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NCC:n järjestys- ja turvallisuussäännöt 

 

 
Järjestys- ja turvallisuussäännöt ovat voimassa Ruotsin 
NCC:n työmailla. Niitä voidaan tarvittaessa täydentää 
työmaakohtaisilla säännöillä. Työnjohdolla tarkoitetaan 
NCC:n työnjohtoa. 
 
 
PEREHDYTYS  

Kaikkien NCC:n työmailla työskentelevien tulee saada ennen töiden aloittamista 
vähintään suullinen turvallisuusperehdytys, joka sisältää työmaan järjestys- ja 
turvallisuussääntöjen sekä mahdollisten riskien läpikäynnin. Perehdytys on 
kuitattava. 
 
OSAAMINEN 

Erityistä pätevyyttä edellyttäviä töitä tekevien ammattilaisten, esimerkiksi nosturin- 
ja koneenkuljettajien, on vahvistettava pätevyytensä esittämällä ajolupa 
työnjohdolle/rakennustyöympäristökoordinaattorille. Monet työvaiheet, kuten 
tulityöt ja moottorisahan käyttö, edellyttävät erityistä koulutusta, joka vahvistetaan 
hyväksytyllä kirjallisella todistuksella. 
 
TURVALLINEN TYÖYMPÄRISTÖ SYNTYY YHTEISTYÖSSÄ 

Työnantajan ja työntekijän on tehtävä yhteistyötä turvallisen työympäristön 
luomiseksi. Kaikkien on noudatettava voimassa olevia sääntöjä sekä käytettävä ja 
hoidettava määrättyjä suojavarusteita. NCC edistää työmaiden turvallisuutta Time 
Out -konseptin avulla, joka tekee vaaralliseen käytökseen ja vaarallisiin tilanteisiin 
puuttumisesta luonnollisen osan päivittäistä työtä.  
 
PÄIVITTÄINEN TURVALLISUUSASIOIDEN LÄPIKÄYNTI 

Kaikkien tulee pitää päivittäinen turvallisuusasioiden läpikäynti ennen töiden 
aloittamista. Tavoitteena on pysähtyä miettimään turvallisuutta ja keskittyä siihen 
keskustelemalla lyhyesti päivän töistä, niihin liittyvistä riskeistä ja turvallisesta 
toiminnasta. 
 
HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET 

Suojakypärää, joka kiinnitetään EN397-standardin mukaisesti 3-/4-pisteen 
leukahihnalla, ja turvakenkiä, joissa on naulaanastumissuoja ja varvassuoja, on aina 
käytettävä.  
EN166-standardin mukaisia silmäsuojaimia (suojalaseja tai visiiriä) on aina 
käytettävä. 
Kuulosuojaimia ja suojakäsineitä on pidettävä aina mukana ja käytettävä 
tarvittaessa. 
EN ISO 20471 standardin mukaista (luokan 3 vaatimukset täyttävää) 
huomiovaatetusta on käytettävä ylä- ja alavartalossa lukuun ottamatta talo- ja 



 

 

NCC:n järjestys- ja turvallisuussäännöt 

 
 

2 (6) 
 

 

asuntorakentamista sekä kiviaineksen ja asfaltin tuotantoa, joissa vaatimuksena on 
(luokan 2 vaatimukset täyttävä) huomiovaatetus ainoastaan ylävartalossa. 
Huomioliivit on tarkoitettu vain vierailijoille. 
Tiukempia työmaakohtaisia sääntöjä voi esiintyä esimerkiksi Trafikverketin 
työmailla. 
Asianmukaisia hengityssuojaimia on aina käytettävä, kun työympäristössä voi 
altistua pölylle, kaasulle tai savulle. Töissä, joissa voi altistua kvartsipölylle, on 
käytettävä vähintään puolinaamaria, jossa on P3-suodatin, kun raja-arvon 
ylittyminen on mahdollista. 

