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

7.3.2016 



Yleisimmät tapaturmatyypit 
 Liukastumiset ja kompastumiset 

 Siisteys ja järjestys 
 Selkeät kulkutiet 
 Talvikunnossapito 
 Nastakengät 

 Roska silmään 
 Siisteys ja järjestys 
 Tehtävään soveltuvat silmien suojaimet 

 Sormivammat 
 Soveltuvat käsineet 
 Kasityökalujen oikeaoppinen käyttö 
 Tuumaa – Älä Törmää 
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- Perustavoite kuolemantapausten välttäminen 
- Haamuraja nolla tapaturmaa 
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Presenter
Presentation Notes
30.10.2006 	Hannu 50-vuotias urakoitsijan työntekijä invalidisoitui jäätyään betonielementin alle.�14.7.2007	Jarno 17-vuotiaan kesätyöntekijän käsi tarttui sekoittimen terään ja lähes irtosi ranteesta.�2.5.2007 	Juha 22-vuotias urakoitsijan betoniautonkuljettaja kuoli ojaanajossa.�3.4.2008	Antero 	56-vuotias tehdasesimies kuoli pudotessaan 7 metriä työtasolta�13.11.2008 	Marko 30-vuotias urakoitsijan betoniautonkuljettaja sai sähköiskun 20 kV linjasta.… ja monia muita ikäviä tapaturmia vuosien varrelta. 



Tapaturmataajuus 
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 Vaaratilanteiden analysointi avainasemassa, 
kun tapaturmien määrä vähenee 

 
- 2010 kirjauksia 784 kpl; 2014 3233 kpl 
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Mitä tähän on tarvittu 
• Voimakas tuki ja paine omistajalta => johdon sitoutuminen -> 

Linjajohto (esimerkin voima) -> Lähiesimiehet -> ”Viimeinen mies”. 
Aliurakoitsijat kuten omat. 

• 16 määräystä 
• 4 päätoimista turvallisuushenkilöä keskushallinnossa 
• Investoinnit konesuojauksiin, peruutuskameroihin, reunavalleihin, 

suojavälineisiin, jne. jne. n. 5…10 M€ runsaassa viidessä vuodessa 
• Kypäräpakko, turvavyöpakko, liukuestepakko, varsikenkäpakko … 
• Turvallisuus ykkösasia alkaen kokouksista. Menee tuloksen edelle. 
• Toimitusjohtaja käsittelee jokaisen tapaturman. 
• 12 tuntia vuodessa työturvallisuuskoulutusta jokaiselle. Kampanjat. 
• Turvallisuustarkastukset joka toimipaikassa (sis. & ulk.) 
• Turvallisuushälytyskäytäntö 
• Koneiden ja ajoneuvojen sis. katsastusvelvollisuus 
• Läheltä piti (vaaratilanne)järjestelmä ja analysointi 
• Poikkeamiin puuttuminen (koulutus). Sanktiot. 
• Pienryhmätyöskentely 
• Palkitseminen 
• Mittarit, tavoitteet ja seuranta 
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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 



Rudus-turvapuisto 
www.turvapuisto.fi 
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Uusia ja parhaita 
turvallisuuskäytäntöjä 
 
Noin 20 yritystä mukana 
 
Turvapuistokumppanuus 
win-win –periaatteella 
 
Yritysten yhteinen haaste 
turvallisuuskulttuurin 
muuttamien 
 
Näkemällä ja kokemalla jää 
parempi muistijälki 
 
Vuonna 2015 yli n. 7000 
vierailijaa. 
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