
Miten kaivantojen turvallisuus 
on varmistettava? 

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 -seminaari 
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Rakennuskaivanto on välivaihe, jonka kustannukset 
halutaan minimoida 

 

26.2.2014 Annina Peisa 

Lähtökohta? 
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2 kuolemantapausta vuodelta 2013: 
 
Mies oli yksin kaivamassa vesijohtoputkelle uutta ojaa kaivukoneella. Kaivanto oli n. 
2,2 metriä syvä, n. 10 metriä pitkä, luiskaamaton ja tukematon. Kaivuumassat oli 
kasattu aumaksi kaivannon viereen. Mies oli laskeutunut lapion kanssa kaivantoon ja 
jäi sortuman hautaamaksi ja menehtyi.  
 
 
Omakotitalon vesiviemärityömaalla työskennellyt mies jäi kaivannossa maamassan 
alle. Pihaan oli kaivettu suhteellisen pienellä kaivukoneella n. 10 metriä pitkä 
pystyseinämäinen, tukematon ja luiskaamaton kaivanto, jonka syvyys oli 2,5-3 
metriä. Kaivuumassat oli sijoitettu aivan kaivannon viereen. Mies oli kaivannossa 
tasoittamassa pohjaa kun seinämä sortui n. 5 metrin matkalta. Mies jäi savimassan 
alle ja menehtyi.  
 
 
Lähde: http://www.tvl.fi/fi/Tyopaikkaonnettomuuksien-tutkinta-TOT/Tyopaikkakuolemat-2013/ 

Välivaiheen hinta 
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Huolellinen suunnittelu ja toteutus 

26.2.2014 Annina Peisa 

• Pohjaolosuhteiden tutkiminen ja maaperätietojen 
määrittäminen geoteknisen asiantuntijan toimesta 

• Kaivannon suunnittelu geoteknisen asiantuntijan 
toimesta 

• Suunnitellun kaivannon toteutus ammattilaisten 
toimesta 
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• Pohjatutkimuksia mieluummin liikaa kuin liian vähän  
• Viereisten kiinteistöjen perustamistapojen selvittäminen 
• Alueen historiatiedot 
• Alueen tekniikka (kaapelit ja putket sekä niihin liittyvät 

sijaintitiedot) maan pinnalla ja maan alla 
• Liikenne 

 
 

 

Lähtötiedot  
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Miksi? 
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• Tällä hetkellä lähtötiedot tarjouskyselyvaiheessa ja 

projektin alkaessa usein puutteellisia  
 
• Suunnittelija ja rakentaja joutuvat osittain ennustamaan 

maaperävaihteluita, rakennelmia, tekniikkaa, jne maan alla 
 

• Ennustaminen on riskitekijä, joka pahimmassa 
tapauksessa realisoituu 
 

• En ole vielä kenenkään kuullut valittavan, että lähtötietoja 
on ollut liikaa… 
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Suunnittelu  
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• Kaivannoista tulee aina laatia suunnitelma (työselostus ja 

piirustukset) 
 

• Kaivantosuunnitelman laatii geotekninen asiantuntija 
 

• Suunnitelman tulee sisältää: 
• Maaperätiedot 
• Pohjavesitiedot 
• Tuentatapa (tai luiskakaltevuus huomioiden työalue) 
• Työjärjestys 
• Pohjaveden hallintatapa (mikäli tarpeen) 
• Ympäristön tarkkailusuunnitelma  
• Suunnitelmaperusteet 
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Miksi? 
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• Jotta työ saadaan turvallisesti tehtyä 
 

• Jotta työ saadaan teknisesti  hyvin tehtyä 
 
• Lähellä sijaitsevien rakenteiden ja muun ympäristön 

vaurioiden välttämiseksi 
 
• Maaperässä aiheutuu muutoksia olosuhteiden muuttuessa 
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Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta VNa 205/2009 §34  

”Kaivutyö on tehtävä turvallisesti ottaen huomioon maan geotekniset ominaisuudet, 
kaivannon syvyys, luiskan kaltevuus ja kuormitus sekä vedestä ja liikenteen 
tärinästä aiheutuvat vaaratekijät. 
  
