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TIIVISTELMÄ
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton toimesta on vuodesta 1985 lähtien tutkittu kuolemaan johtaneita työtapaturmia. Rakennus- ja asennustöissä sekä rakennusaineteollisuudessa sattuneissa tapaturmissa
vuosina 1985-96 on yhteensä 134 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa, joista on tehty työpaikkaonnettomuuksien tutkinta
(TOT). Vuosina 1997-98 sattuneissa tapaturmissa on vastaavasti
30 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa, joista on tehty TOTtutkinta.
Tutkituista tapaturmista sattui noin kolmannes muualla kuin varsinaisessa rakentamisessa. Osa tapaturmista sattui myös henkilöille,
jotka tekivät tilapäisesti rakennustöitä.
Rakennustyön tapaturmatekijät keskittyvät organisaation menettelytapoihin (50%). Organisaation toiminnasta aiheutuneissa tapaturmatekijöissä suurimmat ryhmät ovat toimintatavat (27%) sekä työnjohtaminen ja valvonta (19%).
Rakennustyön kuolemaan johtaneet työtapaturmat keskittyvät niihin vaarallisiksi koettuihin töihin, jotka on mainittu työsuojelumääräyksissä (esim. VNp 629/94, liite 2).
Suuri osa rakennustyön tapaturmista keskittyy putoamisvaarallisiin
töihin. Näitä ovat työt, joissa on työntekijän putoamisvaara tai vaarana ovat sortuvat, putoavat tai kaatuvat esineet tai rakenteet. Talorakentamisessa, varsinkin uudisrakentamisessa, valtaosa kuolemaan johtaneista työtapaturmista sattuu näissä töissä.
Kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista merkittävä osa kohdistuu myös kaivutöihin (vaaratekijänä on erityisesti kaivannon sortuminen), purkutöihin ja hukkumisvaarallisiin töihin sekä töihin tieja katualueella.
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Tapaturmien torjunnan tehostaminen
Työmaan turvallisuusjohtaminen työturvallisuuslainsäädännön vaatimusten mukaisesti olisi monessa tapauksessa estänyt tapaturman
sattumisen. Myös työmaan turvallisuussuunnittelun ja -seurannan
tehostamisella olisi osa tapaturmista voitu välttää.
Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien vähentämiseksi on ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin:
1) Rakennuttajan tulee osallistua työmaan turvallisuuden varmistamiseen laatimalla (tai laadituttamalla) kohteeseen turvallisuusasiakirjan, joka sisältää tarvittavat tiedot vaarojen ennakoimiseksi työmenetelmien valinnassa ja töiden aikatauluttamisessa
sekä työmaan pelisäännöt yhteistyön varmistamiseksi.
2) Turvallisuusasioiden yhteistyötä ja tiedonkulkua tulee parantaa
kehittämällä malliasiakirjoja ja kouluttamalla osapuolia turvallisuuteen tähtääviin toimintatapoihin.
3) Tilaajan tai rakennuttajan pitää määritellä haluttu turvallisuustaso ja turvallisuutta ei saa käyttää negatiivisena kilpailutekijänä.
Se on myös budjetoitava. Pääurakoitsijan ja muiden urakoitsijoiden valinnassa pitää ottaa huomioon urakoitsijoiden kyky ja
tahto huolehtia turvallisuusasioista erottamalla turvallisuuteen
vaikuttavat tekijät hintakilpailun ulkopuolelle.
4) Turvallisuussuunnittelun tulee perustua rakennuttajan turvallisuusasiakirjassaan antamiin tietoihin vaaratekijöistä ja urakoitsijan todettuun ammattitaitoon vaarojen ennakoinnissa ja riskienarvioinnissa sekä urakoitsijan kykyyn turvallisuussuunnittelussa
sovittaa eri työvaiheita ja -tehtäviä yhteen nykyistä paremmin
erityisesti vaarallisten töiden suunnittelussa.
5) Työmaan turvallisuusseurannassa pitää kiinnittää nykyistä enemmän huomiota yhteisen työmaan riskeihin ja ns. vaarallisten töiden toteuttamiseen.
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6) Työnjohtoa ja valvontaa tulee kehittää vastaamaan muuttuvia
toimintatapoja. Kun työskennellään ilman jatkuvasti paikalla olevaa työnjohtoa, on varmistettava, että työ toteutetaan suunnitelmien mukaisesti käyttäen turvallisia työmenetelmiä, koneita
ja laitteita.
7) Työntekijöiden turvallisuustietämystä ja huolehtimista omasta
sekä muiden turvallisuudesta tulee lisätä. Turvallisuus on oltava
kiinteä osa hyvää ammattitaitoa. On myös kehitettävä menettelytapoja, joilla voidaan vähentää työntekijöiden riskinottoa, erityisesti kokeneiden työntekijöiden osalla tapahtuvaa turtumista
työn ja työmaan vaaroihin.
8) Tapaturmavakuutuslaitosten liitto toimittaa työpaikkaonnettomuuksien tutkintaraportit tapaturman sattumistoimialan yrityksien työsuojeluhenkilöstölle. TOT-raporttien hyödyntämiseen on
yrityksessä hyvä luoda järjestelmällinen menettelytapa. Raportteihin kannattaa tutustua.
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ALKUSANAT
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton toimesta on vuodesta 1985 lähtien tutkittu kuolemaan johtaneita työtapaturmia. Rakennus- ja asennustöissä sekä rakennusaineteollisuudessa sattuneissa tapaturmissa
on vuosina 1985-96 yhteensä 134 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa, joista on tehty työpaikkaonnettomuuksien tutkinta
(TOT). Vuosina 1997-98 sattuneissa tapaturmissa on vastaavasti
30 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa, joista on tehty TOTtutkinta.
Kussakin TOT-tutkintaryhmässä on edustajat niistä työnantaja-, toimihenkilö- ja työntekijäliitoista, joiden toimialaan menehtyneen henkilön työpaikka kuului. Tutkintaryhmä käsittelee tapaturmasta laaditun tutkintaraportin ja luovuttaa sen TOT-tutkimusjohtokunnalle,
joka hyväksyy raportin ja päättää sen hyödyntämisestä.
Vuonna 1998 Tapaturmavakuutuslaitosten liitto asetti työryhmän,
jonka tehtävänä oli laatia yhteenvetoraportit rakentamiseen kohdistuneista TOT-tutkintaraporteista. Työryhmään ovat kuuluneet:
• Hannu Tarvainen, TVL, puheenjohtaja
• Reijo S Lehtinen, Rakennusteollisuuden Keskusliitto
• Veijo Huotari, Rakennusliitto
• Markku Lindholm, Rakennusteknisten Ammattiliitto RAL
• Jukka Mäkeläinen, Työturvallisuuskeskus
• Risto Honkanen, Työturvallisuuskeskus
• Esa Virtanen, STM, työsuojeluosasto
• Jussi Markkanen, Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola
• Simo Sauni, VTT Automaatio, sihteeri
Tutkimuksen ovat rahoittaneet Tapaturmavakuutuslaitosten liiton
lisäksi STM:n työsuojeluosasto sekä Työsuojelurahasto.
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1. LÄHTÖKOHTA JA MENETELMÄT
Kuolemaan johtaneita työtapaturmia on vuodesta 1985 lähtien tutkittu kuvan 1.1 mukaisella ns. suomalaisella tapaturmatutkimusmallilla (Tapaturmatutkimusmalli, 1984, Tapaturman tutkiminen 2000).
Mallin mukaan tapaturma syntyy, kun ihminen ja vamman aiheuttaja kohtaavat eli osuvat samanaikaisesti samaan paikkaan. Kohtaamisvaihe johtaa vamman syntymiseen.