Kun on olemassa putoamisvaara, on käytettävä ensisijaisesti kiinteää 
putoamissuojaa (telinettä, suojakaidetta, työtasoa, suojaverkkoa jne.). 
Henkilökohtaisia putoamissuojia on käytettävä vain silloin, kun kiinteitä 
putoamissuojia ei voida käyttää.  
Kun on olemassa hukkumisvaara, pelastusliivien käyttö on pakollista teknisen 
suojan puuttuessa. 
Muita henkilökohtaisia suojavarusteita käytetään tarvittaessa. 
NCC:läiset käyttävät toimitettuja työvaatteita ja työkenkiä sisäisten sääntöjen 
mukaisesti. Katso vierailijoita koskevat säännöt otsikon ”Vierailijat” alta. 
 
ID06 / HENKILÖLLISYYSTODISTUS   

Kaikilla työmaalla olevilla on oltava yrityksen henkilökortti ja voimassa oleva 
henkilöllisyystodistus, ja heidän on noudatettava ID06-sääntöjä. 
 
LÄSNÄOLON REKISTERÖINTI 

Lain mukaan kaikilla rakennus- ja laitosalueella työskentelevillä on velvollisuus 
ilmoittaa läsnäolostaan sähköisesti. Tämä tarkoittaa, että kaikki työmaalla 
työskentelevät vastaavat rekisteröitymisestään itse eli rekisteröityvät saapuessaan 
työmaalle ja lähtiessään sieltä. Rekisteröityminen tapahtuu määrätyillä teknisillä 
laitteilla. Jos rekisteröityminen ei jostain syystä onnistu, työnjohtoon on otettava 
yhteyttä. 
 
SIISTEYS JA JÄRJESTYS  

Työmaalla on huolehdittava siisteyden ja järjestyksen ylläpidosta. Sillä voidaan 
estää monia onnettomuuksia ja tehostaa tuotantoa. 
Kaikkien tulee ylläpitää siisteyttä jatkuvasti työpäivän aikana. Materiaalit on 
säilytettävä merkityillä paikoilla siten, että ne eivät tuki kuljetusreittejä. Materiaalit 
on sijoitettava tukevasti ja ankkuroitava tarpeen vaatiessa. 
Siisteys myös työmaan ympärillä on tärkeää sen kannalta, että kolmannet osapuolet 
eivät altistu vaaroille. Koppien, materiaalien, koneiden ja muiden vastaavien 
sijoituspaikkojen valinnassa on aina noudatettava lupia ja sääntöjä.  
Kun kvartsipölyä käsitellään, puhdistuksessa on vältettävä pölyn leviämistä. 
Puhdistukseen tulee käyttää kosteapyyhintää tai pölynimuria, jossa on HEPA-
suodatin (luokka 13). Puhdistukseen ei saa käyttää paineilmaa. 
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SUOJALAITTEET 

Suojalaitteet on aina tarkistettava ennen töiden aloittamista, jotta ne ovat 
asianmukaisia ja turvallisia. Mahdolliset puutteet on korjattava välittömästi tai 
niistä on ilmoitettava työnjohdolle. Kun koneita, kuljetinhihnoja tai vastaavia 
korjataan, turvallisuus on aina varmistettava lukituksen avulla. Korjaustöitä ei saa 
tehdä käytön aikana. Joidenkin töiden yhteydessä työalue voi olla tarpeen eristää 
tilapäisesti kulkuestein, jotta kukaan ei loukkaa itseään. 
Huomaa! Jos töiden suorittaminen edellyttää suojalaitteen tilapäistä poistamista, 
työnjohdon on myönnettävä siihen lupa. Suojalaite on palautettava paikalleen ennen 
paikalta poistumista. Jos suojalaitetta ei voida palauttaa välittömästi, työalue on 
eristettävä ja asiasta on ilmoitettava heti työnjohdolle. 
Laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta voi seurata työympäristölain mukaan 
rangaistus. 
 