Jos sortuma saattaa aiheuttaa tapaturman, kaivannon seinämä on tuettava. 
  
Luotettavan selvityksen perusteella voidaan kaivannon työturvallisuus 
toteuttaa luiskaamalla tai porrastamalla kaivanto. 
  
Erityisiin toimenpiteisiin sortumisen aiheuttaman tapaturman vaaran välttämiseksi 
on tarvittaessa ryhdyttävä sateen, kuivumisen tai roudan sulamisen johdosta. 
Samoin on toimittava, jos kaivetaan eloperäisiä tai hienorakeisia maalajeja tai 
kahta metriä syvempää, kapeaa kaivantoa tai kun kaivannon yhteydessä tai 
läheisyydessä suoritetaan tärinää aiheuttavaa työtä taikka kun kaivantoon 
vaikuttaa raskas ajoliikenne. Tehtäessä kaivutyötä rakennuksen tai muun 
rakennelman alla tai vieressä on ryhdyttävä ennalta riittäviin tukitoimenpiteisiin 
sortumisen estämiseksi.” 

26.2.2014 Annina Peisa 
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Mikä on luotettava selvitys? 

 
• Juuri ilmestyneessä RIL 263-2014 Kaivanto-ohjeessa tähän 

on esitetty selkeä kanta: 
 
”Luotettavana selvityksenä voidaan pitää suunnittelutehtävän 
edellyttämän kelpoisuuden omaavan suunnittelijan laatimaa 
suunnitelmaa, joka perustuu kohteen vaativuuden mukaisiin 
pohjatutkimuksiin, ympäristöselvityksiin ja mitoituslaskelmiin.” 

26.2.2014 Annina Peisa 
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Työn toteutus 
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Työn toteutuksen huolellinen suunnittelu 
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• Työtavat ja –menetelmät 
• Työvaiheet 
• Kalusto 
• Materiaalit 
• Aikataulu 
• Tarkkailutoimenpiteet 
• Riskien tunnistaminen ja tarvittaessa 

toteutustapamuutokset, joista sovitaan tilaajan ja 
suunnittelijan kanssa 

• Dokumentointi 
• Vastuuhenkilöt 
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Työntekijöiden perehdytys työvaiheeseen 

 
• Työn toteutuksen suunnitelman 

läpikäynti ja varmistaminen, että kaikki 
tietävät mitä ollaan tekemässä ja miksi 

• Mahdollisten vaaratilanteinen, riskien, 
olosuhdemuutosten läpikäynti sekä 
toimintaohjeet ennakkoon 

• Työmaan yleiset turvallisuusohjeet 
• Turvavarusteiden käyttö 
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• Asianmukainen ja tarkastettu kalusto 
• Työmaatiet, kulkuväylät ja telineet 

kaivantoon 
• Putoamissuojaukset 

 
 

• Ei riskinottoja!!! 
 

 
 
 

 
 

Työympäristö kunnossa 
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Miksi? 
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• Tapaturmatekijät kaivanto-onnettomuuksissa (TOT-raporttien 
mukaan) : 

• puutteet toimintatavoissa mm. riskienhallintaan liittyen 20,8 % 
• puutteellinen työnsuunnittelu 16,6 %  
• yksilön toiminta 20,8 % 
• työympäristö 29,4 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: Liikenneviraston tutkimuksia ja  
selvityksiä 9 / 2013, Vaara vaanii kaivannossa, s. 44 
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Jokaisen tulee päästä töistä terveenä kotiin 
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Hyvää luettavaa 

26.2.2014 Annina Peisa 



Annina Peisa 
Rakennuspäällikkö 

Lemminkäinen, infrarakentaminen 
Salmisaarenaukio 2, PL 169, 00181 Helsinki  

Puh. 0400683708 
Annina.peisa@lemminkainen.com 

www.lemminkainen.fi 
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