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Caverion Suomi Divisioona 
TurvaVartti 5/2017

Oikeat suojaimet 
Hankintaorganisaation tekemät valinnat Caverion Suomen suojaintoimittajiksi ovat seuraavat:

A-toimittaja on XXX
B-toimittaja on XXX
Työturvallisuusorganisaatio on yhteisyössä suojaintoimittajien kanssa valinnut malliston, joka parhaiten soveltuu 
käyttöömme. Muiden toimittajien suojaimia ei ole valikoitu toimestamme, joten käytä vain näiden toimittajien 
mallistoa. Tarkempaa ohjeistusta mm. toimipisteiden suojainkaapeista tulee kesäkuussa.

Suojainta valittaessa on otettava huomioon miltä suojaudutaan. Varmistu aina, että suojausluokka on riittävä. 
Valinnassa tärkeää on myös suojaimen istuvuus ja käyttömukavuus. Se mikä käy toiselle, ei välttämättä ole toiselle 
sopiva.

TYYKI‐tiistai 9.5.2017
TYYKI‐tiistaita vietettiin  eilen, mutta turvallisuusviikko jatkuu vielä. Aamun avauksessa oli mukana paljon osallistujia 
koko Suomi Divisioonasta. Myöhemmin pääsemme toteamaan paljonko päivän ja koko viikon aikana tehtiin 
kierroksia ja havaintoja asiakaskohteissa ja työmailla.

Pääkaupunkiseudulla käytiin konserninväen ja HR‐yksikön kanssa Ylen Iso Pajan työmaalla, jonne Projektikeskus 
yhdessä Rakennusliike Firan kanssa on toteuttamassa toimitilasaneerausta. VR‐Groupin pääkonttori muuttaa Isoon 
Pajaan kohteen valmistuttua 4/2018. Caverion toimittaa kohteen koko talotekniikan.

Firan kanssa on toimittu jo aiemmin yhteisissä hankkeissa ja olikin havaittavissa kehittynyttä työturvallisuuden 
kulttuuria työmaalla. Kaikilla toimijoilla oli sama päämäärä eikä yhtään tapaturmaa työmaan aikana ole tapahtunut. 
Sujuvan yhteistyön merkitys tulee jatkossa yhä enemmän korostumaan tavoiteltaessa tapaturmatonta ja laadukasta 
lopputulosta. Lähes poikkeuksetta tällaiset hankkeet päättyvät myös aikataulullisesti ja taloudellisesti tavoitteen 
mukaisesti.
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Alue LTIFR (taajuus)
Rullaava 12 kk

Vakavuus
Rullaava 12 kk

DIVISIOONA SUOMI 
yht. 14,0 12.0

Projektikeskus 28,3 13.0

Ylläpitokeskus 0 0

Etelä-Suomi 16,3 14,3

Länsi-Itä-Suomi 11,6 12,1

Pohjois-Suomi 11,8 5,5

Tuki 0 0
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Kuvasatoa TYYKI-tiistain kierrokselta Ylen Iso Pajalta

Kirsi Elers HR:n ja konsernin väkeä (alakuva)
Juri Jevin ja suunnittelemansa
IV-kanavan katkaisupöytä (yläkuva)

Sprinklermiehet Jani Sippola ja Tero Pihlajaniemi
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Otetaan opiksi työturvallisuushavainnoista
Työturvallisuushavainto nro 1
o Olin menossa ovesta ulos hakemaan asennuskiskoa jolloin oven avattuani yläpuolelta heitettiin tavaraa alas 

tasojen kaiteita, putkia, kannakkeita, palkkeja ja erinäistä purkutavaraa. Aluetta ei ollut millään lailla eristetty, 
eikä suljettu kulkemiselta, eikä alhaalla ollut ketään estämässä kulkua. Todellinen vaara loukkaantua oli 
suuri. Myös kelalla oleva kaapeli vaurioitui. Pyysin tavaraa tiputtaneet kaverit alas ja näytin heille 
vaurioituneen kaapelin. 

o Yhteisen työmaan pelisäännöt ja perehdytys ilman valvontaa ei tehoa. Puuttuminen on kaikkien etu!

Työturvallisuushavainto nro 2
o Hakekuljettimen sprinkleri putkiston asennus, joka on osittain maan alla. Kuljettimen betoni ja puurakenteet 

on vahvassa homeessa, kohteessa on paljon homeitiöitä. Kohteessa on käytettävä FFP3 tason 
hengityssuojainta. Työnjohto on käynyt kohteessa ja eikä ole maininnut hengityssuojainta pakosta tekijälle. 
Myöhemmin ilmeni, että hengityssuojaimen käyttöpakko on olemassa.

o Tiedottamisesta on huolehdittava! Jos epäilet, etkä tiedä, kysy.

