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Hyvinvointia työssä

Rakentamisen vilkastuminen näkyi valitettavalla tavalla vuoden 2016 
turvallisuustasossa. Tapaturmataajuus 6,4 tuplaantui edellisvuodesta 
(3,0 vuonna 2015). Työmaajohdon arki kuormittui osin sen takia, että 
uusia urakoitsijoita ja työntekijöitä tuli alalle. Tämä painottaa töiden 
suunnittelun, perehdyttämisen ja työn opastuksen merkitystä. 

Tapaturmakarikot voidaan välttää ymmärtämällä missä ne lymyävät. Tässä 
lehtisessä käydään läpi viime vuonna sattuneita tapaturmia sekä vakavia 
läheltä piti -tilanteita. Ota oppi irti. Jokainen tapaturma on torjuttavissa.

Kuva 1. Skanskan työmaiden 
turvallisuus vuonna 2016 nume-
roina. Poissaoloon johtaneiden 
työtapaturmien määrä miljoonaa 
työtuntia kohden oli 6,4.

Sisällys

Vuoden 2016 tilastoista löydettyä 3
Käsitapaturmien torjunta 5
Kuolemaan johtaneet tapaturmat 6
Vakavat läheltä piti -tilanteet 8
Henkilön liikkuminen 10
Käsikäyttöisillä työkaluilla työskentely 12
Esineiden käsitteleminen 14
Nostotyöt 16
Muut 18



3

Vuoden 2016 tilastoista löydettyä

Vakavimmat tapaturmat

Poissa-
olopäi-
viä

29.8. Aliurakoitsijan työntekijä oli urakoimassa varastohyllyjärjestelmää. 
Työntekijä ei huomannut liikkuvaa trukkia, koska näköesteenä oli hyl-
lyjen vieressä ollut nostin sekä hänellä oli kuulonsuojaimet käytössään 
suositusten mukaisesti. Työntekijä ei kuullut lähestyvää sähkökäyttöistä 
trukkia, jolloin trukki ajoi työntekijän jalkapöydän yli. Työntekijän nilkka 
vääntyi ja turvakengän varvassuoja painautui jalan sisään.

60

23.9. Oontelokuorman kuljettaja oli asentamassa ontelolaatan nostosak-
sien varmuusketjua. Kuljettaja kompastui takanaan olleeseen ketjuun 
ja tippui kuorman päältä noin 1,4 m. Kuljettaja oli kokenut kuljettaja, 
mutta ontelokuorman kuljettamisesta ja purkamisesta hänellä ei ollut 
kokemusta

60

12.9. Aliurakoitsijana toimivan maalausliikkeen työntekijä oli suorittamassa 
peltikaton pesua valjastyöskentelynä. Työntekijä oli poistumassa työpis-
teeltään ja riisui valjaat jo ennen katolta poistumista vaikka poistuminen 
oli suunniteltu valjaita käyttäen. Poistuessaan työntekijä liukastui pelti-
katolla ja putosi 2,5 metriä alempana olevalle huopakatolle

44

3.6. Aliurakoitsija oli katkaisemassa muovijalkalistoja sirkkelillä. Työntekijä 
oli pitänyt kiinni listasta sahatessaan listaa ja katkaistuaan sen hän oli 
ilmeisesti yrittänyt ottaa listasta kiinni, jolloin henkilön käsi oli osunut 
sirkkelin terään. 

42

4.11. Työntekijä oli purkamassa työryhmän kanssa Haki-telinettä. Terästa-
sot oli laskettu ylemmältä tasolta alemmas koko telineen leveydeltä. 
Työntekijän liikkuessa tasolla, putosi reunimmainen taso maahan, jonka 
seurauksena työntekijä kaatui koko painollaan vaakatuen päälle kyljel-
leen. Työntekijällä oli valjaat, mutta niistä ei ollut hyötyä lyhyen putoa-
mismatkan takia. Työntekijältä murtui useampi kylkiluu sekä keuhkoon 
tuli ruhjevamma.

40

Taulukko 1. Eniten poissaolopäiviä aiheuttaneet tapaturmat.

Vakavat läheltä piti -tilanteet

Tapauksia

Viallinen rakenne tai laite 5

Nostotyö 5

Ajoneuvolla liikkuminen 3

Kuorman purku 2

Henkilön liikkuminen 2

Tulityöt 1

Käsikäyttöisillä työkaluilla työskentely 1

Työskentely telineellä, työpukilla tai 
tikkailla

1

Rakenteen tai maan sortuminen 1

Taakan siirtäminen käsivoimin 1

Purkutyö 1

Taulukko 2. Vakavat läheltä piti -tilanteet, joissa työntekijä olisi voinut kuolla.

Vakavien läheltä piti –
tilanteiden taustalla oli 
usein jokin poikkeama, 
mikä aiheutti tilanteen. 
Tällaisia poikkeamia 
olivat esimerkiksi esineen 
putoamien tai kaatuminen 
(12 kpl), sähköhäiriö, 
räjähdys tai tulipalo (5 
kpl), laitteen tai esineen 
hallinnan menettäminen 
(4 kpl).
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SKANSKA TYÖMAATIKASPÄIVITYS

06 TYÖMIES

HARRI PAKARINEN/  13.1.2015

SUUNNITTELUTOIMISTO AAMU

GSM 0505954394
  

Työsuoritukset, joissa 56 tapaturmaa sattuivat

Tapaukset

Henkilön liikkuminen 20

Käsikäyttöisillä työkaluilla työskentely 14

Esineiden käsitteleminen 14

Muu 4

Taakan siirtäminen käsivoimin 2

Nostotyö 1

Paikallaan olo työpisteessä 1

Taulukko 3. Tehtävä, jota suoritettiin tapaturman sattuessa.

