
Työturvallisuuden mobiiliratkaisut 

Helsinkiläinen teknologia-startup NordSafety esittelee EuroSafety messuilla uutta ratkaisuaan yhteisten 

työpaikkojen työturvallisuuden hallintaan. Lisäksi NordSafetyn osastolla on mahdollista kokeilla NordSafetyn 

mobiilia HSEQ-ratkaisua paikan päällä ja rekisteröidä ilmainen kokeilutili.  NordSafetyn ständillä pääsee myös 

kokeilemaan NFC tarraan perustuvaa turvallisuushavainnon tekemistä, turvallisuushavainnon tekeminen 

NFC:tä hyödyntämällä onnistuu helpoimmillaan muutamassa sekunnissa.  NordSafetyn HSEQ-asiantuntija Timo 

Kronlöf (LinkedIn) (Twitter) on myös puhujana tietoiskuissa ja seminaareissa messujen aikana.  

 

Tietoiskut ja seminaarit messuilla:  

Tietoisku: Teknologialla turvallisuusjohtaminen ja lainsäädäntö hallintaan. (Speaker’s Corner, A-halli) 

Seminaari: Teknologia apuna yhteisten työpaikkojen turvallisuuden hallinnassa (Myrsky & Tuuli, 2. krs. 

Kokoustilakäytävä) 

Lisätietoa  ja aikataulut tietoiskuille ja seminaareille: https://www.nordsafety.fi/alykkaampaa-

tyoturvallisuutta/eurosafety-messut-13-15-9-2016-tampere/ 

 

Uusi ominaisuus Yhteistyö:  

Työpaikoilla on vuosia kamppailtu monimutkaisen sääntelyn kanssa ja yksi normiviidakon haastavimmista osa-

alueista on ollut jaettujen projektin työturvallisuus.  

Projektien vastuutahot joutuvat keräämään ja ylläpitämään työturvallisuustietoa oman henkilöstön sekä 

kumppaneiden työturvallisuudesta. Tietoa pitää raportoida oman yrityksen osastojen välillä, mutta laajasti 

myös eri yritysten välillä. Erilaiset raportointivelvoitteet vievät valtavasti työaikaa. Erityisen hankalaa on ollut 

hallita laajoja työmaita, joissa voi työskennellä kymmeniä eri yrityksiä samanaikaisesti 

Lainsäädäntö asettaa rakennuttajalle, päätoteuttajalle ja aliurakoitsijoille laajoja vaatimuksia yhteisten 

työpaikkojen turvallisuuden hallintaan. Käytännön turvallisuusvalvonta on rakennuttajan tai nimetyn 

päätoteuttajan vastuulla. Käytännön työkalut ovat olleet puutteellisia, kun jokainen eri toimija on kerännyt 

kentän tietoa omiin kanaviinsa paperilla ja eri järjestelmillä. Hajanaisen tiedon kerääminen 

työsuojelutarkastajalle voi olla liki mahdoton tehtävä. 

NordSafetyn innovaatio kerää kaikkien eri osapuolten tuottaman tiedon yhteen. Rakennuttaja, päätoteuttaja ja 

kaikki urakoitsijat näkevät saman ajan tasaisen tiedon kuvineen kentältä ja voivat reagoida yhteisen työpaikan 

riskeihin ilman pullonkauloja tiedonkulussa. Rakennuttaja voi jakaa projektin haluamilleen urakoitsijoille ja 

valita, mitä näiden organisaatioiden henkilöstö näkee ja mitä tietoa he voivat jaetussa projektissa tuottaa.  

”Kentältä tulee jatkuvasti viestiä, että moninkertaisesta työstä halutaan päästä eroon työturvallisuus-, laatu- ja 

ympäristöraportoinnissa. Kehitimme Yhteistyö-ominaisuutta pitkään yhdessä asiakkaidemme kanssa ja 

keräsimme palautetta siitä, mikä vie eniten aikaa kentällä. Haluamme, että kenttätiedon jakaminen ja seuranta 

on työpaikoilla yhtä helppoa kuin Facebook-statuksen päivittäminen ja uutisvirran selaaminen”, kertoo 

NordSafetyn perustajaosakas ja tuotevisiosta vastaava Timo Kronlöf. 

---- 

https://fi.linkedin.com/in/timo-kronlöf-1559701b
https://twitter.com/Kronlof
https://www.nordsafety.fi/alykkaampaa-tyoturvallisuutta/eurosafety-messut-13-15-9-2016-tampere/
https://www.nordsafety.fi/alykkaampaa-tyoturvallisuutta/eurosafety-messut-13-15-9-2016-tampere/


Taustaa: 

NordSafety on helsinkiläinen vuonna 2014 perustettu startup-yritys, jonka tiimissä työskentelee 9 henkilöä. 

Yhtiön omistavat operatiivinen johto sekä yksityiset enkelisijoittajat mm. Jukka Hienonen 

http://www.talouselama.fi/kasvuyritykset/nordsafety-kerasi-kasvurahaa-jukka-hienonen-sijoitti-

tyoturvallisuuden-startupiin-3478246 

NordSafety on ensimmäinen suomalainen EHS- (Environment, Health and Safety) ohjelmistoyhtiö, joka on 

kansainvälisen analyytikkoyrityksen listalla maailman innovatiivisimmista yrityksistä alallaan. 

https://www.nordsafety.com/blog/finnish-company-in-a-study/ 

 

Lisätietoja ja uutisia yhteisten työpaikkojen ja rakennusalan työturvallisuudesta: 
http://www.hs.fi/kaupunki/a1460088696962 

http://ttk.fi/etusivu_(vanha)/toimialat/rakennusala 

http://www.ttl.fi/fi/toimialat/rakennus/Sivut/default.aspx 

http://www.ttl.fi/fi/toimialat/pienyritykset/yhteiset_tyopaikat/sivut/default.aspx 

 

Säädöksiä työturvallisuuteen ja yhteisille työpaikoille: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738 
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