Tapaturmatekijöitä

Normaalitoiminta

Tapaturmatekijöitä

Ihmisen joutuminen vamman
aiheuttajan vaikutuksen
alaiseksi
Vammanaiheuttajan
synty

Vammanaiheuttajan
olemassaolo

Tapaturmatekijöitä

Tapaturmatekijöitä

Tapaturmatekijöitä

Kohtaamistilanne

Tapaturmatekijöitä

Vamman
syntyminen

Kuva 1.1. Suomalainen tapaturmatutkimusmalli.

Tapahtumien kulku selvitetään normaalitoiminnasta kohtaamistilanteeseen tapaturman uhrin ja mahdollisesti myös muiden tapahtumien kulkuun välittömästi vaikuttaneiden henkilöiden toiminnan
näkökulmasta. Samalla tavoin kuvataan vamman aiheuttajan synty. Tapahtumien kulusta selviää mitä tapahtui ja tapaturman välittömät syyt.
Tapaturmatekijöiden avulla selvitetään, miksi tapaturma sattui. Tapaturmatekijöitä etsitään tapahtumien kulun ja siihen liittyvien välittömien syiden taustalta sekä kohtaamistilanteesta ja pelastustoimista. Mallin mukaan tapaturmatekijöitä ovat kaikki ne muutokset,
häiriöt, ominaisuudet ja olosuhteet, jotka ovat voineet vaikuttaa tapahtumiin ja jotka tekivät tapahtumien kulun mahdolliseksi.
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Tapaturmatekijöitä on:
• koneiden, laitteiden, rakennusten tai muiden teknisten
välineiden toiminnassa,
• toiminta- ja menettelytavoissa,
• ihmisen toiminnassa,
• ympäristössä.

Torjuntatoimenpiteiden toteuttamistavoiksi tutkintamallissa
mainitaan:
• vamman aiheuttajan syntymisen estäminen,
• vamman aiheuttajan vapautumisen estäminen,
• vamman aiheuttajan siirtymisen estäminen laajemmalle alueelle,
• vamman aiheuttajan ja ihmisen etäännyttäminen,
• vamman aiheuttajan ja ihmisen yhtäaikaisen kohtaamisen
estäminen,
• vamman aiheuttajan alueelle menemisen estäminen.
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2. SATTUNEET TAPATURMAT
2.1.

Kaikki korvatut työtapaturmat

kpl

Rakentamisessa on tapahtunut 1990-luvulla vuosittain hieman yli
10 000 korvattua työpaikkatapaturmaa. 1980-luvulla työpaikkatapaturmia sattui noin 25 000 tapaturmaa vuodessa (kuva 2.1.1).
Rakentamisen työpaikkatapaturmien taajuudet ovat 1990-luvulla
vaihdelleet arvojen 71 - 98 välillä (kuva 2.1.2).

Kuva 2.1.1. Rakentamisen työpaikkatapaturmat vuosina 1979-1997.

Kuva 2.1.2. Rakentamisen työpaikkatapaturmien taajuudet
(miljoonaa työtuntia kohti) vuosina 1990-1997.
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Rakentamisen työtapaturmien lukumäärät seuraavat rakentamisen
volyymiä, laskusuhdanteessa rakentamisen työpaikkatapaturmien
lukumäärät laskevat suhdanteiden mukaan. Myös työpaikkatapaturmien taajuudet laskevat, mutta eivät niin voimakkaasti kuin suhdanteet tai työpaikkatapaturmien lukumäärät (kuva 2.1.3).

Kuva 2.1.3. Rakentamisen suhdanteiden muutosten vaikutus rakentamisen tapaturmiin vuosina 1990-1998. Kuvassa verrataan
aloitettujen rakennuskuutioiden suhteellista muutosta
työpaikkatapaturmien tapaturmataajuuden ja lukumäärien
vastaaviin suhteellisiin muutoksiin.