Ruumiinosat, joihin tapaturmat kohdistuivat

Vahingoittunut 
ruumiinosa

Lkm

Pää 2

Silmä 1

Vartalo 3

Yläraaja ranteesta olkapäähän 7

Käsi (kämmen ja sormet) 22

Alaraaja nilkasta nivusiin 13

Useat ruumiinosat 4

Jalkaterä 2

Selkä 2

Taulukko 4. Vahingoittuneet ruumiinosat,  
poissaolotapaturmat 2016.
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Käsitapaturmien torjunta

Vuonna 2016 käsiin kohdistuneiden tapaturmien määrä tuplaantui 
edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin osa näistä tapaturmista sattui 
käytettäessä katkoteräveistä tai puukkoa. Yhteistä sattuneissa tapaturmissa 
oli viiltosuojakäsineiden puute. Varsinkin aliurakoitsijoilla oli puutteita 
käsineiden viiltosuojaominaisuuksissa. Luultiin, että käytössä olevat 
käsineet olivat viiltosuojatut, vaikka kyseessä oli tavalliset työkäsineet.

Työskenneltäessä tulee 
käyttää työn mukaan valittuja 
suojakäsineitä, joissa on 
tehtävään työhön tarkoitettu 
riittävä viiltosuoja. Esimerkiksi 
usein katkoteräveistä 
käytetään paljain käsin 
tai puukkoa käytetään 
ruuvimeisselinä, jolloin riskit 
kasvavat. Viiltotapaturmat 
voivat viedä pahimmillaan jopa 
työkyvyn. Käsiin kohdistuneissa 
viiltotapaturmissa 
jänteiden ja hermojen 
vaurioituminen vaikuttaa 
sormien tuntoherkkyyteen, 
liikuteltavuuteen sekä puristusvoimaan.

Käsiin kohdistuvia viiltotapaturmia voidaan vähentää myös valitsemalla 
työvälineet oikein. Puukko voidaan vaihtaa tylppäkärkiseksi, jolloin riski 
saada pistohaava pienenee. Pakkausten avaamiseen voidaan käyttää veistä, 
jossa on palautusjousi.

Työtä aloittaessa on hyvä käydä läpi seuraavat asiat:
 − Voiko työssä käyttää teknistä apuvälinettä, joka vähentää käden 

vahingoittumisen vaaraa.
 − Valitse oikean tyyppinen ja käteesi sopiva suojakäsine.
 − Ennen työ aloittamista on hyvä käydä läpi, mikä kohta käsissäsi on altis 

viilloille. Tarvittaessa käytä myös viilloilta suojaavia irtohihoja.

5-luokan viiltosuojakäsineitä tulee käyttää väliseinätöissä, eristystöissä, 
purkutöissä, mattotöissä, IV-töissä sekä kaikissa töissä, joissa käytetään 
puukkoa tai katkoteräveistä. 

3-luokan viiltosuojakäsineitä tulee käyttää muottitöissä, raudoitustöissä, 
moottorisahan viilausta tehdessä, peltitöissä sekä sähkötöissä.

Kuva 2.   Vahingoittuneet ruumiinosat  
poissaoloon johtaneissa tapaturmissa.
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Kuolemaan johtaneet tapaturmat

Puristuksiin joutuminen, Peru
1.3.2016
Työntekijä työskenteli vesivoimalaitoksessa ja onnettomuuden 
sattuessa hän oli yksi kolmesta työntekijästä, jotka olivat kyseisenä 
yönä yövuorossa töissä. Työntekijän oli tarkoitus mennä avaamaan 
sulkuportit, jotta vesi pääsisi virtaamaan järjestelmän läpi. Sulkuportteja 
oli yhteensä kolme. Kaksi sulkuporteista aukesivat normaalisti, mutta 
kolmas oli jumiutunut tuntemattomasta syystä, avauduttuaan noin 40 
%. Sähkömoottori pysyi kuitenkin käynnissä mutta akselimekanismi 
lakkasi pyörimästä. 

Työntekijä oli lähtenyt selvittämään ongelman syytä ohjauspaneeleil-
ta sulkuporteille. Ilmeisesti työntekijä oli mennyt tutkimaan ongelman 
syytä moottorin vaara-alueelle. Vaara-aluetta ei ollut suojattu, ainoas-
taan merkitty keltaisella viivalla lattiaan. Työntekijän ollessa lähellä 
akselia portin nostomekanismi vapautui ja akseli alkoi taas pyöriä. Työn-
tekijän takki tarttui akselin ulkoneviin pinnoihin ja akselin kääntyessä veti 
työntekijän mukanaan, jolloin hän joutui puristuksiin teräspalkkia vasten.

Tapaturma huomattiin useita tunteja myöhemmin kun vesivoimalai-
toksen käyttäjä ei saanut työntekijää puhelimella kiinni. Kuolinsyyksi 
varmistui tukehtuminen sekä useat muut vammat puristumisesta 
johtuen.