Kuva työturvallisuushavainnosta nro. 1

Kuva työturvallisuushavainnosta nro. 2

Työturvallisuushavainto nro 3
o Teollisuuskiinteistön katolle johtavasta kulkuväylästä puuttuu porraskaiteet ja portaiden kiinnitys on 

puutteellinen. Portaiden molemmilla puolilla on useiden (yli 10m) metrien pudotus. Mikäli portailla horjahtaa 
tai liukastuu, on erittäin suuri riski tippua alas katolta vakavin seurauksin. Puutteesta on ilmoitettu 
asiakasyritykselle ja kulkuväylän puutteet korjataan välittömästi.

o Riskien arviointia parhaimmillaan 
Kuva työturvallisuushavainnosta nro. 3
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Opitaan työtapaturmista

o Asentajan noustessa varastokonttiin jalka tarttui solumuovieristeeseen, kompastui ja sormi 
tökkäsi laatikon reunaan.
 Vasemman käden sormesta jänne poikki

o Varastokontin porras ei kattanut aluetta
o Yleinen järjestys ja siisteys

 12651 TTR Turku

o Rakennuksen rossipohjassa ylittäessään viemäriputkea, kenkä tarttui viemäriputken 
kannakkeeseen, jolloin polvi vääntyi ja kuului rusahdus
 Polvi kipeytyi

o Riittävä tila työn tekemistä ja kulkemista varten
o Viime hetken riskien arviointi käyttöön

 12581 Itä-Suomi projektit

o Asentaja käveli tarvikkeiden kanssa työpisteelle ja kohteen avajaisten ihmisjonon takia 
poikkesi normaalilta kulkureitiltä ja astui tiekiveyksen yli pieneen syvennykseen.
 Nilkka nyrjähti/vääntyi.

o Viime hetken riskien arviointi tehtävä, avajaiset > erikoistilanne!
o Piha-alueen keskeneräisyys merkittävä esim. keiloin

 12221 TTR Helsinki

21 pv0 pv

0 pv

11 pv

2 pv

38 pv

5 pv

2 pv
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Opitaan työtapaturmista

o Perusvesipumpun vaihdettua kaivoon, henkilö siirsi kaivonkantta takaisin paikalleen 
siirtoleukapihdeillä. Käsi lipsahti työkalusta ja jäi osittain kannen ja reunan väliin
 Ruhje sormeen

o Työssä olisi pitänyt käyttää kaivon kannen avaamiseen ja sulkemiseen siihen 
tarkoitettua työkalua!

 13515 Tekniset palvelut E-S

o Sähkökeskuksen/kaapelikuilun ovea sulkiessa, kämmensyrjä jäi oven väliin.
 Oikea käsi litistyi, johon tuli ruhjevamma

o Ovi oli jäykkä ja vaati melko kovaa voimaa kiinni laittaessa.
o Huomioitava riskit!
o Havainnosta asiakkaalle tieto ja mahdollinen oven korjaus

 12740 Teknologiat E-S

21 pv0 pv

0 pv

11 pv1 pv

1 pv
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Opitaan työtapaturmista 5/2017

o Asentaja työnsi päänsä varaajan alle tarkastaakseen putkikytkennät. Päätä pois vedettäessä 
korvakoru tarttui varaajan reunapeltiin ja korvakoru repesi irti.

 Korvalehti repeytyi halki
o Riskienarvioinnissa otettava kantaa mahdollisuuteen käyttää koruja
o Onko työssä mahdollinen takertumisvaara?

 13260 Itä-Suomi palvelut

o Tilaajan painepesurilla pestäessä retermiaa lämpimällä vedellä, painepesuri yli kuumeni 
tuntemattomasta syystä ja letku pamahti käsille
 Toisen asteen palovamma

o Pesuri oli jätetty ulos, eikä soveltunut kuumalla vedellä toimivaksi vaan max 40°
o Laitteen soveltuvuus tarkistettava, ennen käyttöä. Turva- ja käyttöohjeet luettava!
o Tapaturmassa mukana olleet laitteet,  suojaimet ym. on aina säilytettävä tutkintaa varten.

 13515 Tekniset palvelut E-S

o Asentaja asensi lattialämmitysaluslevyä ja viilsi mattoveitsellä vasempaan peukaloon
 Vasempaan peukaloon tikkejä vaatinut haava
o Uuden tyyppinen asennusvaihe ohjeistettava ja vaihtoehtoisen työkalun käyttäminen 

selvitettävä ennen työn aloittamista.
o VIILTOSUOJAKÄSINEITÄ ON KÄYTETTÄVÄ!

 13120 Pohjanmaa

21 pv0 pv

0 pv

11 pv

2 pv

3 pv

3 pv

2 pv
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Opitaan työtapaturmista
o Leikkasi puukolla muovikanisterin aukkoa isommaksi, jolloin puukko lipesi oikean käden etusormeen johon tuli 

viiltohaava selkäpuolelle.
 Sormi ommeltiin

o Käytettävä asennukseen tarkoitettuja tarvikkeita , joita ei tarvitse erikseen työstää
o Työssä on käytettävä Caverionin hyväksymiä suojaimia ja niiden toimittajia.
o Tutkinta kesken (tutkinta-aika 3 vrk)!

 12741 Turvaratkaisut Tampere

o A-tikkailla n. metrin korkeudella ja avattaessa metallisen johtokourun kantta, henkilö sai sähköiskun kourun 
katkaisupinnasta (maalamaton). Oikea etusormi sai samanaikaisesti maapotentiaalin yläpuolella sijaitsevasta 
kaapelihyllystä.
 Sähköisku

o Kouru oli tullut jännitteiseksi, asiakastiskin kiinnitysruuvin lävistettyä kourussa olevan johdon.
o Maallikon tekemä kalusteasennus aiheuttanut hengenvaarallisen olosuhteen yleisökäytössä  olevaan 

opetustilaan.
° Johtokouru oli maadoittamatta, eikä asennusstandardi suoraan sitä edellytä

 12297 Teknologia Turku

21 pv0 pv

0 pv

11 pv
1 pv
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