
Turvallisuus 
Bravidalla



Työturvallisuutemme on hoitamattomien  
turvallisuushavaintojen summa.  
Jos havaitset riskin – puutu siihen!
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Turvallisuus Bravidalla
Työskentelemme riskialttiilla alalla, tahti on kova, tekijöitä on paljon ja työympäristöt  
vaarallisia. Tässä esitteessä kerromme mitä voit tehdä välttääksesi yleisimmät vahingot. 

Laadimme työpaikoillamme aina kohdekohtai-
sen, kirjallisen riski arvion ennen töiden aloi-
tusta, ja jos työoloissa tapahtuu muutoksia, 
päivitämme riskiar vion. Ennen työn aloittamista 
varmistamme STOPP-menetelmällä, että työt 
voidaan suorittaa turvallisesti. 

Työskentele turvallisesti
Kaikki riskit ovat ehkäistävissä yksinkertaisilla 
toimilla.
1. Kun suunnittelet työtä, tee yhteistyötä  

asiakkaan kanssa ja selvitä työpaikan riskit. 
Tiedota työpaikan havaituista riskeistä  
työntekijöille, jotka suorittavat työn.

2. Laadi yhdessä työryhmän kanssa aina  
kirjallinen riskiarvio suoritettavasta työstä. 
Mikäli työoloissa tapahtuu muutoksia, on  
riskiarvio päivitettävä. 

3. Ennen kuin aloitat työskentelyn – mieti.  
Käytä STOPP-menetelmää. 

4. Raportoi riskihavainnot BIAaan, se voi  
pelastaa sekä oman että kollegoidesi hengen. 
Mikään aikataulu ei ole yhtä tärkeä kuin  
turvallisuutesi. 

Bravidan työntekijänä sinulla on vastuu toimia, 
jos näet riskin – koski se sitten sinua itseäsi tai 
kollegaasi.

Yleisimmät riskit
Kun turvallisuushavainnot ja vaaratilanteet kirjataan BIAan, saamme  
yleiskuvan riskeistä, joita meillä on päivittäisessä työssämme. Se auttaa meitä 
toimimaan ennakoivasti sairauksien ja työtapaturmien ehkäisemiseksi. 

Alle on koottu Bravidan toiminnassa tunnistettuja riskejä. 

Pohdittavaa: 
Millaisia riskejä  

arjessamme on? 

Miten ehkäisemme  
riskit?

SÄHKÖTAPATURMATPUTOAMINEN 
KORKEALTA

KAATUMINEN/KOMPASTUMINEN 
/ LIUKASTUMINEN

VIILTOHAAVAT

ASBESTI MELU YKSIN TYÖSKENTELY ERGONOMIA KEMIKAALIT KVARTSIPÖLY

MATKAPUHELIN SILMÄVAMMATSTRESSI LIIKENNEONNETTOMUUDET TÄRINÄ ISKU PÄÄHÄN/ 
PUTOAVA ESINE

TURVALLISUUS BRAVIDALLA
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STOPP
S T O P  ( P Y S Ä H D Y ) 
T H I N K  ( M I E T I )
O B S E R V E  ( H A V A I N N O I )
P L A N  ( S U U N N I T T E L E )
P R O C E E D  ( A L O I T A )
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Jos  
työtehtävä tuntuu  

vaaralliselta, sano STOPP  
ja keskeytä työ. 

Ota yhteyttä esimieheesi tai  
työsuojeluvaltuu tettuun.

Työskentele turvallisesti – mieti 
ennen kuin toimit
Arvioi riskit ja pysähdy miettimään ennen kuin työt aloitetaa.

1. Kun suunnittelet työtä, tee yhteistyötä  
asiakkaan kanssa ja selvitä työpaikan riskit. 
Tiedota työpaikan havaituista riskeistä  
työntekijöitä, jotka suorittavat työn.

2. Laadi yhdessä työryhmän kanssa aina kirjal-
linen riskiarvio suoritettavasta työstä. Mikäli 
työoloissa tapahtuu muutoksia, on riskiarvio 
päivitettävä. Tarkistuslista löytyy BIA-sovel-
luksesta, Handymanista sekä vaihtoehtoisesti 
taskukirjasta ”Riskien arviointi ja turvallinen 
työskentely”. Riskienarvioinnin tulee olla 
nähtävillä työn aikana ja sitä tulee päivittää 
jatkuvasti. On tärkeää, että kaikki työryhmän 
jäsenet saavat tiedot muutoksista.