Kuorma-auton alle jääminen, USA
24.2.2016
Työt oli jouduttu keskeyttämään rankkasateen vuoksi. Käynnissä 
oli tukimuurien muotti- ja täyttötyöt, joiden tarkoituksena on estää 
maanvyörymät. Työn keskeytyksen aikana työmaalle oli matkalla neljä 
kuorma-autoa.

Työntekijä oli palaamassa takaisin työpisteelleen työn keskeytyksen 
jälkeen. Paikalle olivat saapuneet myös matkalla olleet neljä kuorma-au-
toa, joista kolme oli ehtinyt jo kipata kuormansa ilman apumiestä. Työn-
johto oli määrännyt, että kippauksissa on oltava mukana apumies. 
Työntekijä oli kävellyt täyttöalueen läpi, missä neljäs kuorma-auto 
oli valmiina kippaamaan oman kuormansa. Työntekijä oli kävellyt 
peruuttamassa olleen kuorma-auton takaa. Kuorma-auton kuljettaja 
ei ollut nähnyt peleistänsä kenenkään olevan peruutuslinjalla. Kuorma-
auto peruutti työntekijän päälle. Työntekijä ei ollut katsonut taakseen 
sekä hänen läheisyydestään löydettiin korvakuulokkeet ja matkapuhelin.

Vuonna 2016 työmailla ja toimistoissa järjestettiin hiljaiset hetket seuraavien kuolemaan johtaneiden 
työtapaturmien johdosta. Hiljentymisen yhteydessä tapaturma ja siihen johtaneet syyt käydään aina 
läpi, jotta niistä voidaan oppia vastaisuuden varalle. 
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Pudonneen esineen alle jääminen, USA
19.12.2016
Työntekijän työryhmä asensi uuden moottoritien alle tulevia teräsputkia. 
Kuorma-auto toi yllättäen työmaalle putkistoon liittyviä uusia osia. 
Kuorma-auton kuljettaja ja työntekijä näkivät toisensa ja työntekijä 
lähti kävelemään kohti kuorma-autoa. Kuljettaja poistui autosta 
tarkoituksenaan siirtää vieressä olevaa kaivinkonetta, johon oli 
kiinnitettynä täryvasara ja sen tartuntaosa. Kuljettajan ei huomannut 
että työntekijä lähestyi työkohdetta. Kaivinkoneessa ei ollut peilejä ja 
kääntyessään kuljettaja huomasi työntekijän olevan vaarallisen lähellä 
kohdetta. Kuljettaja pysäytti kaivinkoneen heti ja samalla tartuntaosa 
irtosi sillä sitä ei ollut kiinnitetty mekaanisesti täryvasaraan. Tartuntaosa 
osui ensin kuorma-auton runkoon ja sitten työntekijään..

Korkealta putoaminen, Puola 
8.3.2016
Aliurakoitsijan työntekijöiden oli tarkoitus nostaa lautoja ja puupalkkeja 
rakennuksen katolle ajoneuvonosturilla. Työryhmä oli suunnitellut 
aloittavansa kattopalkkien, puuverhouksen ja äänieristämisen 
kolmannessa kerroksessa. Töitä tehtiin ullakon porraskuilussa, mitä ei 
ollut suunniteltu tehtäväksi kyseisenä päivänä. Työnjohtaja keskeytti työt. 
Aliurakoitsijaa oli kehotettu suojaamaan mahdolliset aukot. Aukkojen 
suojausta ei kuitenkaan tarkastettu. Toisen aliurakoitsijan työntekijä 
ilmoittu onnettomuudesta. Pudonnut työntekijä makasi murtuneen 
aukkosuojalevyn alla. On epäselvää miten tapaturma sattui. Putosiko 
työntekijä ylemmältä tasolta aukkosuojalevyn päälle vai murtuiko 
aukkosuojalevy hänen painonsa alla. Työntekijä sai pudotessaan vakavia 
päävammoja ja kuoli niiden seurauksena. 
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Vakavat läheltä piti -tilanteet

Nojatikkailta putoaminen
19.7.2016
Sivu-urakoitsijan työntekijä oli tekemässä SPR-linjan muutoksia ja 
käytti toisen aliurakoitsijan asentamaa telinettä. Kulku keskeneräiselle 
telineelle oli estetty. Työntekijä ei kyennyt käyttämään keskeneräiselle 
telineelle johtavia tikkaita, joten hän käytti nojatikkaita. Nojatikkaissa ei 
ollut kunnollista yläpään kiinnitysmahdollisuutta. Kiinnityksen pettäessä 
tikkaat liukuivat työntekijän alta ja työntekijä putosi 3 m alas. Tikkaat 
jäivät henkilön jalan alle, jolloin nilkka vääntyi.

Opittavaa:

 � Merkitään selkeästi telineiden käyttökielto.

 � Käytetään asianmukaisia kulkuteitä.

 �  Tehtävästä työstä ei ollut laadittu työn turvallisuussuunnitelmaa.

Putoaminen vesikatolta
12.9.2016
Aliurakoitsijan tehtävänä oli peltikatteen pesu ja huoltomaalaus. 
Edellisenä päivänä työntekijä oli laatimassa Skanskan työnjohdon kanssa 
työn turvallisuussuunnitelmaa ja valmistelemassa työpistettä turvalliseen 
työskentelyyn. Työntekijän kertomuksen mukaan hän oli poistumassa 
katolta työvuoronsa päätyttyä. Työ oli suoritettu valjastyöskentelynä 
ja työntekijä oli riisunut valjaat ennen katolta poistumista. Työntekijä 
putosi liukkaalta peltikatolta alemmalle huopakatolle 2,5 metriä.

