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- Elementtiryhmän alamies tippui 13 Tn fakin päältä 
työtasolle Ma 4.4 klo 8.30 

- Alamies seisoi yläpuukkojen kiinnityspalkkien päällä 
hajareisin ja nosturikuski oli nähnyt että hän kääntyi 
katsomaan taakse yläviistoon. Seuraava havainto oli 
että hän makasi tajuttomana kulkutasolla toinen jalka 
tarttuneena yläpuukon kiilaan. Oletettavasti hän löi 
matkalla päänsä nenässä ruhje ja kypärä hieman 
rikki, muita näkyviä vaurioita ei huomattu. 

- Hän oli työkavereidensa mukaan aamusta lähtien 
hieman sekava, eikä tuntunut löytävän etsimiään 
ulkoseinäelementtejä. 

- Ambulanssihenkilökunta antoi hänelle rauhoittavaa ja 
kuljetti sairaalaan. 
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Miksi 1   Miksi 2   Miksi 3  Miksi 4  Miksi 5  

Työntekijä  kaatui 
elementtifakissa 

Hän seisoi ylätukirautojen 
päällä 

Etsi elementtiä joka oli 
tarkoitus kiinnittää 
nostorakseihin 

Ei ollut itse mukana 
kuorman purussa 

palkille ei ole syytä nousta 
etsintävaiheessa, koska 
elementtitunnukset on 
elementtien päädyssä 

Ylätukiraudalle  joutuu 
nousta jotta raksin saa 
kiinni elementtiin 

Työ tasolta ei yletä  
kiinnittämään raksia 

Elementit jopa 4m 
korkeita, fakissa ei ole 
nousutietä raksin 
kiinnittämistä varten 

Housun lahje oli jäänyt 
kiinni puukon 
kiinnityskiilaan 

kiila oli mennyt housun 
lahkeen sisäpuolelle 

Housunlahkeet 
mahdollisesti hieman 
pitkät ja löysät 

Työtovereiden mielestä  
hän vaikutti aamusta 
alkaen hiukan sekavalta 

Hän etsi elementtejä 
huomattavan pitkään 

Liikkui 
väliseinäelementtien 
luona vaikka tarkoitus oli 
etsiä ulkoseinäelementtiä 

Työtoverit olivat juuri 
puuttumassa asiaan 
mikäli kyseistä elementtiä 
ei kohta löytyisi 

Aamukäskynjaossa 
työntekijä vaikutti ihan 
normaalilta 
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Elementtitunnus etsitään työtasolta ja ylös kiivetään vain raksia kiinnittämään x x 

Mikäli työmaalla työskentelevien  käyttäytymisessä havaitaan jotain poikkeavaa/sekavaa 
puututaan asiaan välittömästi 

x x 

Toteutetaan turvallisempi tapa nousta työskentelytasolta  yläpuukon kiinnityspalkille 
elementin sisemmän nosto raksin kiinnittämistä varten (  jälkeenpäin 
elementtifakkkeihin asennettavat nousutikkaat suunnitteilla Vepellä) 

x 

Suunnitellaan Alsipercha-putoamissuojausjärjestelmän tukiholkkeineen (Vepe) 
käyttöönottoa elementtifakeissa 

x 

Tapaturma käydään läpi työmaiden viikkoinfoissa x 
Tapaturmasta tiedotetaan huhtikuun työturvallisuustiedotteessa x 
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