3. Pysähdy miettimään ennen töiden aloitusta  
ja käytä apuna STOPP-menetelmää.

4. Henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö  
on pakollista. Pakollisia suojavarusteita  
Bravidalla ovat:

• suojakypärä leukahihnalla
• turvajalkineet
• suojalasit
• viiltosuojakäsineet, suojaluokka 3-5
• huomiovaatetus

Varustusta voidaan tarvittaessa säätää kirjallisen 
riskiarvion mukaan. Edellisten lisäksi saatetaan 
tarvita myös kuulosuojaimia, putoamissuojaimia 
tai hengityssuojaimia.

Jos työ ei edellytä täyttä suojavarustusta ja 
aikomuksena on poiketa pakollisista suojavarus-
teista, esimiehen on merkittävä tämä kirjalliseen 
riskiarvioon. Riskien havaitsemisella pelastetaan 
ihmishenkiä. Jos huomaat riskin, ilmoita siitä 
BIA-järjestelmässä. Se auttaa meitä toimimaan 
ennakoivasti sairauksien ja työtapaturmien  
ehkäisemiseksi.

Helpoin tapa on ilmoittaa asiasta BIA-sovelluk-
sessa. Brainista ja BrAppista löydät toiminta-
ohjeet. 



Työturvallisuutemme on hoitamattomien  
turvallisuushavaintojen summa.  
Jos havaitset riskin – puutu siihen!
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Kaikki onnettomuudet 
ovat estettävissä
Viiltohaavat, putoamiset ja sähkötapaturmat ovat yleisimpiä  
työtapaturmia Bravidalla. Seuraavaksi käymme läpi nämä  
tapaturmatyypit sekä keinot niiden ehkäisemiseksi. 

Viiltovammojen 
ehkäisy
Käytä aina viiltosuojakäsineitä
Tapaturmat aiheutuvat useimmiten siitä, että  
työntekijä saa viiltohaavan terävästä materiaalista, 
poraa tai ruuvaa sormeensa tai käteensä tai käyttää 
väärää työkalua väärään työtehtävään. 

Kaikilla Bravidan työpaikoilla on pakollista käyttää  
käsineitä, joiden viiltosuojaluokka on 3-5.

TURVALLISUUS BRAVIDALLA
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Työturvallisuutemme on hoitamattomien  
turvallisuushavaintojen summa.  
Jos havaitset riskin – puutu siihen!
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Putoamisonnettomuuksien  
ehkäisy
Putoamisonnettomuudet on jaettu putoamisiin korkealta ja kaatumisonnettomuuksiin. 

Vältä korkealta putoamiset
Putoamissuojausta on käytettävä aina, kun  
työtä tehdään yli kahden metrin korkeudessa. 
Putoamissuojausta on käytettävä myös 
matalissa korkeuksissa, jos on olemassa  
loukkaantumisvaara. Työskentely yli kahden 
metrin korkeudessa edellyttää putoamissuo-
jauskoulutusta.

Putoamissuojauksen tyyppejä 
• Suojakaiteet ja telineet
• Siirrettävät tai kiinteät työtelineet
• Työkorit
• Suojaverkot 
• Henkilökohtaiset putoamissuojaimet

Bravidan esimiehet vastaavat siitä, että  
työntekijät osaavat käyttää oikein työtehtävissä 
tarvittavia suojavarusteita.

Vältä kaatumisonnettomuudet
Kaatumisonnettomuus tarkoittaa sitä, että  
joku kaatuu, liukastuu, kompastuu, astuu  
harhaan tai putoaa alustan läpi. 
• Pidä työympäristö puhtaana ja siistinä. 
• Vältä tavaroiden kantamista molemmilla  

käsillä siten, että et näe eteesi. 
• Tutki alusta, jos on olemassa vaara, että  

jalka voi mennä siitä läpi.

Työskentely tikkailta
Tikkaita saa käyttää vain lyhytaikaiseen, enintään 
15 minuuttia kestävään työhön. Pidempikestoises-
sa työssä on käytettävä työ- tai asennustelinettä.

Bravidalla käytetään vain Bravidan tikasoh-
jeen mukaisia tikkaita. Tämä siksi, että työn-
tekijöillämme tulee olla parhaat edellytykset 
työskennellä turvallisesti tikkailta.

