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Yritys / osasto:__________________________________________ Päiväys:_________ 
 
Työpiste:_________________________________ Havainnoitsija:__________________ 
 

Havaintokohteet Kunnossa yht. 
Ei 

kunnossa 
yht. 

Työskentely 
    1. Riskinotto, suojaimet, vaatetus     

Ergonomia 
    2. Fyysinen kuormitus ja toistotyö     

3. Työpisteen ja työvälineiden 
ergonomisuus     

Kone- ja laiteturvallisuus, ajoneuvot 
    4. Koneiden kunto ja suojalaitteet     

5. Koneiden hallintalaitteet ja 
merkinnät     

Liikkumisturvallisuus 
    6. Kulkuteiden ja lattioiden rakenne, 

putoamissuojaus     

7. Poistumistiet     

Järjestys 
    

8. Kulkuteiden ja lattioiden järjestys     
9. Pöydät, päällyset ja hyllyt     

10. Jäteastia     

Työympäristötekijät 
    11. Melu     

12. Valaistus     

13. Lämpöolosuhteet     

14. Ilman puhtaus ja käsiteltävät aineet     

 YHTEENSÄ  YHTEENSÄ  

Indeksi =
 

          Kunnossa              ' 
              

Kunnossa + ei kunnossa  x 100 =
 

                                   
' x 100 =                  %

 
 

HUOM: 
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Havaintokohteet Hyväksymisperusteet  

Mikäli havainnoitavaa kohdetta ei ole, kohta jätetään tyhjäksi 

Työskentely 1 merkintä/jokainen ruudun työntekijä 

1. Riskinotto, suojaimet,  
vaatetus 

Työn edellyttämät ja hyväkuntoiset suojaimet ja vaatetus käytös-
sä. Työtavat asialliset, ei oteta riskiä (esim. putoamisvaara, pai-
navan taakan yksin nostaminen, koneen häiriönpoisto virrat päällä 
jne.) 

Ergonomia 1 merkintä molempiin/jokainen ruudun työpiste 

2. Fyysinen kuormitus ja 
toistotyö 

Ei yksipuolista yläraajan toistorasitusta. Ei raskaita tai hankalia 
käsin tehtäviä nostoja ja/tai siirtoja. Keventävät välineet (tarvitta-
essa) käytettävissä ja kunnossa 

3. Työpisteen ja työvälineiden 
ergonomisuus 

Työpiste säädettävissä ja/tai oikein mitoitettu. Työvälineet er-
gonomiset 

Kone- ja laiteturvallisuus, 
ajoneuvot 

 

1 merkintä molempiin/jokainen ruudun kone ja väline 

4. Koneiden kunto ja  
suojalaitteet 

Koneet, laitteet ja ajoneuvot turvallisessa kunnossa. Suojalaitteet 
paikallaan. Nostoapuvälineet kunnossa 

5. Koneiden hallintalaitteet ja 
merkinnät 

Hallintalaitteet merkitty asianmukaisesti ja puhtaat. Konekilpi, tur-
vamerkinnät ym. olemassa. Nostoapuvälineiden merkinnät 

Liikkumisturvallisuus 1 merkintä/ruutu molemmista kohdista 

6. Kulkuteiden ja lattioiden 
rakenne, putoamissuojaus 

Pinta ehjä ja pitävä. Merkinnät, mitoitus ja turvajärjestelyt kunnos-
sa. Turvalliset nousutiet. Putoamissuojaus kunnossa 

7. Poistumistiet Merkitty, opastus näkyvissä. Helppo poistuminen uhkatilanteissa 
 

Järjestys 8 & 9: 1 merkintä/ruutu. 10: 1 merkintä /jäteastia 

8. Kulkuteiden ja lattioiden  
järjestys 

Järjestys ja siisteys hyvä liikkumisen ja tavaroiden siirron ja sii-
voamisen kannalta 

9. Pöydät, päällyset ja hyllyt Järjestyksessä, siistit, ei tarpeetonta tavaraa. Hyllyt tukevat ja 
turvalliset 

10. Jäteastia Jäteastiat asianmukaiset ja merkitty. Sopii lisää jätettä, lajittelu ok 
 

Työympäristötekijät 1 merkintä/ruutu jokaisesta alla olevasta kohdasta 

11. Melu Ei kuulolle vaarallista tai työtä häiritsevää melua 
 

12. Valaistus Tasainen ja voimakkuudeltaan riittävä. Ei häikäisyä 
 

13. Lämpöolosuhteet Lämpötila, kosteus ja ilman virtausnopeus työhön sopivat 
 

14. Ilman puhtaus ja  
käsiteltävät aineet 

Havainnointiin, kokemukseen ja/tai mittaukseen perustuen ei 
merkittävää altistumista hengityksen, ihon tai suun kautta. Ainei-
den pakkaukset ja säilytys asianmukaista. Putket merkattu, ei 
vuotoja. 

 
Ruutu havainnoitavissa ja hahmotettavissa "yhdellä seisomalla". Ruudun koko on havain-
noitsija- sekä työkohtaista. Liian iso ruutu on hankala hahmottaa, liian pieni voi olla työläs. 


