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Turvallisuus on yhteinen asia  

− Miksi ? 

− Miten? 

− Mitä ollaan saavutettu? 

 



Työpaikkakuolemat 2014 

 7.1.2014. Työntekijä (urakoitsijan projektipäällikkö) putosi sellutehtaan kattilan 
asbestipurkutyömaalla tasanteelta noin 20 metrin korkeudesta. Hän ei käyttänyt 
onnettomuushetkellä putoamissuojainta.  

 16.4.2014. Murskauslaitosta oltiin purkamassa siirtokuntoon murskausasemalla. 
Työntekijä oli laskemassa murskausaseman suojalaitaa, kun putosi 
kartiomurskaimen päältä n. 3-4 metrin korkeudesta päälleen maahan. 

 9.5.2014. Kaksi työntekijää kuoli kaivantotyössä maansortuman seurauksena. 

 4.9.2014. Hirsihuvilatyömaalla rakennusmies putosi paikalla rakennetulta 
työtasolta yli 2 metrin korkeudesta. Työtaso oli kaiteeton ja työtasona olevat 3 
lankkua olivat kiinnittämättä runkoon. Kaidepuutteet oli työmaalla havaittu 2 
viikkoa ennen tapaturmaa. 

 3.12.2014. Kerrostalotyömaalla työmies kuoli kaivinkoneen aiheuttamiin 
vammoihin.  Rakennusammattimies ruhjoutui noin 4 metriä syvässä kaivannossa. 

 3.12.2014. Työntekijä jäi kaatuvan sähköpylvään alle linjan purkamisen yhteydessä. 
Maarakennusyrittäjä purki  energiayhtiön sähkölinjaa. 

 
3 



Työpaikkakuolemat 2015 

 5.1.2015. Kirvesmies putosi telineeltä noin 2 metrin korkeudesta rakenteilla 
olevalla omakotitalotyömaalla Kuhmoisissa. 

 8.1.2015. Paalutuskone putosi mereen Helsingissä Sompasaaren ja 
Mustikkamaan välille rakennettavan Isoisänsillan työmaalla. Silta tulee kevyen 
liikenteen käyttöön. Koneen kuljettaja hukkui. 

 23.1.2015. Putkimies kuoli sähköiskuun Helsingissä. Putkiasentaja oli mennyt 
kerrostaloasuntoon avaamaan tukkeutunutta viemäriä, kun hän sai 
sähköiskun pistorasiasta. 

 12.2.2015. Keski-ikäinen mies sai surmansa Uuraisilla toimivassa 
betonivalimossa. Työntekijä puristui kuoliaaksi ontelosahan ja valukoneen 
väliin. 
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Rakentamisen työpaikkakuolemat 1997 – 2015 (TVL/TOT-tutkinta) 
(Muut= rakennustuote, yrittäjät, omakoti, muu teollisuus rakennustyötä tekemässä) 
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Presenter
Presentation Notes
Taulukossa eroteltuTalonrakennustyömailla sattuneet tapauksetMa- ja vesirakennustyömaatMuitten toimialojen työmailla sattuneet rakennustyötapaturmatTiedot poikkeavat muitten osalta siitä mitä virallisessa Tilastokeskuksen tilastossa esitetään. Tässä lähteenä korvatut tapaukset!
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Turvallisuus on parantunut 

 

− Joka viikko neljä loukkaantumista 
vähemmän 

− Tapaturmakustannuksia vuosittain 
1,8 miljoonaa € vähemmän. 
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Kannatta- 
vuus  

 
 

Vaarojen  
tunnistaminen  
ja hallinta 

Turvallisuus on hyvää liiketoimintaa 
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Skanskan työmailla vakavissa tapaturmissa 

75 %  

aliurakoitsijan työntekijöitä 

75 %  

ei työn turvallisuussuunnitelmaa  
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Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite  
 

− Huolehtimisvelvoite syntyy työsopimuksen perusteella.  

 

− Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen 
huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja 
terveydestä työssä. 

 

− Työnantajan on otettava huomioon työhön, 
työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin 
työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. 
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Työnjohtajien ja esimiesten 
työsuojelutehtävät 
1. Alaistensa opastaminen turvalliseen työhön  

- esimies itse tai muu kokenut henkilö.  
- esimiehen on huolehdittava, että opastajiksi valitaan 

turvallisia työtapoja käyttäviä ja turvallisuusasiat 
tuntevia henkilöitä.  

2. Huolehdittava työn ja työympäristön valvonnasta  
- Työn oikea suorittaminen, henkilönsuojainten käyttö, 

koneturvallisuus, kulkuteiden turvallisuus, järjestys ja 
siisteys  

3. Annettava palautetta ja tarvittaessa lisäopastusta 
turvallisuusasioissa.  

4. Työtehtävien määrittely sekä työmenetelmien ja työn 
suunnittelu. 
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Työntekijän vastuu  
1. Huolehdittava saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä 

työkokemuksen perusteella omasta turvallisuudestaan sekä 
muiden turvallisuudesta.  

2. Noudatettava työpaikan turvallisuusohjeita.  

3. Ilmoitettava työympäristössään havaitsemistaan puutteista 
esimiehelleen ja työsuojeluvaltuutetulle ja mahdollisuuksien 
mukaan myös poistettava vaarat. Ilmoitus myös siinä 
tapauksessa, että on jo poistanut havaitsemansa vaaran. 
Varoittaa muita vaarasta ja tekee tarvittavat suojelutoimet.  

4. Tunnettava omaa työtään koskevat määräykset ja ohjeet 
sekä oman työnsä ja työympäristönsä vaarat ja tiedettävä, 
miten niitä vastaan suojaudutaan.  

5. Koneiden ja laitteiden turvalaitteiden ja -järjestelmien sekä 
työssä tarvittavien henkilönsuojaimien käyttö.  

6. Henkilönsuojainten huolto. 
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Aliurakoitsijan kanssa voidaan  
sopia työturvallisuudesta 

 

 

Työmaiden  

turvallisuussäännöt 

Skanskan  

aliurakointisopimusten 

liitteenä.   
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Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta (205/2009) velvoittaa 
− Rakennuttajaa 

− Suunnittelijaa 

− Päätoteuttajaa  

− Työnantajaa 

− Työntekijää 

− Itsenäistä työnsuorittajaa 
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3 §Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudetRakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet.
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Skanskan keinoja edistää työturvallisuutta 
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Ymmärretään, että 

työturvallisuus ei synny sattumalta 

Siisteys, järjestys, turvalliset laitteet, välineet 

Työn suunnittelu 

Työntekijän kyky ja halu toimia turvallisesti 
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