TURVAETÄISYYDET 

Liikkuvien koneiden ympärillä tapahtuvien onnettomuuksien välttämiseksi on 
tärkeää huolehtia turvaetäisyyksistä. Maarakennuskoneiden ympärillä turvaetäisyys 
on 25 metriä. Turva-alueen sisällä saa oleskella vain maarakennusurakoitsijan oma 
henkilöstö. Poikkeustilanteet edellyttävät työsuunnitelman tekoa. 
  
PALOTURVALLISUUS 

Työnjohdolle on aina ilmoitettava palovaarallisten aineiden käytöstä/säilyttämisestä 
työmaalla. Poistumistiet on pidettävä vapaina, palosammuttimien on oltava 
ulottuvilla ja palavat materiaalit on säilytettävä turvallisesti. Kun kaasu- ja 
polttoainepullot eivät ole käytössä, ne on säilytettävä erikseen merkityllä paikalla, 
jossa on varoituskyltit. Halogeenivalonheittimiä ei saa käyttää. 
 
TULITYÖT 

Tulitöillä tarkoitetaan pääasiassa hitsaamista, leikkaamista, laikan käyttöä, 
juottamista ja töitä, joissa käytetään avoliekkiä. 
Tulityötä ei saa aloittaa ennen NCC:n lupavastaavan tekemää tarkastusta ja 
myöntämää lupaa. Varusteiden on täytettävä työturvallisuusviraston 
(Arbetsmiljöverket) vaatimukset ja työssä on noudatettava palosuojeluyhdistyksen 
(Brandskyddsförening) sääntöjä. Myös vakuutusyhtiön vaatimukset 
ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä on täytettävä. 
 
TARKASTUKSET JA LUVAT 

Kaivinkoneet, nosturit, painelaitteet, nostolaitteet, hissit ja muut vastaavat varusteet 
on tarkastettava lakimääräisin aikavälein. 
Varusteita, joilla ei ole hyväksyttyä tarkastustodistusta, ei saa käyttää. 
Tarkastustodistus on esitettävä työnjohdolle/ 
rakennustyöympäristökoordinaattorille ennen töiden aloittamista. 
Tiettyjen koneiden ja laitteiden (esim. saksi- ja henkilönostimien, nosturien ja 
trukkien) käyttäminen sekä suljetuissa tiloissa työskenteleminen edellyttävät 
työnantajan/vuokraajan kirjallista lupaa. 
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TURVALLINEN NOSTAMINEN 

Kukaan ei saa oleskella riippuvan kuorman alla. Alue, jolla nosto suoritetaan, on 
eristettävä. Kaikilla kuormia kiinnittävillä tulee olla koulutus turvallisesta 
nostamisesta. 
 
TIKKAAT JA TYÖPUKIT 

Nojatikkaita ei tule käyttää. Poikkeustilanteissa on tarvitaan tikaslupa, jonka 
työnjohto voi myöntää työsuunnitelman laadittuaan. Muiden tikkaiden, työpukkien 
ja työskentelytasojen suhteen on noudatettava rakennusalan ”Bra arbetsmiljöval” -
ohjeita. 
 
KONEIDEN KÄYTTÄMINEN 

Konetta käyttävän tulee tuntea sen toiminta hyvin. Koneen toiminta ja suojaukset on 
tarkastettava säännöllisesti. Jos varusteiden käyttöön liittyy epävarmuutta, on 
kysyttävä neuvoa työnjohdolta tai otettava yhteyttä toimittajaan. 
 
MELUA/TÄRINÄÄ AIHEUTTAVAT TYÖT 

Kaikkien tulee edistää melun ja haitallisen tärinän vähentämistä. Tämä saavutetaan 
käyttämällä koneita ja muita varusteita, joista syntyy mahdollisimman vähän 
melua/tärinää, eristämällä erityisen meluavat työt ja noudattamalla työkiertoa 
tärinää aiheuttavissa töissä. Musiikintoistolaitteita ei saa käyttää ilman työnjohdolta 
saatua lupaa. Musiikin kuuntelu kuulosuojaimilla tai kuulokkeilla ei ole sallittua. 
Radioviestintä on sallittua. 
 
