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Ohje NCC:n digitaaliseen työmaaperehdytykseen  

NCC:n työmaalla on käytössä digitaalinen työmaaperehdytys. Perehdytys on kolmiosainen, joista 

kaksi ensimmäistä osaa suoritetaan ennen työmaalle tuloa. Jotta perehdytyksen pääsee 

suorittamaan, tulee työntekijän tiedot olla kunnossa Tilaajavastuun veronumero.fi-palvelun Ilmoita-

osiossa. Myös puuttuva työturvallisuuskortti estää pääsyn perehdytykseen.  

Linkki sähköiseen perehdytykseen: www.ncc.fi/perehdytys    

Verkkosivun osoite: www.ncc.fi/liikekumppaneille/tyomaaperehdytys/  

Kirjautuminen   

 1)  Linkin avattuasi paina kohdasta ”Klikkaa tästä perehdytykseen”  

    

2)  

3) Sisään kirjautumisessa syötä etunimi, sukunimi ja veronumero  

4) Paina ”Tarkista”. Järjestelmä tarkistaa tiedot Tilaajavastuun Ilmoita-palvelusta   

5) Jos tiedot ovat oikein, paina nuolikuvaketta. Jos eivät, ole yhteydessä esimieheesi.  

6) Valitse omistamasi kortit ja syötä niiden voimassaoloajat  

7) Paina nuolikuvaketta aloittaaksesi perehdytyksen   

  

1. NCC:n yleinen turvallisuusperehdytys  

Yleisessä turvallisuusperehdytyksessä käsitellään kaikkia NCC:n työmaita koskevia yhteisiä 

ohjeita ja käytäntöjä Se on sama kaikilla NCC:n työmailla ja se on voimassa yhden (1) vuoden.   

Tämä tarkoittaa, että jos olet vuoden sisällä suorittanut NCC:n yleisen perehdytyksen, ei sinun 

tarvitse tehdä sitä uudestaan tehdessäsi työmaaperehdytystä jollekin toiselle NCC:n 

työmaalle.  

Yleisen perehdytyksen lopussa on koe, johon tulee vastata oikein riittävän moneen 
kysymykseen, jotta perehdytyksen saa hyväksytysti suoritettua. Jos loppukokeen tulos on 
hylätty, joutuu perehdytyksen tekemään uudestaan.   

Varaa yleiseen osion tekemiseen aikaa noin 20 minuuttia.   

      
  

Paina nuoli kuvaketta     päästäksesi eteenpäin     
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2. Työmaaperehdytys  

Kun yleinen turvallisuusperehdytys on suoritettu hyväksytysti, voidaan siirtyä tekemään 

työmaa/projektikohtainen perehdytys. Työmaavalikkoon pääset jatkamaan suoraan siitä, kun 

yleinen turvallisuusperehdytys loppuu. Työmaaperehdytykseen pääset myös kirjautumalla 

uudestaan samoin kuin kirjautuminen suoritettiin alussa.  

  

Päästäksesi työmaakohtaiseen perehdytykseen kirjoita kohtaan ”kirjoita tähän” sen työmaan 

nimi tai työnumero, jonka perehdytyksen olet aikeissa suorittaa. Valitse sitten listasta oikea 

työmaa.  

Työmaaperehdytyksessä käsitellään työmaahan liittyviä turvallisuusasioita sekä organisaatio, 

aluesuunnitelma ja yleisaikataulu.   

Työmaaperehdytyksen lopussa on loppukoe, jossa on sama käytäntö kuin yleisen 

turvallisuusperehdytyksen osiossa.   

  

3. Työtehtäviin työhönopastus  

Kun kohdat 1 ja 2 on suoritettu hyväksytysti, olet valmis saapumaan työmaalle.   

Rakennustyömaalle tullessasi tulet ensin työmaatoimistoon. Mikäli olet tulossa 

asfaltin/tienhoidon/kiviaineksen työmaalle, ole jo ennakkoon yhteydessä NCC:n työnjohtoon.    

Ota mukaasi:   

- Valttikortti  

- Työturvallisuuskortti   - Passi/ajokortti  

Sekä tarvittaessa:   

- Tulityökortti   

- EA-kortti  

- Työsi vaatimat sertifikaatit  - A1-/E101-todistus  - Oleskelulupa.  
  

Työmaalla varmistetaan urakoitsijoiden hyväksyntä ja tilaajavastuulain mukaisten asiakirjojen 

oikeellisuus sekä allekirjoitetaan perehdytyslomake. Lisäksi kirjataan urakoitsija työmaan 

henkilöluettelon.  

Työtehtävän työhönopastus pitää sisällään työkohteessa käytettävien työmenetelmien, 

työvälineiden ja työhön liittyvien turvallisuusasioiden opastuksen.   

      
  