Opittavaa:

 � Työn turvallisuussuunnitelma oli laadittu, mutta sitä ei noudatettu.

 � Kypärä suojasi pään vammoilta.

Vakava läheltä piti -tilanne on tapaus, joka olisi oletettavasti johtanut kuolemantapaukseen, jos ajoitus 
tai paikka olisi ollut vähäisessä määrin toinen. Näitä tilanteita ovat mm. työntekijän putoaminen yli 
kahden metrin korkeudesta, nostossa pudonneet materiaalit silloin, kun ihmisiä oli noston alapuolella, 
väliaikaisten rakenteiden romahtaminen ja työntekijän ja ajoneuvon tai työkoneen törmäys.

Suomessa raportoitiin 11 vakavaa läheltä piti -tilannetta vuonna 2016. Tilanteissa voi aiheutua vammo-
ja työntekijälle, jolloin se raportoidaan myös työtapaturmana. Seuraavassa viisi tapauskuvausta.
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Rivipellin putoaminen tuulen mukana alas
9.6.2016
Tapahtumahetkellä rivipeltejä oltiin asentamassa vesikaton räystäällä. 
Pelti oli nostettu kuljetuspukista vinoon odottamaan asennusta. 
Tuulenpuuska tarttui peltiin lennättäen sen alas autokannelle, jossa 
Skanskan työntekijä oli töissä. Pelti lensi muutaman metrin päähän 
alapuolella olleesta työntekijästä. Henkilövahingoilta vältyttiin.

Opittavaa:

 � Alapuolisen työskentelyalueen rajaus.

 � Työn turvallisuussuunnitelmassa otettava huomioon vaihtuvat 

olosuhteet, tässä tapauksessa tuuli.

 �  Varmistetaan, että tavarat pysyvät paikallaan eikä tuuli niitä pääse 

liikuttelemaan.

Pyöräkuormaajan kaatuminen
12.1.2016
Aliurakoitsijan tehtävänä oli kantaa anturakaivannon massoja 
penkalle pyöräkuormaajan avulla. Peruuttaessaan penkalta pois, 
pyöräkuormaajan vasen takapyörä meni ensin penkan reunan yli, jonka 
seurauksena pyöräkuormaaja putosi reunan yli ja kaatui kyljelleen. 
Henkilövahingoilta vältyttiin.

Opittavaa:

 � Muista huomioida valitsevat olosuhteet (pimeys, tuuli, lumisade tms.)

 �  Käytetään turvavöitä sekä pidetään koneiden ovet kiinni.

Ikkunanipun putoaminen noston aikana
2.5.2016
Ikkuna- ja parvekeovinippuja oltiin nostamassa ennen ontelolaattojen 
asennusta. Ikkuna- ja parvekeoviniput oli varastoitu liian lähelle toisiaan, 
jolloin nostoliinoja oli vaikea asentaa. Nostoja suorittanut henkilö 
huomasi nipun ollessa noin 3-4 metrin korkeudessa, että nostoliinat 
oli laitettu vahingossa x:n mallisesti. Nosto keskeytettiin välittömästi. 
Nippu alkoi kuitenkin kallistua ja putosi maahan. Tapahtumasta aiheutui 
materiaalivahinkoja.

Opittavaa:

 � Tavaroiden varastointiin tulisi kiinnittää huomiota, jotta nostot 

voidaan suorittaa turvallisesti.

 �  Tarkistetaan taakan kiinnitys ennen nostotapahtumaa.

 �  Työn turvallisuussuunnitelmaa ei ollut tehty erikseen ikkuna- ja 

parvekeovinippujen nostosta.
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Henkilön liikkuminen

Trukki törmäsi työntekijään 
29.8.2016
Urakoitsijan alaurakoitsija oli tekemässä varastohyllyjärjestelmää 
työryhmänsä kanssa. Työntekijä poistui työpisteeltään tarkoituksenaan 
viedä työkalunsa akku ladattavaksi. Työntekijä kulki trukin 
työskentelyalueella. Työntekijä ei havainnut liikkuvaa sähkökäyttöistä 
trukkia hyllyjen edessä olevan nostimen takaa. Lisäksi hänellä oli 
kuulosuojaimet, mikä vaikeutti entisestään hiljaisen trukin äänen 
havaitsemista. Trukissa ei myöskään ollut minkäänlaisia ajo- tai 
huomiovaloja. Trukki ajoi työntekijän jalkaterän yli. Työntekijän 
nilkka vääntyi sekä turvakengän varvassuoja painautui jalan sisään. 
Seurauksena useiden kuukausien työkyvyttömyys.

Opittavaa:

 � Tarkastetaan työkoneiden ajo- ja huomiovalot, että ne ovat kunnossa 

ja havaittavissa.

 � Työmaalla liikuttaessa havainnoitava tarkasti liikkuvat koneet ja 

varmistettava että koneen kuljettaja on huomannut sinut.

Eniten työtapaturmia sattuu työmaalla liikuttaessa. Niitä ovat kompastumiset, liukastumiset, kaatumi-
set ja putoamiset.

Työmaan järjestelyt, mukaan lukien kulkuteiden järjestäminen ja kunnossapito ovat päätoteuttajan 
vastuulla. Toisaalta jokainen voi itse vaikuttaa turvallisuuteensa valitsemalla turvallisen kulkureitin ja 
tarkoituksenmukaiset turvajalkineet. On myös muistettava, että jalkineet tukevat jalkaterää ja nilkkaa 
vain, jos niiden nauhat ovat kiristetyt.