SÄHKÖTURVALLISUUS 

Sähkölaitteisiin saavat tehdä muutoksia vain henkilöt, joilla on siihen vaadittu 
pätevyys. Kaapelit vaurioituvat helposti ja on ripustettava ylös. Vaurioituneita 
sähkökaapeleita ei saa käyttää missään tapauksessa. Jos kaapelissa havaitaan 
vaurio, se on otettava pois käytöstä ja työnjohdolle on ilmoitettava asiasta 
välittömästi. 
 
KEMIKAALIEN AIHEUTTAMAT RISKIT 

Työmaalla olevista vaarallisista aineista on laadittava luettelo. Luettelon pitää 
sisältää tiedot aineiden käsittely- ja säilytyspaikoista sekä niiden käyttöön liittyvät 
riskinarvioinnit.  
Sivu- ja aliurakoitsijoiden on toimitettava työmaalla käsittelemiensä vaarallisten 
aineiden käyttöturvallisuustiedotteet työnjohdolle. 
Kaikkien vaarallisten aineiden kanssa työskentelevien on saatava tiedot niiden 
käyttöön liittyvistä riskeistä ja sen edellyttämistä varotoimista. 

Tiettyjen aineiden, esim. asbestin, kertamuovin, kvartsin ja lyijyn, kanssa 
työskentely edellyttää lain mukaan lääketieteellistä valvontaa, lääkärintodistusta ja 
erityiskoulutusta. 
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PÖLYLTÄ SUOJAUTUMINEN OHJAUSHYTEISSÄ 

Hytin ikkunat ja ovet on pidettävä suljettuina. Hytti on siivottava riskinarvioinnissa 
määritetyin aikavälein, kuitenkin vähintään kerran viikossa. Siivouksessa on 
käytettävä pölynimuria tai kosteapyyhintää. Hytin ilmanvaihto on tarkastettava 
päivittäin. Vikatilanteissa on otettava välittömästi yhteyttä työnjohtoon. 
Ilmanvaihdon suodatin on tarkastettava ja vaihdettava säännöllisesti. Kun 
käsitellään kvartsipitoista materiaalia, hytti on varustettava erityisellä ilmansyötöllä 
ja lämpötilaa säätelevällä laitteistolla. Hytin ilmansyöttöön käytettävässä 
aggregaatissa on oltava SS-EN-779-standardin mukainen hienosuodatin ja 
esisuodatin. 
 
RÄJÄYTYKSET 

Räjäytystöitä koskevia turvallisuusmääräyksiä on noudatettava. Jos työmaalta löytyy 
räjähtämätön panos, työt on välittömästi keskeytettävä ja työnjohto ja räjäytystöihin 
pätevä henkilöstö on kutsuttava paikalle. 
 
YKSIN TYÖSKENTELY 

Huolto- tai korjaustöitä ei saa tehdä yksin ilta- tai yöaikaan ilman työnjohdon 
myöntämää erityistä lupaa ja erityisiä sääntöjä ja ohjeita. 
 
ALKOHOLI JA HUUMEET 

Työmaalla ei hyväksytä alkoholia ja huumeita (katso liitteenä oleva NCC:n alkoholi- 
ja huumepolitiikka). Henkilö, joka on päihtynyt tai muulla tapaa työkyvytön, ei saa 
oleskella työmaalla. Kaikkien työmaalla työskentelevien on oltava valmiita 
osallistumaan alkoholi- tai huumetestiin. Satunnaisia alkoholi- ja huumetestejä 
voidaan tehdä.  
 
PUHELIMET 

Puhelimien käyttö töiden aikana on riskialtista. Puhelinta saa käyttää vain silloin, 
kun se on turvallista. Puhelinta käytettäessä on siirryttävä sivuun ja varmistettava 
paikan turvallisuus. Koneen- ja nosturinkuljettajat eivät saa käyttää puhelinta työn 
aikana. Henkilökohtaista puhelinta saa käyttää vain tauoilla. 
 