Väärä työskentelytapa
• Tikkailla väärä korkeus
• Epävakaa työskentelyasento
• Seisoo liian korkealla.
• Ei turvajalkineita
• Irtonaisia työkaluja
• Liukkaat askelmat
• Epätasainen alusta
• Rikkinäisiä askelmia
• Tikkaissa rikkinäiset jalat

Ohjeet lyhytaikaisiin  
tikkailta tehtäviin töihin:
• Sovita korkeus työn mukaan
• Seiso aina tukevasti ja pidä  

lujasti kiinni
• Pidä vartalo aina työpintaa  

vasten
• Käytä aina turvajalkineita
• Pidä askelmat aina puhtaina
• Varmista, että tikkaat seisovat 

tukevasti.

TURVALLISUUS BRAVIDALLA



Tarkista jännite aina ennen työn aloittamista  
varmistaaksesi, että laitteen käyttöjännite on 
kytketty pois päältä. Älä luota kenenkään muun 
mittaukseen tai sanaan!
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Sähkötapaturmien ehkäisy
Sähkötapaturmalla voi olla vakavia seurauksia. Sähköön liittyvissä työtehtävissä  
on aina noudatettava seuraavia turvallisuussääntöjä.

Sähkötöissä on pakollista tehdä  
kirjallinen riskiarvio ennen jokaista  
toimenpidettä. 
Käytä oikeita suojavarusteita ja työkaluja.  
Joissakin tilanteissa on oltava erityinen  
suojavarustus, esimerkiksi töissä, joissa  
on valokaaren vaara. 

Tärkeimmät turvallisuussäännöt
Ilman jännitettä työskenneltäessä on viisi  
tärkeää turvallisuussääntöä: 
1. Kytke laite irti sähköverkosta
2. Estä kytkeminen
3. Tarkista aina, että laite on irrotettu sähkö-

verkosta. Varmista jännitteettömyys jännite-
mittarilla. Älä koskaan luota kenenkään muun 
mittaukseen tai sanaan.

4. Suurjännitettä ja ilmajohtoista pienjännitettä 
käytettäessä: maadoita ja oikosulje.

5. Suojaa lähellä olevat jännitteiset osat.  
Suojele muita laittamalla varoituskyltti.

Sähkötapaturman sattuessa
• Katkaise virta
• Tarkista loukkaantuneen tila
• Pyydä apua lähellä olevilta henkilöiltä ja  

ota yhteyttä terveydenhuoltoon – kerro,  
että kyse on sähkötapaturmasta

• Tutki loukkaantunut ja aloita tarvittaessa  
ensiavun antaminen

• Vakavan onnettomuuden sattuessa soita  
aina 112!

Hakeudu sähkötapaturman jälkeen  
heti lääkäriin
Sähkötapaturman jälkeen on tärkeää käydä  
lääkärintarkastuksessa. Sähköturvakortissa  
ja BIAssa on tarkistuslista lääkärintarkastusta  
varten, käytä sitä.

TURVALLISUUS BRAVIDALLA
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1. Anna loukkaantuneelle ensiapua tai elvytä. Kutsu tarvittaessa  
paikalle ensiaputaitoista henkilökuntaa. Jos loukkaantuneella  
on palovammoja, viilennä niitä välittömästi. 

2. Soita hätänumeroon 112 ja lähetä opastajia hälytysajoneuvoja  
vastaan. Jos kyse on vakavasta ympäristöonnettomuudesta,  
estä päästöt tai rajoita niiden laajuutta, jos se on mahdollista  
ja riskitöntä. 

3. Suojaa onnettomuuspaikka lisäonnettomuuksilta ja tutkintaa varten. 
Estä sivullisten pääsy onnettomuuspaikalle. 

4. Huolehdi, että joku saattaa loukkaantuneen sairaalaan. Merkitse 
muistiin mukaan lähteneen henkilön nimi ja puhelinnumero.

5. Ilmoita asiasta lähimmälle esimiehelle.

6. Nimetty yhteyshenkilö Bravidalla vastaa mahdollisista yhteyden-
otoista tiedotusvälineisiin, asianomaisiin viranomaisiin ja poliisiin. 
Katso Brainissa oleva Vakavien tapaturmien tarkastuslista. 

Ilmoita kaikki riskihavainnot, vaaratilanteet ja tapaturmat 
BIAssa
On tärkeää ilmoittaa BIAssa kaikki riskihavainnot, vaaratilanteet ja  
tapaturmat, niin suuret kuin pienet ja syystä riippumatta. Se auttaa meitä 
toimimaan ennakoivasti sairauksien ja työtapaturmien ehkäisemiseksi.  
Yhdessä saavutamme hyvän työturvallisuuden. 

Työturvallisuutemme on hoitamatto-
mien turvallisuushavaintojen summa.  
Jos havaitset riskin – puutu siihen!
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Tapaturman sattuessa