Rakentamisen työpaikkatapaturmat jakautuivat vuonna 1997 tapaturmatyypin mukaan seuraavasti: esineisiin tai esineiden satuttaminen 28 %, kaatuminen, liukastuminen tai kompastuminen 24
%, ylikuormittuminen, -rasittuminen tai rasittava liike 14 %, lentävät sirut, hiukkaset ja esineet 5 %, esineiden väliin tai sisään jääminen 5 %, putoavien tai sortuvien esineiden aiheuttamat 4 %,
putoaminen tai hyppääminen 3 %, sähkövirta, lämpötila, vahingolliset aineet tai säteily 3 % sekä muut 14 %. Rakentamisen työpaikkatapaturmat jakaantuivat vuonna 1997 aiheuttajan mukaan
seuraavasti: kappaleet ja esineet 32 %, työympäristö ja rakenteet
30 %, työkalut, käsi- ja voimakäyttöiset 9 %, koneet 8 %, kuljetus- ja nostolaitteet 3 %, aineet ja säteily 1 % sekä muut 17 %.
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2.2. Työpaikkakuolemantapaukset
Rakennus- ja asennustöissä sekä rakennusaineteollisuudessa vuosina 1985-96 sattuneista työpaikkakuolemantapauksista on 134
tapauksesta tehty TOT-tutkintaraportti.
Vuosina 1997-98 rakennus- ja asennustöissä sekä rakennusaineteollisuudessa kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista on 30
tapauksesta tehty TOT-tutkintaraportti. Kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien lukumäärät ovat vaihdelleet suuresti vuosittain.
Suurin luku on vuodelta 1991 17 tapaturmaa ja alhaisimmat vuosilta 1986 ja 1992 7 tapaturmaa (kuva 2.2.1).
18
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Kuva 2.2.1. Rakennus- ja asennustöiden sekä rakennusaineteollisuuden kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat vuosina
1985-1998.
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Rakennustyön TOT-tapaukset muodostavat noin 30 % kaikista TOTtapauksista ja rakennustyön suhteellinen osuus kaikista TOT-tapauksista on kasvanut 1990-luvulla. Rakennustyössä on ollut TOTtapauksia keskimäärin 11 tapausta vuodessa (taulukko 2.2.1).
Taulukko 2.2.1. Rakennustyön ja kaikkien toimialojen
TOT-tapaukset vuosina 1985-1998.

Rakennustyöt
Vuosi

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

YhteenTOTsä
tapaukset

14
7
11
8
15
13
17
7
8
8
11
9
14
16

Yhteensä 158
Keskiarvo

Kaikki toimialat
Keskiarvo

55

11,0

53

10,6

50

12,5

TOTtapaukset

40
41
48
30
40
36
38
36
28
28
30
32
43
38

Yhteensä

Keskiarvo

Rakennustyöt
% -kaikista

199

39,8

27,6 %

166

33,2

31,9 %

143

35,8

35,0 %

31,1%

508
11,3

36,3
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3. TYÖPAIKKAKUOLEMIEN ANALYYSI
3.1. Toimintaolosuhteet
Rakennus- ja asennustöissä sekä rakennusaineteollisuudessa työpaikkakuolemista vuosina 1985-98 2/5 (43 %) tapahtui talonrakentamisessa (kuva 3.1.1). Seuraavaksi eniten työpaikkakuolemia tapahtui maa- ja vesirakentamisessa (36 %). Rakennusaineteollisuudessa (mm. betoni-, kivi- ja kipsituotteiden valmistus) sattui 7 %
rakennustyön työpaikkakuolemista. Asennustöissä sattui 10 % rakennustyön työpaikkakuolemista. Lisäksi muutama tapaus sattui
kiinteistöhuoltotyössä ja muissa toiminnoissa. (Huom! myöhemmin
tässä raportissa puhutaan vain rakennustyöstä, kun tarkoitetaan kaikkia näitä töitä).
Talonrakentamisen työpaikkakuolemista uudisrakentamisen osuus
(25 %) oli korjausrakentamista (18 %) suurempi, ero on kuitenkin
samaa luokkaa kuin korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen
volyymien erot.
Vain osa tapaturmista sattui rakennusliikkeiden palveluksessa oleville henkilöille ja osa tapaturmissa menehtyneistä oli rakennusalalla tilapäisesti työskenteleviä henkilöitä.

Huoltotyöt 1%
Asennustyöt 10%

Muut 3%

Talonrakentaminen
(uudis) 25%

Rakennusaineteollisuus 7%

Maa- ja vesirakentaminen 36%

Korjausrakentaminen 18%

Kuva 3.1.1. Työpaikkakuolemien jakauma rakennustyössä vuosina
1985-1998 (N=156).
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Valtaosa työpaikkakuolemista tapahtui rakennustyömaalla (67 %).
Tuotantorakennuksissa, varastoissa ja tunneleissa tapahtui jokaisessa 7 % työpaikkakuolemista. Liikenneväylillä tapahtui 5 % työpaikkakuolemista (taulukko 3.1.1).
Taulukko 3.1.1. Työpaikkakuolemien sattumispaikat vuosin
1985-1996 (N=126).

Tuotantorakennus

7

Rakennustyömaa

67

Varastot

7

Muut

6

Toimistotilat

1

Liikenneväylät

5

Tunnelit

7

0

10

20

30

40

50

60

70

%

3.2. Henkilöt
3.2.1. Sukupuoli
Lähes kaikki rakennustyön työpaikkatapaturmissa kuolleet olivat
miehiä (99 %). Rakentaminen on miesvaltaista ja yleensä sen vaarallisissa töissä ja työvaiheissa työskentelee vain miehiä (taulukko
3.2.1). Vuosina 1985-96 työpaikkatapaturmissa kuolleissa on kaikilla toimialoilla ollut naisia 5%.
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Taulukko 3.2.1. Miesten ja naisten osuudet rakennustyön työpaikkatapaturmien kuolleista vuosina 1985-1996 (N=134).

Mies

99

Nainen

1

0

20

40

60

80

100

120

%

3.2.2. Ikä
Rakennustyön tapaturmissa kuolleista vuosina 1985-96 oli valtaosa keski-ikäisiä miehiä. Kuolleista 35-44 vuotiaita oli 28 % sekä
45-54 vuotiaita 25 % (taulukko 3.2.2). Alle 24 vuotiaita oli 16 % ja yli
55 vuotiaita oli 12 % .
Verrattuna työväestön ikäjakautumaan (vuosi 1995), niin rakennustyön työpaikkakuolemissa 25-34 vuotiaiden osuus on tapaturmista
pienempi (16 %) kuin ikäjakauman mukainen osuus työväestöstä
(25 %). Tässä ikäryhmässä tapahtuu myös kaikilla toimialoilla suhteellisesti vähemmän työpaikkakuolemia (20 % tapaturmista).
Alle 24 vuotiaiden joukossa rakennustyössä tapahtuu työpaikkakuolemia (16 %) hieman enemmän kuin kaikilla toimialoilla yhteensä (10 %) tai verrattuna työväestön ikäjakaumaan (vuosi 1995, jolloin alle 24 vuotiaita työväestöstä oli 10 %).
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Taulukko 3.2.2. Työpaikkatapaturmissa kuolleiden ikäjakauma vuosina
1985-1996 (N=134).