TAPATURMAT/VAARATILANTEET/HAVAINNOT 

Tapaturmista ja vaaratilanteista on ilmoitettava viipymättä työnjohdolle. Ne on 
rekisteröitävä NCC:n Synergi-raportointijärjestelmään. Myös ulkoista henkilöstöä 
kehotetaan lataamaan Synergi-sovellus. 

Huomaa! Havainnot ja tiedot vaaratilanteista ovat tärkeitä ennaltaehkäisevän 
työturvallisuustyön kannalta. 
 
ENSIAPU 

Työmaalla on oltava ensiapukoulutuksen käyneitä henkilöstön jäseniä, joiden nimet 
on ilmoitettu. Sidetarpeiden ja silmähuuhteiden on oltava helposti saatavilla ja ne 
on tarkastettava ja täydennettävä säännöllisesti. 
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HUOM. 

JÄRJESTYS- JA TURVALLISUUSSÄÄNTÖJEN VASTAISESTI TOIMIVA HENKILÖ VOIDAAN 

KÄÄNNYTTÄÄ TYÖMAALTA! 

LOUKKAAVA KOHTELU  

Loukkaavaa kohtelua (esim. kiusaamista) tai ahdistelua ei hyväksytä missään 
tapauksessa. Työnjohtoon on otettava välittömästi yhteyttä tällaisissa tilanteissa. 
 
MUITA JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ 

Tupakointi on kielletty sisätiloissa, myös ajoneuvojen ja koneiden sisällä. Tupakointi 
on sallittu ulkona vain merkityillä paikoilla. Lemmikkieläimet eivät saa oleskella 
työmailla. 

Alaikäiset eivät saa oleskella tuotannon työmailla. Poikkeuksen muodostavat 
opiskelijat, jotka suorittavat koulutusohjelmaan kuuluvaa harjoittelua tai vastaavaa. 
 
VIERAILIJAT 

Vierailijoiden on ilmoittauduttava työnjohdolle perehdytystä ja opastusta varten.  
Vierailijoiksi lasketaan ulkoiset vierailijat ja NCC:n henkilöstö, jota opastetaan 
työmaalla. Vierailijoilla on oltava vähintään leukahihnalliset kypärät, suojalasit ja 
huomioliivit sekä tarvittaessa käytettävät kuulosuojaimet. Esimerkiksi 
koululaisvierailuja koskevat erityiset rutiinit. 
 
KVARTSI 

Varotoimenpiteisiin on ryhdyttävä kvartsille altistumisen minimoimiseksi. 
Riskinarviointi on dokumentoitava. Ensisijaisesti kvartsipöly on kerättävä lähteestä. 
Toissijaisesti hallintaan voidaan käyttää vettä tai muuta tapaa, joka minimoi 
altistuksen.  
 
LISÄYS SIVU- JA ALIURAKOITSIJOILLE 

Sivu- ja aliurakoitsijoiden on varmistettava, että niiden oman henkilöstön jäsenet ja 
mahdolliset aliurakoitsijat ovat tietoisia näistä säännöistä ja noudattavat niitä. 
Sivu- ja aliurakoitsijoiden on toimitettava työnjohdolle riskinarviointi ja riskialttiista 
tai uusista työvaiheista myös työsuunnitelma hyvissä ajoin ennen töiden 
aloittamista. Jokainen urakoitsija hankkii henkilöstölleen suojavarusteet, joita 
turvalliseen työskentelyyn työmaalla vaaditaan, ja vastaa siitä, että varusteet 
tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti. Työmaan normaalien työaikojen 
ulkopuolella ei saa suorittaa töitä ilman, että siitä on sovittu työnjohdon kanssa. 
 
SEURAUKSET 

Mikäli näitä järjestys- ja turvallisuussääntöjä tai työmaakohtaisia sääntöjä rikotaan, 
ryhdytään Järjestys- ja turvallisuussääntöjen laiminlyönnin seuraukset -asiakirjan 
mukaisiin toimenpiteisiin. Jos joku rikkoo sääntöjä, NCC:llä on oikeus käännyttää 
kyseinen henkilö työmaalta.  
Aliurakoitsijoiden kohdalla NCC:llä on oikeus periä 10 000 kruunun 
tapauskohtainen sakko. 

