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Vaaratilanteista oppiminen avainasemassa, 
kun tapaturmien määrä vähenee 
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Tapaturmataajuus 
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Millä konsteilla 
turvallisuushavaintoja on saatu 
• Koulutuksissa painotettu havaintojen tärkeyttä 

 
• Asetettu tavoitetaso havaintojen määrälle suhteessa 

tehtyihin työtunteihin 
 

• Saatujen havaintojen määrää seurataan kuukausittain 
KPI mittarilla 
 

• Arvotaan vuosittain muutama havainnon tekijä 
opintomatkalle johonkin Euroopan kohteeseen 
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Havaintojen analysointi 

• Kaikki havainnot 
käydään läpi ja 
luokitellaan 
 

• Luokittelu 
tapaturmatyypin ja 
vakavuuden mukaan  
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Esimerkki betonin pumppauksen vaaratilanteiden 
luokittelusta 



Miten hyödynnämme 
havaintoja 

• Jokaiseen vaaratilannehavaintoon toteutetaan paikalliset 
korjaavat toimenpiteet mahdollisimman pian 
 

• Analysoinnin jälkeen saatu oppi jaetaan esimerkiksi 
turvallisuusinfoissa muihin kohteisiin ja mahdolliset korjaavat 
toimenpiteet toteutetaan mahdollisimman laajalti 
 

• Analysoidut positiiviset havainnot jaetaan erillisissä best 
practice ryhmissä 
 

• Kuukausittain eritellyistä vakavista vaaratilanteista laaditaan 
erilliset turvallisuushälytykset, joita käsitellään pienryhmissä 
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Nosturin taakka osui pumin 
puomiin, Tallinna 

Rakennustyömaalla nosturi oli 
nostamassa taakkaa ja vieressä 
pumi pumppaamassa betonia. 
Nostettava taakka osui pumin 
puomiin. Tutkimuksen jälkeen 
selvisi, että puomi ei vaurioitunut. 
Pumi oli pystytetty asianmukaisesti 
ja pystytyskirja täytetty ja 
allekirjoitettu, myös rakennusmaan 
edustajan toimesta. 
Korjaavat toimenpiteet: 
Pumpparin on aina varmistettava, että 
työmaanosturien kuljettajat ovat 
tietoisia pystettävästä pumpusta. 
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3.6.2015 Hamina 

Tapahtuman kuvaus: 
• Betoniauton lähtiessä pumppaustyömaalta työmaan sähköjohdot tarttuivat 

täyttösuppiloon. Johtojen kiinnitys hutera ja valuhetkellä oli myrskytuuli.  
Vaarat 
• Johtojen vioittuessa sähköiskun vaara. 
Korjaavat toimenpiteet 
• Aloituspalavereissa tuotava esiin betoniautojen korkeuden vaatima tila, 

jotta sähkölinja voidaan alittaa turvallisesti.  
• Pumppari tekee työmaalla turvallisuushavainnoinnin työmaalle tullessa ja 

saattaa tiedon kuskille että betoniautolla on esteetön pääsy pumpulle. 
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Turvallisuus-  
taso 

Aika 

VAIHE 1 : Suunnittelu sekä koneiden ja laitteiden 

 parannukset – 16 turvallisuussääntöä   

VAIHE 2: Järjestelmät: turvallisuusjohtaminen 
ja -menettelyt – 16 turvallisuussääntöä  

VAIHE 3: Inhimilliset tekijät: 
Ihmiset ja käyttäytymismallit 
Korkeatasoinen koulutus ja 
ammattimaisesti toteutettu 
henkilöstön osallistuttaminen   

Kokonaisvaltainen 
turvallisuusstrategia 



Tapaturmapyramidi 
- Analysoimalla ”läheltä 
piti” –tapauksia ja 
tekemällä niiden 
perusteella parannuksia, 
vähennetään tapaturmia 
 
- Vähentämällä 
tapaturmien määrää 
vähenevät 
kuolemantapaukset 
todennäköisyyden 
mukaan 
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