaula, niska, vartalo 4%
§ Työpukkien laillisuus, A-tasotikkaat
Yläraaja olkapäästä 23%
§ Oman työympäristön puhtaana pitäminen
Selkä, selkäranka 8%
§ Arvostaa toisen tekemää työsuoritusta
Kämmenet,
sormet 20%
§ Ymmärtää minkä vuoksi joku kertoo työturvallisuuden merkityksestä
§ TTS – työskentelyn merkitys
Alaraaja lonkasta nilkkaan 19%
§ Palkitseminen
Varpaat, jalkaterä 5%
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Työmaan vastaava mestari
§ Tulevaisuus
§ Uusien työturvallisuusmääräyksien käyttöönotto
§ Työsuojelumääräykset tulevat tiukentumaan
§ Vastuun jakaminen, onko mahdollista

§ Asenteen muokkaaminen
Pidä itsestäsi huolta
Noudata yhteisiä sovittuja pelinsääntöjä
Poista turhat riskit työskentelystä
Pidä huolta muista samalla työmaalla työskentelevistä
Puutu vaaratekijöihin heti ja ilmoita niistä esimiehellesi tai
työmaan turvallisuudesta vastaavalle henkilölle
§ Luo positiivinen ilmapiiri omalla esimerkillisellä toiminnallasi
§
§
§
§
§
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Työmaan vastaava mestari
§ Muistettavaa…..
§ Työmaan turvallisuudesta vastaava henkilö puhuessaan ja
puuttuessaan ajattelee vain työskentelevän työntekijän parasta
§ Työmaan turvallisuudesta vastaavana henkilönä minulla on
juridinen oikeus puuttua henkilön työskentelyyn työmaalla.
§ Voin poistaa henkilön työmaalta
§ Voin käyttää sopimuksen mukaisia sanktioita
§ Miksi ottaa turhia riskejä, koska olen vastuussa

§ Mitä haluan….
§
§
§
§

Asennetta …. sitä ei ole ostettavissa
Turvallisen työpaikan
Jokaiselle nautinnollista vapaa-aikaa
Terveenä kotiin perheen luo
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Jokainen uusi työpäivä on myöskin – uusi
työturvallisuuspäivä
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