Alle 24
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3.2.3. Kokemus ammatissa
Rakennustyön työpaikkatapaturmissa kuolleet olivat yleensä kokeneita ammatissaan (45 %) tai kokemuksella ei ollut merkitystä (41
%). Kokemattomia (ei kokemusta) oli 14 % menehtyneistä (taulukko 3.2.3).
Kaikilla toimialoilla sattuneissa työpaikkakuolemissa on hieman vähemmän tapaturmia, joissa kokemuksella ei ole merkitystä (37 %).
Kaikkien toimialojen työpaikkatapaturmissa kuolleissa on rakennustyötä vähemmän kokemattomia (10 %) ja rakennustyötä enemmän
kokeneita (53 %).
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Taulukko 3.2.3. Työpaikkatapaturmissa kuolleiden kokemus ammatissaan vuosina 1985-1996 (N=134).
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28/85 Esimerkki ”ei kokemusta”. Rakennusapumies putosi piikkaamansa tiiliseinän sortuessa telineen mukana ja jäi tiilien alle. Rakennusapumies oli ollut työmaalla sen alkamisesta lähtien. Muuta rakentamiskokemusta ei hänellä tiedetä olleen.
19/92 Esimerkki ”kokemusta”. Ylösottajan kuolemaan johtanut
työtapaturma tienparannustyössä. Ylösottaja oli toiminut
tiemestaripiirin palveluksessa sekä autonkuljettajana,
ylösottajana ja näyttömiehenä yhteensä noin 30 vuotta.
Ylösottaja oli toiminut vastaavissa töissä kauan ja tiesi
paikat, joihin mursketta tuli ajaa.

3.2.4. Kokemus työtehtävästä
Rakennustyön työpaikkatapaturmissa kuolleilla 39 %:lla oli kokemusta onnettomuuden yhteydessä olleesta työtehtävästä. Kokemattomien (ei kokemusta) osuus oli 33 % tapauksista (taulukko
3.2.4).
Kaikilla toimialoilla työpaikkatapaturmissa kuolleilla oli rakennustyötä enemmän kokemusta onnettomuuden yhteydessä olleesta
työtehtävästä (46 %) ja kokemattomia puolestaan rakennustyötä
vähemmän (26 %).
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Taulukko 3.2.4. Työpaikkatapaturmissa kuolleiden kokemus tehtävässään vuosina 1985-1996 (N=134).
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07/94 Esimerkki ”ei kokemusta”. Kaivukoneen kaatuminen hissikuiluun ja kuljettajan putoaminen 40 metriä kuilun pohjalle, kun kaivukoneella siirrettiin suojamattoa. Kaivukoneen kuljettaja oli koulutukseltaan rakennusmestari. Hänellä oli kokemusta kyseisellä koneella työskentelystä edellisenä kesänä omakotitalon pohjatöissä. Tapaturma sattui
ensimmäisen työpäivän ensimmäisinä tunteita.
14/94 Esimerkki ”ei kokemusta”. Liikenteenohjaajan jääminen
työmaan kuorma-auton alle. Liikenteenohjaaja oli 17-vuotias opiskelija, hän oli tullut liikenteenohjaajan tehtävään
2,5 viikkoa ennen onnettomuutta.
12/95 Esimerkki ”kokenut”. Työnjohtajan menehtyminen henkilöauton törmätessä merkintäauton etumerkintälaitteeseen.
Tapaturmassa menehtynyt työnjohtaja oli erittäin kokenut
henkilö, hän oli ollut työnantajansa palveluksessa jo vuodesta 1962 asti ja etumerkintätöitä hän oli tehnyt vuodesta 1970 lähtien.

Kokemuksen merkitys rakennustyön tapaturmissa korostuu työtehtävän osalta verrattuna ammattiin. Rakennustyössä sattuneissa tapaturmissa kokeneita ammatissaan oli 45 % ja 39 %:lla oli kokemusta onnettomuuden yhteydestä olevasta työtehtävästä. Vastaavasti tapaturmissa kuolleista 14 %:lla ei ollut kokemusta ammatista
ja 33 %:lla ei ollut kokemusta onnettomuuden yhteydessä olevasta
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työtehtävästä. Kokeneelle työntekijälle sattui kuolemaan johtanut
työtapaturma tyypillisesti sellaisessa tehtävässä, johon hänellä ei
ole ollut riittävää ammattitaitoa tai työkokemusta.

3.3. Työtehtävät
Rakennustyön työpaikkakuolemissa työtehtävä tapaturman sattuessa oli yleensä itse työ (69 %). Huoltotöiden osuus tapaturmista
oli 8 % (taulukko 3.3.1). Kaikkien toimialojen työpaikkakuolemissa
oli rakennustöiden osuus 27 % tapaturmista.
Rakennustyöt tehdään yleensä työympäristöissä ja tilanteissa, jotka muuttuvat jatkuvasti. Lisäksi samassa työkohteessa työskentelee yhtäaikaa yleensä usean eri työnantajan työntekijöitä.
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Taulukko 3.3.1. Työtehtävä tapaturman sattuessa vuosina
1985-1996 (N=134).
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Työtehtävän suoritusvaiheessa analysoitiin, missä vaiheessa työtehtävä on ollut tapaturman sattuessa. Rakennustyön työpaikkakuolemissa työtehtävän suoritusvaihe oli yleensä itse työn suoritus
(43 %). Työn valmistelu oli kysymyksessä 19 %:ssa tapaturmista
sekä siirtyminen 16 %:ssa. Häiriön selvitys oli kyseessä 6 %:ssa
tapaturmista (taulukko 3.3.2).
Kaikilla toimialoilla sattuneissa työpaikkakuolemissa oli työn suoritus työtehtävän suoritusvaiheena 47 %:ssa tapaturmista. Työn valmistelu työtehtävän suoritusvaiheena oli rakennustyötä vähäisempi (13 %). Rakennustyötä enemmän oli kuitenkin tapaturmia häiriön
selvityksessä (11 %).
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Taulukko 3.3.2. Työtehtävän suoritusvaihe tapaturman sattuessa
vuosina 1985-1996 (N=134).
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28/85 Esimerkki ”työn suoritus”. Rakennusapumies putosi piikkaamansa tiiliseinän sortuessa telineen mukana ja jäi tiilien alle. Rakennusapumies oli rakentanut talon päätyyn pari
metriä korkeat telineet ja ryhtynyt piikkaustyöhön käsityökaluilla. Hän oli tehnyt loveamista runsaan tunnin, kun tiiliseinä sortui valahtamalla alas ja vei rakennusapumiehen
mukanaan ja hän menehtyi saamiinsa vammoihin.
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24/91 Esimerkki ”siirtyminen”. Putoaminen peltikatolta työkohteeseen siirryttäessä. Kolmen hengen työryhmä oli siirtymässä työkohteeseen vesikatolla. He joutuivat kävelemään
20 metriä katon harjaa pitkin pitäen kiinni tuuletuskanavan
rakenteista. Viimeisenä tullut työntekijä todennäköisesti liukastui katolla, liukui liukkaalla katolla räystäälle ja putosi
alas noin kuusi metriä.
22/95 Esimerkki ”siirtyminen”. Telineasentajan kuolemaan johtanut putoamistapaturma saneeraustyömaalla. Kaksi työntekijää oli poistumassa koulun tiilikatolla työkohteesta. Telineasentaja putosi avoimen kattoikkunan luota katolta alas
noin 10 metriä alapuolella olleelle parvekkeelle.