Putoaminen ontelokuorman päältä
23.9.2016
Ontelokuorman kuljettaja oli asentamassa ontelolaatan nostosaksien 
varmuusketjua. Asentaessaan kuljettaja nosti ketjun pään kädellä 
ylös (ketju kulki kuljettajan takana) ja yritti astua taaksepäin, jolloin 
kuljettaja kompastui takana kulkeneeseen ketjuun. Kuljettaja horjahti 
ja tippui ontelokuorman päältä olkapää/selkä edellä noin 1,4 metriä 
maahan. Tapahtumasta aiheutui useiden kuukausien työkyvyttömyys.

Opittavaa:

 � Huolehditaan myös kuorman purun putoamissuojauksesta.

 � Varmistutaan, että kaikki työntekijät ovat saaneet tarvittavan ja 

riittävän perehdytyksen tehtävään työhön.
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Kylkiluiden murtuminen
4.11.2016
Skanskan työntekijä oli purkamassa Haki-telinettä. Terästasot oli laskettu 
ylemmältä tasolta alemmas koko telineen leveydeltä. Työntekijän 
kulkiessa toiseen reunaan, putosi reunimmainen taso maahan. Ilmeisesti 
taso oli jäänyt vain tapeistaan vaakatuen päälle. Työntekijä putosi kylki 
edellä vaakatuen päälle. Valjaat olivat käytössä, mutta niistä ei ollut 
hyötyä lyhyen putoamismatkan takia. Tapahtumasta aiheutui kahden 
kuukauden työkyvyttömyys.

Opittavaa:

 � Ollaan tarkkaavaisia aina työmaalla liikuttaessa

 � Myös lyhyistä rutiininomaisista töistä on hyvä käydä 

turvallisuuskeskustelu

 � Varmistetaan, että terästasot ovat menneen asianmukaisesti 

paikoilleen.

A-tikkailta laskeutuminen
18.5.2016
Kokenut aliurakoitsijan työntekijä laskeutui alas A-tikkailta. Työntekijä 
astui vaakatukipalkin päälle, jonka seurauksena nilkka nyrjähti. 
Tapahtumasta aiheutui kahden viikon työkyvyttömyys.

Opittavaa:

 � Keskitytään siihen mitä ollaan tekemässä ja ollaan tarkkaavaisia 

mihin astutaan.

 �  Tapaturmia sattuu paljon rutiininomaisissa tehtävissä.

Liukastuminen työmaalla
8.11.2016
Työntekijä kantoi nestekaasupulloa varastolta työpisteelle. Tapahtuman 
aikana pyrytti lunta. Työntekijä liukastui ja kaatui nestekaasupullon 
päälle. Työntekijä loukkasi tapahtumassa kylkensä. Tapahtumasta 
aiheutui kahden viikon työkyvyttömyys.

Opittavaa:

 � Otetaan huomioon muuttuneet sääolosuhteet sekä liikuttaessa 

työmaalla että huolehdittaessa työmaan kulkuväylistä.

 � Käytetään liukuesteitä ulkona liukkaalla kelillä.
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Käsikäyttöisillä työkaluilla työskentely 

Viilto nippusiteitä katkottaessa
30.6.2016
Viilto nippusiteitä katkottaessa. Aliurakoitsijan työntekijä oli katkomassa 
nippusiteitä valukiskonipun ympäriltä. Nippusiteiden katkomisessa 
käytetty katkoteräveitsi lipsahti osuen työntekijää ranteeseen tehden 
siihen sairaalahoitoa vaatineen pistohaavan. Tapahtumasta aiheutui 
kahden viikon työkyvyttömyys.

Opittavaa:

 �  Käytetään tehtävään soveltuvia viiltosuojakäsineitä.

 �  Mietitään muu tapa katkoa nippusiteet, esimerkiksi pihdit.

 �  Leikataan itsestä poispäin, ei itseä kohti.

Viiltohaava kämmeneen
5.10.2016
Aliurakoitsijan työntekijä oli asentamassa ilmalämpöpumppua. 
Asentamista varten työntekijä joutui kuorimaan kaapelia. Kaapeli oli 
paksu eikä mahtunut kuorimapihteihin (jokari).

Työntekijä kuori kaapelia puukolla itseensä päin. Puukko lipesi ja 
osui työntekijää vasempaan kämmeneen tehden pitkän viiltohaavan 
kämmensyrjästä ranteeseen käsineen läpi.

Opittavaa:

 � Varmistutaan oikeista työvälineistä tehtävään työhön. Kaapeleita ei 

kuorita puukolla.

 �  Varmistutaan suojakäsineiden viiltosuojasta. Kyseessä oli 1-luokan 

viiltosuojakäsine, joka ei ollut soveltuva kyseiseen työtehtävään.

 �  Varmistetaan, että henkilö on perehdytetty oikeisiin työtapoihin sekä 

työvälineisiin.

Materiaalien, koneiden ja jätteiden käsittely aiheuttaa vammoja kaikkiin ruumiinosiin. Vakavimmissa 
tapaturmissa sormet tai jalat murskaantuvat raskaiden taakkojen alle. 