 
 
 
 



Järjestys- ja turvallisuussääntöjen laiminlyönnin seuraukset
Työmaalla voimassa olevat järjestys- ja turvallisuussäännöt löytyvät tiedoista, jotka jokainen henkilöstön jäsen kuittaa kirjautuessaan työmaalle. NCC:n
työturvallisuusvaatimukset aliurakoitsijoille on ilmoitettu tarjousasiakirjoissa ja sopimuksessa. Seuraukset koskevat kaikkia, jotka oleskelevat NCC:n
työmaalla. Turvallisuusohjeiden noudattamisesta kieltäytyminen voi olla peruste irtisanomiselle tai erottamiselle NCC:n henkilöstön kohdalla
turvallisuussyistä. NCC:n tytäryhtiöiden henkilöstön jäsenten kohdalla asia käsitellään heidän omassa organisaatiossaan NCC:n henkilöstöä koskevien
toimenpiteiden mukaisesti.

Toimenpiteet, NCC:n henkilöstö
Toimenpide NCC:n järjestys- ja turvallisuussääntöjen

laiminlyönnin seuraukset
Vastaava

1.
laiminlyönti
--------------
Vakava
laiminlyönti

Suullinen huomautus ja henkilökohtainen puhuttelu,
johon työsuojeluvaltuutettu / ammattiyhdistyksen
luottamushenkilö osallistuu.

HR-vastaava/projektituki rekisteröi sopimuksen. Ilmoitus
tehdään ammattiyhdistyksen edustajalle ja
työturvallisuusinsinöörille.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NCC:llä on oikeus käännyttää työmaalta henkilö, joka on
syyllistynyt vakavaan laiminlyöntiin. Esimies tiedottaa
asiasta HR-vastaavalle/projektituelle, joka päättää
toimenpiteistä, kirjallisesta huomautuksesta,
uudelleensijoituksesta, irtisanomisesta tai erottamisesta ja
asian käsittelystä ammattiyhdistyksen kanssa.

Vastaava
työnjohtaja tai
ylempi johtaja

2.
laiminlyönti

Henkilökohtainen puhuttelu, johon ammattiyhdistyksen
luottamushenkilö/edustaja osallistuu.

Kirjallinen huomautus (jonka HR-vastaava/projektituki
ja esimies kirjoittavat). HR-vastaava/projektituki
rekisteröi huomautuksen.

Vastaava
työnjohtaja /
ylempi johtaja ja
HR-vastaava

3.
laiminlyönti

Henkilökohtainen puhuttelu, johon ammattiyhdistyksen
luottamushenkilö/edustaja osallistuu. HR-
vastaava/projektituki rekisteröi sopimuksen.

Henkilö käännytetään työmaalta. Esimies tiedottaa asiasta
HR-vastaavalle/projektituelle, joka päättää toimenpiteistä,
kirjallisesta huomautuksesta, uudelleensijoituksesta,
irtisanomisesta tai erottamisesta ja asian käsittelystä
ammattiyhdistyksen kanssa.

Vastaava
työnjohtaja /
ylempi johtaja ja
HR-vastaava

Toimenpiteet, ulkoinen henkilöstö (aliurakoitsijat, vuokrahenkilöstö)

Toimintajärjestelmä 1 (1)
Asiakirjan tunnus: Järjestys- ja turvallisuussääntöjen laiminlyönnin seuraukset Laatimispäivämäärä: 15.2.2012
Asiakirjan omistaja: Työturvallisuusjohtaja Muutettu viimeksi: 1.3.2018

Toimenpide NCC:n järjestys- ja turvallisuussääntöjen
laiminlyönnin seuraukset

Vastaava

1.
laiminlyönti

Suullinen huomautus ja kirjallinen ilmoitus yritykselle.
Ilmoitus arkistoidaan ja siitä lähetetään kopio
työturvallisuusinsinöörille.