3.4.

Työtavat

3.4.1.

Tavoite ja työtapa

Tavoite ja työtavat olivat kunnossa 22 %:ssa rakennustyön työpaikkakuolemissa (taulukko 3.4.1). Yli puolessa tapaturmissa oli työtavassa ongelmia (51 %). Tavallisesti turvallisia, mutta nyt vaarallisia
työtapoja oli 12 % tapaturmista. Rakennustyön työpaikkakuolemat
eivät eroa näiltä osin kaikkien toimialojen työpaikkakuolemista.
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Taulukko 3.4.1. Tavoitteen ja työtavan valinnan onnistuminen rakennustyön työpaikkakuolemissa vuosina 1985-1996
(N=134).
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3.4.2.

Suorituksen onnistuminen

Suoritus onnistui 59 %:ssa rakennustyön työpaikkakuolemissa.
Suoritus sinänsä on voinut onnistua aivan tarkoitetulla tavalla, vaikka työtapa tai seuraukset ovat olleet ei-toivottuja. Hallitsematon liike oli mukana 28 %:ssa tapaturmista (taulukko 3.4.2). Osaamattomuus oli mukana vain 4 %:ssa tapaturmista.
Kaikkien toimialojen kuolemaan johtaneissa työpaikkatapaturmissa suoritus onnistui 53 %:ssa, hallitsematon liike oli mukana 23 %:ssa
tapaturmista. Kaikkien toimialojen työpaikkakuolemissa oli osaamattomuutta rakennustyötä hieman enemmän (6 % tapaturmista).
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Taulukko 3.4.2. Suorituksen onnistuminen rakennustyön työpaikkakuolemissa vuosina 1985-1996 (N=134).
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21/94 Esimerkki ”hallitsematon liike”. Teräsrakenneasentaja putosi 17 metriä viljavaraston elevaattorin hoitotasoja asentaessaan. Asentaja alkoi varomattomasti irrottaa jännityksessä ollutta teräsrakennetta, joka irtosi yhtäkkiä törmäten asentajaan.
3.4.3

Työtilanteen havainnointi ja tiedon tarjonta

Työtilanteen havainnoinnin ja tiedontarjonnan tarkastelussa arvioidaan sitä, mitä henkilön olisi pitänyt havaita ja oliko tarvittavaa tietoa tarjolla, jotta tuleva tilanne olisi voitu ennakoida ja tapaturma
välttää.
Rakennustyön kuolemaan johtaneissa työpaikkatapaturmissa tietoa ei ollut tarjolla 37 %:ssa tapaturmista. Tietoa oli tarjolla, mutta
sitä ei havaittu, oli 31 %:ssa tapaturmista ja havainnointi oli kunnossa 25 %:ssa tapaturmista. Alkoholilla oli osuutta 5 % tapaturmista (taulukko 3.4.3).
Kaikkien toimialojen työpaikkakuolemissa oli samankaltaisia tuloksia rakennustyön kanssa, merkittävin ero oli kohdassa havainnointi
kunnossa. Havainnointi oli kunnossa kaikkien toimialojen osalta 20
%:ssa tapaturmista.
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Taulukko 3.4.3. Havainnoinnin onnistuminen ja tiedon tarjonta rakennustyön työpaikkakuolemissa vuosina 1985-1996
(N=134).
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25/90 Esimerkki ”tietoa tarjolla, mutta ei havaita”. Kuolemaan
johtanut putoamistapaturma kattoristikoita asennettaessa.
Tapaturman uhri oli istunut hajareisin kattoristikon päällä
ristikoita irrotettaessa tilapäisestä kiinnityksestään. Veli
oli varoitellut tästä työmenetelmästä, mutta hän oli kuitenkin jatkanut vaarallista työmenetelmää.
36/91 Esimerkki ”tietoa tarjolla, mutta ei havaita”. Apumiehen
putoaminen saunanrakennustyömaalla. Apumies oli astumassa asettamalleen lankulle. Muurari ehti varoittaa
apumiestä menemästä lankulle, koska se heilahteli. Apumies ehti kuitenkin astua askeleen tai pari lankulla, joka
heilahti.
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3.5.

Tapaturmien aiheuttajat

Tapaturman aiheuttajalla pyritään kuvaamaan sitä tekijää, esimerkiksi konetta, esinettä, laitetta tai ainetta, jonka voidaan katsoa vaikuttaneen eniten tapaturman syntymiseen. Aiheuttaja kuvaa tapaturman syytä ja osoittaa ennen kaikkea tapaturman aiheuttaneen
kohteen. Aiheuttajan omassa toiminnassa tai rakenteessa ei sinänsä tarvitse olla vikaa tai poikkeavuutta. Aiheuttajaksi merkitään kone,
laite tai muu vastaava tekijä, vaikka sen yhdistyminen tapaturmaan
on saattanut johtua työhön opastuksen puutteellisuudesta, työntekijän kokemattomuudesta tai huolimattomuudesta.
Rakennustyön työpaikkakuolemissa tapaturman aiheuttaja (taulukko 3.5.1) oli yleensä työympäristö (56 %:ssa tapaturmista). Kuljetus- ja nostolaitteet aiheuttivat seuraavaksi eniten työpaikkakuolemia (16 %) ja kolmanneksi kappaleet ja esineet (12 %). Koneiden
osuus tapaturmista oli 8 %.
Taulukko 3.5.1. Tapaturmien aiheuttajat rakennustyön työpaikkakuolemissa vuosina 1985-1996 (N=126).
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Kaikkien toimialojen työpaikkakuolemissa työympäristön osuus oli
vain 26 % tapaturmista. Kuljetus- ja nostolaitteet aiheuttivat rakentamista enemmän työpaikkakuolemia eli 28 % tapaturmista sekä
kappaleet ja esineet 16 % tapaturmista. Koneet aiheuttivat rakentamista hieman enemmän tapaturmia (11 %).