Työn riskejä vähennetään tehokkaasti työn turvallisuussuunnitelmalla (TTS). Siinä valitaan työtä ke-
ventävät työtavat, työkalut sekä siirtoreitit ja -välineet. Sen lisäksi tarvitaan päivittäistä töiden ennak-
kosuunnittelua lisäämään tarkkaavaisuutta työssä.
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Naula kämmeneen
20.10.2016
Työntekijä naulasi lautoja toisiinsa muottityössä. Alun perin työssä 
käytettiin nauloja, jotka eivät lävistäneet lautoja. Naulojen loppuessa 
vaihdettiin naulaimeen pidemmät naulat. Työntekijä piti samasta 
kohtaa tapapuolelta kiinni mihin oli naulaamassa, jolloin naula 
upposi vasempaan käteen. Tapahtumasta aiheutui kolmen päivän 
työkyvyttömyys.

Opittavaa:

 � Mietitään oikea työtapa tehdä työ.

 �  Käytetään työhön sopivia ja tarkoitettuja materiaaleja.

Akkuporakoneen reikäsahanterällä käteen
28.6.2016
Aliurakoitsijan vuokratyöntekijän oli tarkoitus porata kylpyhuoneen 
kattopaneeliin reikä reikäsahanterällä. Reiän tekoa varten pyöreä 
reikäsaha tuli kiinnittää porakoneen karaan. Työntekijä laittoi 
akkuporakoneen polvien väliin ja otti reikäsahanterästä kiinni. Porakone 
käynnistyi yllättäen ja reikäsahanterä pyörähti ympäri sahaten sormeen 
viillon. 

Tapahtumasta aiheutui seitsemän tikkiä sormeen ja viikon 
työkyvyttömyys.

Opittavaa:

 � Työntekijä toimi toisin kuin oli opastettu. Toimitaan annettujen 

ohjeiden mukaan.

 � Työn turvallisuussuunnitelmaa ei ollut tehty.

 �  Työntekijällä ei ollut käytössään viiltosuojakäsineitä.

Kulmahiomakoneen osuminen sääreen 
profiilipeltiä leikattaessa 
22.7.2016
Rekrytointipalvelun työntekijä oli katkaisemassa profiilipeltiä 
kulmahiomakoneella. Kulmahiomakoneen laikka jumittui leikkausuraan 
ja luiskahti sääreen. Työntekijälle tuli tikkejä vaatinut haava sääreen. 
Tapahtumasta aiheutui kahden viikon työkyvyttömyys.

Opittavaa:

 � Suunnitelmien oikea-aikaisuuden merkitys työturvallisuuteen.

 � Työn turvallisuussuunnitelmaa ei ollut dokumentoitu.
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Käden ruhjoutuminen
23.4.2016
Tilaajan urakoitsijan aliurakoitsijan työntekijä oli asentamassa 
hyllyjärjestelmän peruspultteja maatasolla. Kaksi hyllyjärjestelmiä 
rakentanutta työntekijää työskentelivät hieman etäämmällä 
noin 6 metrin korkeudessa. Maatasolla työskennellyt työntekijä 
palasi kiristämään aiempia asennuksia. Samaan aikaan ylempänä 
työskenteleviltä työntekijöiltä lipesi ote noin 3 metriä pitkästä ja 5 
kg painavasta metallirangasta, joka osui alapuolella työskennellyttä 
työntekijää kyynärvarteen, aiheuttaen vakavan ruhjevamman.

Opittavaa:

 � Alapuolisen työskentelyalueen rajaus.

 � Työn turvallisuussuunnitelmaa ei ollut tehty.

 � Hyllyjärjestelmien asennussuunnitelmaa ei ollut tehty.

Esineiden käsitteleminen

Sormen puristuminen
25.2.2016
Valomastoa oltiin kasaamassa pois kuljetusta varten. Valomasto oli 
jo kiinnitetty hiabin koukkuun kiinni kun valomaston jalkoja alettiin 
laittamaan kasaan. Yksi tukijaloista lähti kaatumaan, jolloin työntekijä 
yritti ottaa kaatuvaa jalkaa kiinni, koska tukijalka meinasi kaatua hiab-
kuljettajan päälle. Tapahtumassa oikean käden etusormi jäi tukijalan ja 
vinotuen väliin. Tapahtuman seurauksena sormesta meni luu poikki.

Opittavaa:

 � Työstä ei ollut tehty työn turvallisuussuunnitelmaa.

 �  Hiabin kuljettaja oli liian lähellä nostoa.

Rakennustöiden tapaturmissa eniten vammoja kohdistuu käsiin. Viillot, iskut, pistot ja väliin jäämiset 
aiheuttavat valtaosin lieviä, ohimeneviä loukkaantumisia.

Pysähdy hetkeksi ja mieti onko aloitettavassa työssä kaikki kunnossa. Voisiko työn tehdä jotenkin toisin, 
jos työasento tai työympäristö on hankala?
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Sormen puristuminen harjaterästankojen 
väliin
7.1.2016
Aliurakoitsijan työntekijä oli vastaanottamassa harjasteräsnippua. 
Aliurakoitsija sai toisella kädellä huonon otteen harjateräksistä, jolloin 
pikkusormi jäi tankojen väliin ja vääntyi. Tapahtuman seurauksena sormi 
murtui ja siitä aiheutui 15 päivän työkyvyttömyys.

Opittavaa:

 � Suunnitellaan siirrot niin, että käsin tehtäviä siirtoja mahdollisimman 

vähän.

