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Murskausalan pahimmat onnettomuudet 
viimeisen 30-vuoden ajalta
1991

• Murskauslaitoksella kiviaineksen kuljetukseen käytetyn kuorma-auton jousipakan vaihtotyössä pakka putosi murskamiehen pään päälle vaihtotyön yhteydessä. 
Työntekijän pää puristui jousipakan ja maan väliin. -> Korjaus- ja huoltotyö

2003

• Sorakuopalla kaksi kaivinkoneen kuljettajaa jäivät sortuneen sorakuopan lipan, rintauksen ja lipan päällä olleen sortuneen kivikasan alle vuoronvaihdon 
yhteydessä. Työntekijät kuolivat maamassojen ja kivien alle. Kaivinkone oli ajettu lipan alle. -> Vuoronvaihto

2008

• Toimitusjohtaja jäi pyöräkuormaajan alle. Toimitusjohtaja käveli murskan korjaamovaunulta taukotilalle, kun korjaamovaunun nurkan takaa tulleen 
pyöräkuormaajan kauha osui toimitusjohtajaan, hän kaatui ja kone ajoi hänen ylitseen. -> Liikkuminen (jalkaisin)

2014

• Murskauslaitosta oltiin purkamassa siirtokuntoon asemalla. Työntekijä oli laskemassa murskauslaitoksen suojalaitaa, kun hän putosi kartiomurskaimen päältä noin 
3–4 metrin korkeudesta suoraan päälleen maahan. -> Siirron valmistelu

2019

• Kaksi työntekijää olivat hitsaamassa etumurskaimen syöttökaukaloon teräslevystä lisälaitaa. Lisälaita oli nostettu kaivukoneen kauhaa ja nostoliinaa avuksi 
käyttäen syöttökaukalon takapäähän. Kaivukoneen kauha oli hitsaustöiden aikana pudonnut ja osunut molempiin työntekijöihin. Toinen työntekijä kuoli kauhan alle 
puristumisen seurauksena ja toinen sai lievempiä vammoja. -> Korjaus- ja huoltotyö

• Murskauslaitoksella kuorma-autonkuljettaja jäi kaatunen ajoneuvon alle. Soranottoalueen lumista mäkeä ylöspäin ajettaessa kuorma-auto lähti liukumaan ja kaatui 
oikealle kyljelleen. Kuljettaja tippui ja puristui rungon alle. Kuljettaja ei käyttänyt turvavyötä. -> Liikkuminen (ajoneuvolla)



Mitä opiksi viime vuoden tapahtumista

• Perusasioissa puutteita?
➢ Tunnistettava murskauslaitosten korjaus- ja huoltotöiden riskit
➢ Nostot asianmukaiseen kuntoon
➢ Työmaatiet ja liukkaudentorjunta kuntoon
➢ Ajoneuvoissa ja työkoneissa turvavyöt käyttöön

• Onko työn johtaminen ja valvonta ollut asianmukaisessa kunnossa?

• Pitkiä työpäiviä, kiire, väsymys jne.?

• Onko riskinottokynnys vieläkin liian matala?

• Totutut, väärät työtavat käytössä?

• Onko asenne ollut kunnossa?

• Työmaaolosuhteissa kaikki on aina hankalampaa ja vaarallisempaa?
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Yrityksen
turvallisuus-
kulttuuri?



Yrityksen turvallisuus-
kulttuurin tilanne?
Kilpailutilanne, 
lähdetäänkö samalta
viivalta?

Valokuva syksyltä 2019



Onneksi on tapahtunut paljon hyvää kehitystä 20:ssä vuodessa
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Murskausalan yleiset kehitystoimenpiteet

Yritysten turvallisuuskultturin kehittäminen -> Yirtyskulttuurin erot on hyvä
asia, mutta turvallisuuskulttuurin osalta on syytä lähteä liki samalta “viivalta”

Työn valvonta ja johtaminen? -> Osalla yrityksiä on murskaustyömailla “oikeita” 
työnjohtajia, osalla “työntekijäkymppejä” ja osalla ei työnjohtoa lainkaan

Kokemattomien työntekijöiden osuus kasvaa, mitenkä saadaan osaaminen ja 
ammattitaito siirrettyä uudelle sukupolvelle? -> Mestari – kisälli –malli 

Onko laitetoimittajat tehneet kaiken turvallisuuden eteen? -> Työnaikainen 
huolto- ja kunnossapito työmaaolosuhteissa, siirrot …? 

Tilaajien vaatimukset? -> Ratkaiseeko vain €:t? Mikä on tilaajien tahtotila
laatuun, turvallisuuteen, murskauslaitosten tekniseen tasoon ...?



Suurimpien murskausyritysten
tapaturmien jakautuminen
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Työkoneisiin nousussa ja laskeutumisessa tai murskaus-
laitoksen työtasoille nousussa, laskeutumisessa tai 
putoamisissa sattuneet tapaturmat 40 %

Murskauslaitoksen tai työkoneiden korjaus- ja 
huoltotöissä erilaiset tapaturmat 30 %

Ns. jalkamiesten liukastumiset, kompastumiset ja 
kaatumiset murskauslaitoksella 20 % 

Muita yksittäisiä tapaturmia, käsityökalujen käytössä, 
nostoissa käsivammoja, ajoneuvo- tai työkonevahinkoja
murskauslaitoksen alueella jne. < 10 %

Suojalasit saatu käyttöön -> Sairauslomaan johtaneet
silmätapaturmat lähes 0 %



Toimenpiteitä tapaturmien
torjuntaan
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Ei hypitä työkoneista, laskeudutaan koneista
oikein päin ja rauhallisesti. Murskauslaitosten
kulkutiet kuntoon, portaisiin kunnon askelmat
ja kaiteet, nojatikkaat ei ole kulkutieratkaisu

Huolto- ja kunnossapitotyöt on suunniteltava
ennalta, nostot on tehtävä turvallisesti ja oikein, 
työntekijöiden työskentelytasojen tulee olla 
turvalliset jne.

Työmaatiet ja niiden liukkaudentorjunta sekä
kunnossapito, työkoneiden ja jalankulun
erottaminen, nopeusrajoitukset, liikennemerkit, 
näkemät risteyksissä jne.



Suurin kehityskohde koko alan kannalta on kuitenkin
pölyntorjunnan kuntoonsaattaminen?
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Kiitos!