14/90 Esimerkki ”kuljetus- ja nostolaitteet”. Henkilönostokorin
putoaminen siltatyömaalla. Työtä tehtiin kuorma-auton
alustalle kiinnitetystä hydraulisesta henkilönostimesta.
Nostimen hydraulisylinteri rikkoutui, kori putosi noin kolme metriä ja osui siltarakenteisiin ja työntekijät putosivat
korista.
18/90 Esimerkki ”koneet”. Uppopumpun aiheuttama kuolemaan
johtanut sähkötapaturma. Kellarikerroksen betonilattian
hionnassa tarvittava vesi nostettiin lattiakaivosta uppopumpulla. Virheellisesti pumppuun sijoitetun kiinnitysalustan kautta pumpun metallirunko tuli jännitteiseksi ja märkä
betonilattia johti sähköä.
18/92 Esimerkki ”työympäristö”. Tikkaiden kaatumisen aiheuttama kuolemaan johtanut työtapaturma. Tapaturman uhri
horjahti ja putosi välittömästi maahan tikkaiden kaatuessa hänen alleen. Toinen mahdollisuus on, että tikkaat lähtivät luistamaan ja kaatuivat, kun hän jalallaan kosketti
tikkaiden pienaa.

3.6.

Tapaturmatyypit

Tapaturmatyypillä pyritään kuvaamaan tapaturman sattumistapaa
eli tapaa, jolla vahingoittunut joutui kosketuksiin tapaturman aiheuttajan kanssa tai tapaturman aiheuttaneen liikkeen luonnetta. Jos
tapaturman syntyyn on vaikuttanut pitkä tapaturmasarja, luokitellaan sattumistapa viimeisen tapahtuman mukaan.
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Rakennustyön työpaikkakuolemissa yleisimmät tapaturmatyypit (taulukko 3.6.1) olivat putoaminen (40 % tapaturmista) tai putoava esine (35 %). Seuraavaksi yleisempiä tapaturmatyyppejä olivat esineiden väliin jääminen (8 % tapaturmista) ja esineisiin satuttaminen (7
% tapaturmista). Talonrakentamisessa putoamistapaturmat muodostavat noin 2/3 työpaikkakuolemista.
Kaikilla toimialoilla yhteensä oli putoamistapaturmien osuus rakennustyötä vähäisempi (22 % tapaturmista). Putoava esine aiheutti
28 % tapaturmista. Seuraavaksi yleisempiä tapaturmatyyppejä olivat esineiden väliin jääminen (19 % tapaturmista), esineisiin satuttaminen (12 %) ja vahingolliset aineet (11 %).

Taulukko 3.6.1. Tapaturmatyypit rakennustyön työpaikkakuolemissa
vuosina 1985-1996 (N=126).
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18/92 Esimerkki ”putoaminen”. Tikkaiden kaatumisen aiheuttama kuolemaan johtanut työtapaturma. Tapaturman uhri
asetti tikkaat jäiselle pihamaalle räystästä vasten pystyyn
ja lähti kiipeämään katolle. Noin puolisen tuntia katolla
työskenneltyään tapaturman uhri lähti tulemaan alas aikoen käyttää samoja tikkaita. Päästyään katolla tikkaiden
luo, hän kääntyi selkä tikkaisiin päin, laskeutui polvilleen
ja yritti asettaa toisen jalan tikkaiden pienalle. Tällöin hän
horjahti ja putosi välittömästi maahan tikkaiden kaatuessa hänen alleen.
06/93 Esimerkki ”putoaminen”. Rakennusmies putosi väliaikaisen kaiteen irrotessa. Rakennusmies oli kaatunut kaiteena ollutta soiroa vasten. Soiro oli irronnut kiinnikkeistään
ja rakennusmies putosi maahan.
08/94 Esimerkki ”esineiden väliin jääminen”. Betonielementtitehtaalla seinäelementin kaatuminen työntekijän päälle.
Työntekijä nousi elementtien jälkipuhdistuspaikalla elementin ikkuna-aukkoon ulottuakseen poistamaan yläosan
ulkopinnasta rasterikankaan. Elementti (6,7 tn) lähti kaatumaan ja työntekijä jäi kaatuneen ja viereisessä telineessä olleen elementin väliin.

3.7.