NCC:llä on oikeus periä 10 000 kruunun sakko. NCC:llä on
oikeus käännyttää työmaalta henkilö, joka ei noudata ohjeita
tai on syyllistynyt vakavaan laiminlyöntiin.

Vastaava
työnjohtaja

2.
laiminlyönti

Suullinen huomautus ja kirjallinen ilmoitus yritykselle. Näin
toimitaan riippumatta siitä, syyllistyikö laiminlyöntiin sama
vai eri henkilö kuin ensimmäisellä kerralla. Ilmoitus
työturvallisuusinsinöörille.

NCC:llä on oikeus käännyttää henkilö työmaalta ja periä
10 000 kruunun sakko. NCC:llä on oikeus pyytää uutta
henkilöstöä tai purkaa sopimus.

Vastaava
työnjohtaja



 

 

KOULUTUS X VOIMASSAOL
O PÄÄTTYY Työmaalla ajoneuvoa tai työkonetta kuljettaville 

Ajokortti, luokat:   

Kuljettajan ammattipätevyys   

Tietyöt – taso 1, 2 (työmaa-ajoneuvo ja 
kuljettaja), 3a (merkintävastaava) ja 3b 
(vahti ja ohjaaja). Ilmoita taso: 

  

ADR-perusajolupa (alle 1000 riskipisteen 
kuljetuksissa) 

  

ADR-ajolupa vaarallisten aineiden 

kuljettamiseen 

  

Taloudellinen ajaminen (ECO-Driving)    

  Trukki, trukin tyyppi:   

Ympäristökurssi   

Raideliikenneturvallisuus (Råd och skydd)   

 

 
 

 

Työmaaperehdytyksen kuittaus, mukaan lukien järjestys- ja turvallisuussäännöt 
 

TYÖSKENTELEN YRITYKSESSÄ: ALIURAKOITSIJA NCC:LLE: ALIURAKOITSIJA YRITYKSELLE: 

      
YRITYKSEN OSOITE: POSTINUMERO: POSTITOIMIPAIKKA: 

ETUNIMI: SUKUNIMI: 

 AMMATTI:  

KOTIOSOITE: POSTINUMERO: POSTITOIMIPAIKKA: 

PUHELIN (KOTI): PUHELIN (TYÖ): MATKAPUHELIN: 

YHTEYSHENKILÖ MAHDOLLISEN ONNETTOMUUDEN SATTUESSA: PUHELIN (TYÖ): MATKAPUHELIN: 

 

Minulla on seuraavat koulutukset: 
 

 

 

 

 

 
 

Henkilöllisyystodistus: Mukanani on voimassa oleva henkilöllisyystodistus (passi tai 
ajokortti) 

 Kyllä  

ID06: Pidän mukana ID06-korttia.  Kyllä  
 

Käyttöturvallisuustiedote: Käytän kemiallisia tuotteita, joita koskee 
merkintävelvollisuus. Kyllä-vastauksen yhteydessä toimitan 
käyttöturvallisuustiedotteet NCC:n työnjohdolle. 

 

 Kyllä 
 

 En 

 

Lääketieteelliset tiedot / sairaudet, joista haluan ilmoittaa NCC:n työnjohdolle: 
  

 

Ymmärrän, että nämä tiedot päätyvät NCC:n tietokantaan. Hyväksyn sen, että NCC lisää tiedot tietokantaan. 

Vahvistan tietojen olevan todenmukaisia. 

Olen lukenut ja ymmärtänyt työmaan järjestys- ja turvallisuussäännöt ja ymmärrän, mitä niiden noudattamatta jättämisestä seuraa. 

