TURVALLISUUDEN
TARKISTUSLISTA
Työryhmän yhteisen keskustelun pohjaksi ennen töiden aloittamista.
Myös yksin työskentelevä voi pysähtyä arvioimaan
turvallisuutta tämän avulla.
Varmistamme ennen työskentelyn aloittamista yhdessä tämän tarkistuslistan asiat ja kierrämme
työ-, sosiaali- ja esitystilat. Jos puutteita ilmenee, sovimme heti, miten asia hoidetaan kuntoon.

VASTUUT JA YHTEISTYÖ
 Vastuualueet ja -henkilöt on määritelty ja kaikille selvät.
 Kaikkien saatavilla on yhteystietolista esim. tilan vastuuhenkilöistä.
 Sujuvan työskentelyn pelisäännöistä on sovittu yhdessä.
 Jokainen puuttuu tilanteeseen, jos pelisääntöjä ei noudateta

tai havaitaan turvallisuutta vaarantava tekijä.

 Työryhmän perustarpeiden toteutuminen on varmistettu

(sis. ruoka, juoma, lämmittely-, tauko- ja pukutilat).

TYÖN ORGANISOINTI JA AIKATAULUTUS
 Eri tehtäviin on varmistettu riittävät resurssit.
 Työtilanteessa kaikilla on riittävät tiedot ja taidot työn

sujuvaan ja turvalliseen suorittamiseen.

 Työ-, ajo- ja lepoajat sekä tauotus on suunniteltu ja niistä pidetään kiinni. 
 Eri toimijoiden työt on aikataulutettu sujuvasti yhteen, ja toimijoilla

on tiedossa, milloin omaa työpanosta tarvitaan.

 Työtilanteeseen liittyvä tieto tavoittaa työryhmän jäsenet ja sidosryhmät.

VARAUTUMINEN YLLÄTTÄVIIN TILANTEISIIN
 Ensiapuvalmius (tarvikkeet, perehdytys) on järjestetty asianmukaisesti.
 Työryhmän tiedossa on tilan pelastussuunnitelma, poistumistiet,

sammuttimet ja kokoontumispaikka.

 Yllättävissä tilanteissa harkitaan hetki ja etsitään yhdessä

turvallinen ratkaisu ja toimintatapa.

Kirjaa tähän muita varmistettavia asioita

KUNNOSSA?

Varmistamme vielä työn sujuvuuden ja
turvallisuuden takaamiseksi, että…
F  Tilat kunnossa
Soveltuvuus suunniteltuun toimintaan?
Ulkoilmatuotantojen erityispiirteet huomioitu?
F  Melu hallinnassa
Mahdollisimman alhainen taso? Riittävä vaimennus/
suojaukset? Kuulonsuojaimet käytössä? Toiminta ja
tiedonkulku varmistettu erilaisissa ääniolosuhteissa?

Työympäristö on
turvallinen.

F  Järjestys ja siisteys
Kulkutiet vapaana? Kompastumisvaara? Tavarat oikeilla
paikoillaan? Tavaroiden liikuttelutarve huomioitu?
F  Valaistus
Riittävä yleisvalaistus? Toiminta ja tiedonkulku
varmistettu erilaisissa valaistusolosuhteissa?
F  Sähköt
Johdot ehjiä? Suojattu mekaaniselta rasitukselta?
F  Korkealla työskentely ja ripustukset turvallisesti
Putoamisriski henkilöt/tavarat? Taakkojen painot tiedossa?
Ripustukset ja ripustusjärjestelmät varmasti kunnossa ja
tarkistettu? Vaara‑alue rajattu? Asiansa osaavat tekijät?

F  Työvälineet
Saatavilla? Asianmukaisuus? Kunto tarkastettu? Henkilönsuojaimet käytössä?

Työvälineet
ja varusteet
ovat
kunnossa.

F  Koneet ja laitteet
Kunto tarkastettu? Osataan käyttää turvallisesti? Käyttöohjeet saatavilla?
F  Tekniikka (omat/tilassa olevat)
Kunto tarkastettu? Kiinnitykset? Liikkuvat osat?
Käyttöohjeet saatavilla? Osataan käyttää turvallisesti?
F  Esiintymisasut, -puvusto, peruukit ja tarpeisto
Turvallisia käyttää? Soveltuu työtilanteeseen? Käyttöä harjoiteltu riittävästi?
F  Erikoistehosteiden käyttö
Luvat? Erityisosaaminen ja tietotaito hallinnassa? Tilan soveltuvuus selvitetty?

F  Fyysisesti raskaat työvaiheet ja työasennot
Tauotus? Kehon palautuminen? Elvyttävät taukoliikkeet?

Fyysinen kuormitus
on hallinnassa.

Ja sitten
hommiin!

F  Liikkuminen:
Alustat ja lattiapinnat soveltuvat suunniteltuun
toimintaan? Kaltevuudet? Kynnykset?
F  Nostot ja siirrot
Taakan paino? Apuvälineitä saatavilla
ja käytössä? Työparin kanssa?
F  Viime hetken vilkaisu ympärille tapaturmavaarojen

havaitsemiseksi ja poistamiseksi.