Tapaturmatekijät

Tapaturmatekijöillä tarkoitetaan kaikkia niitä tekijöitä, jotka ovat voineet vaikuttaa tapahtumiin ja tekevät tapahtumaketjun mahdolliseksi. Tapaturmatekijät ovat ominaisuuksia, häiriöitä, virhetoimintoja, vikaantumisia, olosuhteita ja tapahtumia. Tapaturmatekijöitä
jaotellaan organisaation menettelytapoihin, koneisiin ja laitteisiin,
materiaaleihin ja tuotteisiin, työympäristöön sekä yksilöön liittyviin
tekijöihin.
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Organisaation menettelytapoihin kuuluvat hallinto ja johtaminen,
työnsuunnittelu ja työohjeet, perehdyttäminen ja työnopastus, työnjohtaminen, valvonta, tiedonkulku ja yhteistyö sekä koneiden hankinta, käyttöohjeet ja kunnossapito.
Työnsuunnittelulla tarkoitetaan koneiden, henkilöiden kapasiteetin,
aikataulujen ja materiaalien sovittamista vaaditun suorituksen tasolle. Työohjeilla tarkoitetaan työpaikalla olevia selkeitä ohjeita, joiden mukaan tehtävä tehdään toistuvasti. Toimintatavoilla tarkoitetaan selkeitä vakiintuneita ja käytettyjä työmalleja. Rajanveto työnsuunnitteluun ei ole aivan yksiselitteinen. Perehdyttäminen on puolestaan sekä uusien työntekijöiden perehdyttämistä että vanhojen
työntekijöiden perehdyttämistä uusiin tehtäviin.
Työympäristööt kuuluvat kiinteät rakenteet, mm. työtasot ja kalusteet. Fysikaalista työympäristöä ovat melu, tärinä, valaistus, lämpöolosuhteet, pölyt, kaasut, roiskeet, sähkö, säteilyt, biologiset ja
kemialliset tekijät.
Yksilöön liittyviä tekijöitä ovat henkilön tiedot, taidot, osaaminen ja
motivaatio ja taustatekijöinä puutteellinen opastus ja ohjaus. Kiire,
palkkaus, yleiset asenteet, urakkatyö ja työajan päättymisen läheisyys voivat vaikuttaa motivaatioon. Muita suoritukseen vaikuttavia
tekijöitä, jotka johtuvat henkilön sen hetkisistä ominaisuuksista ovat
mm. alkoholin tai lääkityksen vaikutuksen alaisuus, vammat, fyysiset ominaisuudet (kuten kuulo ja näkö), väsymys ja ikä.
Puolet rakennustyön työpaikkakuolemien tapaturmatekijöistä kohdistuu organisaation menettelytapoihin (taulukko 3.7.1). Työympäristöön liittyviä tapaturmatekijöitä oli 19 % sekä yksilöön kohdistuvia tapaturmatekijöitä oli 14 %. Keskimäärin yhdessä työpaikkakuolemassa oli viisi tapaturmatekijää.
Kaikkien toimialojen työpaikkakuolemissa tapaturmatekijät kohdistuivat myös organisaation menettelytapoihin (49 % tapaturmatekijöistä). Koneisiin ja laitteisiin liittyvien tapaturmatekijöiden osuus oli
rakennustyötä suurempi (13 % tapaturmatekijöistä).
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Taulukko 3.7.1. Tapaturmatekijöiden jakauma rakennustyön
työpaikkakuolemissa vuosina1985-1996 (N=593).
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32/85 Esimerkki ”organisaation menettelytavat”. Eristäjän kuolemaan johtanut työtapaturma kattoaukon kautta tapahtuneen putoamisen johdosta. Eristysliikkeen eristäjät olivat juuri saapuneet työmaalle. Työnjohdon taholta heille
oli esitetty varsinainen työ, mutta katolla olevista aukoista ei oltu mainittu tässä yhteydessä. Eristäjät olivat aliurakoitsijoiden työntekijöitä sekä ammattimiehiä, joten
työmaan johto ei selvitellyt heille työn suorittamista sen
paremmin.

Rakennustyön työpaikkakuolemat jaettiin kahteen jaksoon vuosiin
1985-91 ja 1992-96. Näiden kahden jaksojen tapaturmatekijöistä
laadittiin omat kuvaajansa (taulukko 3.7.2).
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Taulukko 3.7.2. Tapaturmatekijät vuosina 1985-1991 (N=356) ja
1992-1996 (N=224.
%
0

10

20

30

40

50

60

7
Koneet ja laitteet
9

20
Työympäristö
20

Materiaalit,
tuotteet

2
2

49

Organisaation
menettelytavat

54

14
Yksilö
9

8
Muut
6

1985-91
1992-96

Näiden kahden jakson välillä tapaturmatekijöissä oli eroja yksilössä
ja organisaation menettelytavoissa sekä hieman koneissa ja laitteissa. Organisaation menettelytavat ovat korostuneet tapaturmateki-
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jöissä jälkimmäisessä jaksossa vuosina 1992-96. Eroa voivat selittää rakentamisessa tapahtuneet muutokset, kuten aliurakoinnin lisääntyminen ja madaltuneet organisaatiot. Toisaalta tapaturmien
tutkinnassa on 1990-luvulla kiinnitetty entistä enemmän huomiota
työn organisointiin mm. yhteisen rakennustyömaan osalla johtuen
osin lainsäädännön muuttumisesta.

23/93 Esimerkki ”organisaation menettelytavat”. Asentaja putosi voimalaitostyömaalla ritilätasoon tehdystä asennusaukosta 13 metriä betonilattialle. Onnettomuusaamuna
työmaalla oli suojaamaton aukko. Runko- ja kattilaurakoitsijan työnjohtajat eivät tienneet toistensa toimenpiteistä; tason aukon asennusaikataulusta, tehdystä nostoaukosta, putousputken asennuksesta tai nostopalkin
irrotuksesta. Erityistä työnopastusta, muuta kuin työmaakohtaisia ohjeita, ei annettu.
08/95 Esimerkki ”organisaation menettelytavat”. Toimiessaan
näyttäjänä peruuttavalle kuorma-autolle jäi ratamies auton takapyörien alle. Kuorma-autossa ei ollut peruutushälytintä. Ratakeskus ei ollut ryhtynyt sellaisiin toimenpiteisiin, joilla se olisi varmistanut kuorma-autojen varustamisen vuodenvaihteessa voimaanastuneen VNp:n
edellyttämillä hälyttimillä.

3.8.