 � Myös rutiininomaiset työtehtävät tulisi käydä läpi niin, että ne 

voidaan suorittaa turvallisesti.

Haava kyynärvarteen viemäriasennuksessa
15.9.2016
Talotekniikkaurakoitsijan putkiasentaja oli kytkemässä altaan 
poistoviemäriä (seinäviemäröinti) kun ote lipsahti kromattuun 
viemäriputken kulmaan ja viilsi oikeaan kyynärvarteen tikkejä vaatineen 
haavan. Tapahtumasta aiheutui seitsemän päivän työkyvyttömyys.

Opittavaa:

 � Hyödynnetään liukuainetta viemäriosia asennettaessa.

 �  Huolehditaan riittävästä valaistuksesta.

 �  Käydään läpi suositellut työtekniikat.

Viilto IV-kanavan päästä
12.9.2016
Aliurakoitsijan aliurakoitsijan IV-asentaja vesikaton 
kanavointiasennuksessa. Työntekijä asensi yksin pyöreää 
metallikanavakankea kiinni 90-asteen kulmaan. Kanava lepäsi 
holvikannakkeiden päällä vaakasuorassa ja asentaja työnsi vapaasta 
päästä ja koitti pyöräyttää kanavan paikalleen. Käsi pyörähti, mutta 
kanava ei aiheuttaen viiltohaavan sormeen. Tapahtumasta aiheutui 
viiden päivä työkyvyttömyys.

Opittavaa:

 � Työn turvallisuussuunnitelmaa ei ollut tehty työmaalla. Työnantajalla 

riskiarvio asennustöistä.

 �  Työntekijällä ei ollut viiltosuojaa käsineissä. Vaaditun 

viiltosuojaluokan käsinettä oli pidetty liian kankeana kyseiseen 

työtehtävään.
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Parvekelaattaelementin putoaminen
1.3.2016
Elementtirekan perävaunun takaosasta oltiin nostamassa vaakatasoon 
lastattua parvekelaattaelementtiä. Torninosturissa käytettiin 
nostoeliminä painelevyllä varustettuja vaijerinostolenkkejä, koska nosto 
suoritettiin lavalta hiukan vinossa. Laatassa olleet nostoankkurit oli 
valettu ”syvennykseen”, johon nostoelimen painelevy ei mahtunut. 
Nostoelimen kierreosa ei ylettynyt nostoankkurin pohjaan, jolloin 
kierteet eivät kestäneet kuormaa. Päällimmäistä laattaa oli nostettu noin 
metri kun se putosi perävaunun lavalla olleen alimman parvekelaatan 
päälle. Molemmat parvekelaatat vaurioituivat korjauskelvottomiksi. 
Tapahtumasta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Opittavaa:

 �  Kunnon perehdytys nostolenkkien käyttöön.

 �  Käytetään oikeita nostolenkkejä oikeissa paikoissa.

 � Kuorman purusta ei ollut tehty työn turvallisuussuunnitelmaa.

Nostotyöt

Taakan putoaminen katon läpi
14.7.2016
Aliurakoitsijan työntekijä oli nostamassa kuormalavallista huoparullia 
vesikatolle. Nostamiseen käytettiin Hiab-nosturia. Taakkaa nostettaessa 
Hiabin terävaijeri katkesi ja täysi huopalava putosi noin kolmesta metristä 
vesikaton valmiiden rakenteiden läpi alemmalle holville. Tapahtumasta ei 
aiheutunut henkilövahinkoja.

Opittavaa:

 � Nostolaite oli ulkoisesti tarkastettu ja noston oletettiin etenevän 

turvallisesti.

 �  Nostoalueen alapuolista aluetta ei oltu rajattu.

Nostotöissä on vakavan loukkaantumisen riski. Näitä riskejä voimme vähentää työn turvallisuussuunni-
telmalla. Lisäksi nimetään nostotöiden suorittajiksi ainoastaan päteviä, nostovälineisiin ja nostotöihin 
perehtyneitä henkilöitä, jotka valvovat nostoa ja sen ympäristöä koko noston ajan. Nostovälineiden 
kunto ja sopivuus nostettavalle taakalle tarkistetaan aina ennen nostoa. Myös taakan sidontaan tulee 
kiinnittää huomiota, ettei se pääse putoamaan ja on tasapainossa noston aikana.
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Kypärä pelasti nostohäkin pudottua päähän
23.11.2016
Oma työntekijä oli siirtämässä autonosturilla tyhjiä nostohäkkejä 
varastoon. Nostohäkkejä oli nostossa kolme kappaletta päällekkäin. 
Koukut oli laitettu jokaiseen neljään kulmaan nostokorviin kiinni. Yksi 
koukuista jäi huonosti eikä päässyt nousemaan suorassa. Nostettaessa 
häkkiä, häkit kallistuivat, jolloin ylimmäinen häkistä putosi noin 2,5 
metrin korkeudesta osuen työntekijää päähän. Nostossa ei käytetty 
radiopuhelinta ja lisäksi nosto suoritettiin elementtifakin takaa, mihin 
nosturinkuljettajalla oli huono näkyvyys. Tapahtumasta ei aiheutunut 
henkilövahinkoja.

Opittavaa:

 � Radiopuhelimen käyttö nostoissa, varsinkin jos näkyvyys huono.

 � Huolehditaan ja varmistutaan kuorman kiinnityksestä ennen nostoa.