 
Allekirjoitus: Päiväys: 

KOULUTUS X VOIMASSAOL
O PÄÄTTYY Työturvallisuusperehdytys (NCC:n 

interaktiivinen koulutus tai vastaava) 

  

Telineet: yleinen koulutus 2–9 m 

- Erityiskoulutus 

- Sääsuojaus  

- Ammattitodistus  

  

Tulityöt   

Turvalliset nostot   

Työskentelytasot (nostolava, saksi- tai 
henkilönostin) 

  

Putoamissuojat   

Ensiapu ja elvytys   

Kertamuovit (enintään 5 vuotta vanha 
todistus) 

  

Asbesti (erityiskoulutus)   

Moottorisaha-ajokortti (A, B, C, D, E) 

tai raivaussaha-ajokortti (RA/RB). 

Ilmoita taso: 

  



LIITE YLEISIIN TOIMINTA- JA TURVALLISUUSSÄÄNTÖIHIN 

 

Yleisiä toiminta- ja turvallisuussääntöjä koskevat kysymykset 
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Merkitse oikea vastaus 

1. Kenen täytyy noudattaa yleisiä toiminta- ja turvallisuussääntöjä työmaalla? 

Vain vierailijoiden Vain työmaalla työskentelevien Kaikkien työmaalla olevien 

2. Mitä suojavarusteita täytyy aina käyttää? 

Kypärää, turvakenkiä ja 
heijastavia vaatteita 

Heijastavia vaatteita, suojalaseja, 
leukahihnallista kypärää ja 

turvakenkiä 

Mitään vaatimuksia ei ole 

3. Mitkä ovat seuraamukset, jos SINÄ et noudata yleisiä toiminta- ja 
turvallisuussääntöjä? 

Ei mitään Sinut voidaan poistaa työmaalta 
ja yritystäsi sakottaa jopa 10 000 

SEK 

Sinusta tehdään ilmoitus Ruotsin 
työympäristöviranomaiselle 

4. Mitä sinun pitäisi tehdä, jos kohtaat vaaratilanteen? 

Keskeyttää työskentely ja pitää 
tauko 

Poistua työkohteesta Ei mitään 

5. Miten voit saada tietoa työpäivään liittyvistä mahdollisista riskeistä? 

Niistä ei voi saada tietoa 
mitenkään 

Joka päivä ennen töiden aloitusta 
pidetään turvallisuuskatsaus 

En tiedä 

6. Mitä tikkaita ja rakennustelineitä koskevia sääntöjä NCC:llä on? 

Bra arbetsmiljöval (hyvä 
työympäristövalinta) -tarrat, 

joissa on vihreä valintamerkki 

Jokainen yritys määrittelee omat 
sääntönsä 

Mitään vaatimuksia ei ole 

7. Jos syntyy tapaturma, kenelle siitä pitäisi ilmoittaa? 

Tapaturmista täytyy ilmoittaa 
viiveettä työnjohdolle ja 

tapahtunut rekisteröidä Synergiin 

Mitään vaatimuksia ei ole Turvallisuusvastaavalle 

8. Mitä vaaditaan, jos työmaalla halutaan olla normaalien työtuntien ulkopuolella? 

Mitään vaatimuksia ei ole Asiasta on ilmoitettava 
esimiehelle 

Erityislupa sekä erityissäännöt 
ja -ohjeet NCC:ltä 

9. Mikä pätee häirintään työpaikalla? 

Työmaalla ei sallita graffitia, 
kiusaamista tai häirintää Kun 
sellaista tapahtuu, asiasta on 

ilmoitettava välittömästi 
työnjohdolle 

Mitään vaatimuksia ei ole En tiedä 
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10.   Mikä pätee töihin, joissa käsitellään pölyävää kvartsia? 

Turvallisuusvastaava päättää Altistuminen on pyrittävä 
minimoimaan aloittamalla pölyn 

leviämisen estämisestä 

Mitään vaatimuksia ei ole 

11.   Mikä pätee, kun työskennellään yli 2 metrin korkeudessa ja on olemassa 
putoamisvaara? 

Mitään vaatimuksia ei ole On käytettävä aina 
putoamissuojajärjestelmää, 

ensisijaisesti kiinteää 

On käytettävä aina 
henkilökohtaista 

putoamissuojainta 

 