Painelevyllisten vaijerilenkkien käyttövirhe
27.6.2016
Tarkoituksena oli nostaa torninosturilla massiivilaattaa asennettavaksi 
ensimmäiseen holviin. Laatassa olleet nostovemot olivat jääneet valussa 
liian syvälle sekä vinoon ja niitä oli piikattu jo tehtaalla esiin. Nostoon 
käytettiin painelevyllisiä nostoelimiä, jotka eivät sovellu elementissä 
olevaan upotuskoloon, kun kierre ei ole riittävä, seurauksena kierteiden 
leikkautuminen irti. Laatta ei pudonnut, mutta vaurioitti nosturin 
nostokaapelin.

Opittavaa:

 � Nostoapuvälineiden oikeaoppinen käyttö.

 � Asiasta reklamoitu myös elementtitehtaalle.

Polven vääntyminen
12.12.2016
Aliurakoitsija oli tekemässä materiaalisiirtoja Hiab-nostimella 
varustetulla kuorma-autolla. Työntekijä oli kuormaamassa auton kyytiin 
muoviputkia. Noston aikana kourasta pääsi putoamaan nostettavat 
putket, jotka vierivät kohti kauko-ohjainta käyttänyttä autonkuljettajaa. 
Vierineet putket kaatoivat autonkuljettajan ojan pohjalle. Tapahtuman 
seurauksena autonkuljettaja loukkasi polvensa. Tapahtumasta ei 
aiheutunut poissaoloa työstä.

Opittavaa:

 � Rutiiniomaisesti työstä ei ollut tehty työn turvallisuussuunnitelmaa.

 �  Autonkuljettaja yritti siirtää kerralla liian monta putkea, jolloin koura 

ei sulkeutunut kunnolla. Viimeinen putki oli vain kouran kärjistä 

kiinni.
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Tikkailta putoaminen
2.2.2016
Tarkoituksena oli siirtää työmaatilaa varastoalueella torninosturia 
apuna käyttäen. Työntekijä nousi tikkaille irrottamaan nostoketjua 
työmaatilan katolta, jolloin tikkaat lipesivät alta ja työntekijä putosi 
noin 1,5 m matkan maahan jaloilleen ja kaatui selälleen. Työntekijä 
loukkasi tapahtuman seurauksena kantapäänsä, johon tuli murtuma. 
Tapahtumasta aiheutui noin kuukauden mittainen työkyvyttömyys.

Opittavaa:

 � Huolellisuus ja tarkkaavaisuus myös rutiininomaisissa työtehtävissä.

 � Työntekijä käytti työhön sopimattomia tikkaita.

Polven revähdys
3.11.2016
Urakoitsijan työntekijät olivat siivoamassa ja toimittamassa puujätettä 
lajittelupisteelle. Osa puutavarasta oli pitkää rimaa joka ei sellaisenaan 
mahtunut hissiin. Työntekijä päätti katkaista rimaa polkaisemalla sen 
poikki. Polkaisun seurauksena polvi muljahti. Tapahtumasta aiheutui 
yhden päivän työkyvyttömyys.

Opittavaa:

 �  Käytetään katkaisemiseen siihen tarkoitettuja työkaluja, esimerkiksi 

sahaa.

 �  Suunnitellaan työtehtävät etukäteen (työn turvallisuussuunnitelma 

TTS).

Muut

A-tikkaan kaatuminen
28.1.2016
Oma työntekijä oli asentamassa läpivientien juotosta varten 
tukkolaudoitusta. Tukko piti asentaa seinien nurkkakohtaan kattoon. 
A-tikkaita ei saatu tarpeeksi lähelle, jonka vuoksi työntekijä joutui 
hieman kurottamaan sivulle. Kurottamisen seurauksena A-tikkaat 
kaatuivat ja työntekijä putosi lattialle loukaten selkänsä ja kyynärpäänsä. 
Tapahtumasta aiheutui viikon mittainen työkyvyttömyys..

Opittavaa:

 �  A-tikkaan kaatumisen estävä palkki oli löystynyt. Tarkkaillaan 

työvälineiden kuntoa päivittäin.

 �  Valitaan työtehtävään sopivat työvälineet.
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Kaidepuut irti vesikatolla
14.3.2016
Työntekijä oli töissä vesikatolla ja meni irrottamaan kaiteeseen 
takertunutta muovia, jonka seurauksena kaidepuut meinasivat tippua 
alas. Kaiteet oli kiinnitetty toisesta päästä toiseen kaiteeseen liian lyhyillä 
nauloilla. Kaiteet oli tehty väärin, piittaamatta työturvallisuudesta.

Opittavaa:

 � Käyttötarkoitukseen soveltuvat materiaalit ja kiinnitystavat.

 � Huolehditaan työryhmän osaamisesta ja ammattitaidosta.

Valuputken rikkoutuminen
22.9.2016
Valutyössä käytettiin pumppuauton letkun jatkeena 5 metriä pitkää 
valuputkea. Vaaratilanne syntyi betonia valettaessa, kun valuputken 
ja ylälaipan hitsisauma petti ja putki putosi varmistusketjun varaan. 
Suuria betonimääriä valettaessa hitsisauma ja putki kuluvat sisältä päin, 
eikä sitä voi havaita silmämääräisellä tarkastelulla. Tapahtumasta ei 
aiheutunut henkilövahinkoja.

Opittavaa:

 � Kaluston ja työvälineiden tarkkailu eivät aina riitä. Kalustoa on 

uusittava määräajoin.
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