Organisaation toiminnasta johtuvat
tapaturmatekijät

Rakennustyössä organisaation toiminnasta aiheutuneet tapaturmatekijät liittyvät yleensä toimintatapoihin (27 %) sekä työnjohtamiseen ja valvontaan (18 %). Muut organisaation toiminnasta johtuvat
tapaturmatekijät olivat työohjeita (6 %) lukuun ottamatta noin 1113 % luokkaa (taulukko 3.8.1).
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Taulukko 3.8.1. Organisaation menettelytapoihin liittyneet tapaturmatekijät vuosina 1985-1996 (N=298).
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Kaikkien toimialojen vastaavissa organisaation toiminnasta aiheutuneissa tapaturmatekijöissä korostuvat rakennustyöhön verrattuna toimintatavat (31 % tapaturmatekijöistä). Työnsuunnittelussa (6
% tapaturmatekijöistä), perehdyttämisessä (9 %) ja työnjohtamisessa ja valvonnassa (15 %) on rakennustyötä vähemmän tapaturmatekijöitä.
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36/86 Esimerkki ”työnjohtaminen ja valvonta”. Kaivinkoneen kauhassa olleen irtokauhan putoaminen sen siirron yhteydessä apumiehen päälle. Työmaalla oli yleiseksi käytännöksi muodostunut tavaran kuljettaminen irrallisena kaivinkoneen kauhassa. Työmaalla ei ollut riittävää valvontaa, joka olisi kiinnittänyt huomiota tähän väärään käytäntöön.
02/91 Esimerkki ”tiedonkulku ja yhteistyö”. Purettavana olevan
seinän yllättävän kaatumisen aiheuttama työtapaturma.
Kerroksessa, jossa seiniä purettiin, ei pitänyt olla muita
kuin kolme purkumiestä. Neljäs purettava seinä kaatui yllättävästi, ja iskuporakonetta hakenut purkuyrityksen työnjohtaja jäi kaatuvan seinän alle.
18/96 Esimerkki ”käyttöohjeet”. Junttakoneen järkäleen putoaminen korjausta avustaneen työntekijän päälle. Paalutuskone oli hankittu valmistajalta noin vuosi aikaisemmin.
Kaupanteon yhteydessä oli pyydetty valmistajalta käyttö- ja huolto-ohjeita. Tuolloin koneen valmistajalla ei ollut
kuin englanninkieliset ohjeet ja valmistaja oli luvannut
toimittaa suomenkieliset ohjeet myöhemmin. Ohjeita ei
kuitenkaan toimitettu.
Rakennustyön työpaikkakuolemat jaettiin kahteen jaksoon vuosiin
1985-91 ja 1992-96. Näiden kahden jaksojen organisaation toiminnasta aiheutuneista tapaturmatekijöistä laadittiin omat kuvaajansa
(taulukko 3.8.2).
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Taulukko 3.8.2. Organisaation menettelytapoihin liittyneet tapaturmatekijät vuosina 1985-1991 (N=173) ja 1992-1996
(N=121).
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Näiden kahden jakson välillä tapaturmatekijöissä oli eniten eroja
perehdyttämisessä ja työohjeissa. Työohjeet ovat korostuneet tapaturmatekijöinä vuosina 1992-96. Eroja voivat aiheuttaa rakentamisessa tapahtuneet muutokset. Toisaalta rakentamiseen on tullut
vuonna 1994 uusi määräys (VNp 629/94), joka korostaa eri osapuolten velvollisuuksia rakennustyömaan turvallisuuden varmistamiseksi. Tämä on saattanut vaikuttaa myös tapaturmien tutkintaan.
Perehdyttämisen väheneminen tapaturmatekijöissä voi osaltaan
johtua siitä, että tapaturmatutkinnassa sillä ei ole välttämättä niin
korostunutta asemaa kuin 1980-luvulla.

3.9.

Yhteisen rakennustyömaan tapaturmatekijät

Rakennustyömaalla toimii useita eri työnantajia ja itsenäisiä työnsuorittajia. Toisen työnantajan tai työryhmän toiminnasta voi aiheutua vaaraa toiselle osapuolelle. Nämä näkyvät ainakin välillisesti
tapaturmatekijöissä. Noin 20 %:ssa rakennustyön tapaturmissa on
työmaan jollakin toisella osapuolella tai yhteistyön puutteilla ollut
merkittävää vaikutusta tapaturman syntyyn. Tarkkaa lukua yhteisen
työmaan aiheuttamista tapaturmatekijöistä ei ole, koska niitä ei ole
tilastoitu. Yhteisen työmaan tapaturmatekijöiden kasvua 1990-luvulla ei voida tapaturmatilastojen pohjalta vahvistaa, vastaavia tapaturmia on sattunut myös 1980-luvulla.
Yhteisen työmaan tapaturmatekijöissä korostuvat erityisesti tiedonkulku ja toimintojen yhteensovittaminen. Sattuneissa tapaturmissa
on myös tekijöitä, jotka johtuvat rakennuttajan tai muun tilaajan toiminnasta, esimerkiksi työn tilaajan olisi joissakin tapauksissa pitänyt paremmin varmistaa toteuttajan ammattitaito urakkaan liittyvissä töissä.
Yhteisen työmaan tapaturmissa oli tapaturmaan vaikuttanut merkittävästi usein joku muu henkilö kuin uhri itse, esimerkiksi liikkuvan työkoneen kuljettaja, tietyökohteessa tielläliikkuja tai uhrin yläpuolella tai lähellä samanaikaisesti tai jo aiemmin työskennellyt toinen työntekijä tai työryhmä.
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Yhteisen työmaan tapaturmissa oli seuraavia piirteitä:
• joku työmaalla oli poistanut kulkuesteen tai aukon suojakannen
luvatta,
• työmaalla oli huono yleisvalaistus ja järjestys,
• urakoitsijat eivät tienneet toistensa töistä ja niiden aiheuttamista vaaroista,
• töiden suunnittelussa ja riskienarvioinnissa sekä ohjeissa oli
puutteita,
• päätoteuttajan turvallisuusjohtaminen oli puutteellista,
• työsuojelutehtävissä ja -vastuissa sekä sopimuksissa oli epäselvyyksiä,
• työmaahan perehdyttäminen oli jäänyt järjestämättä.

40/87 Esimerkki ”yhteisen työmaan tapaturmatekijöitä”. Eristäjän kuolemaan johtanut putoamistapaturma rakennuksen katolta. Pääurakoitsijan ja sivu-urakoitsijan, jonka
työntekijä eristäjä oli, välillä ei oltu järjestetty työsuojelun
yhteistoimintaa. Pääurakoitsijan toimesta suoritettiin viikoittaiset kunnossapitotarkastukset, joissa ei ollut mukana sivu-urakoitsijoiden edustajia. Pääurakoitsijan määräyksestä villavarasto oli siirretty maan tasalta rakennuksen katolle. Siirron aikana katolla oli osalla reunaa suojakaiteet ja osalla lippusiima, mutta jonkin ajan kuluttua katolta poistettiin suojakaiteet ja lippusiimat katon reunan
pellitystyön vuoksi. Pääurakoitsijan ja sivu-urakoitsijan
kesken ei tarkasti suunniteltu tai sovittu, viedäänkö villapaalit katolle nostamisen jälkeen välittömästi työpisteisiin vai oliko katto välivarasto, josta villaa haetaan työn
edistymisen myötä.
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01/88 Esimerkki ”yhteisen työmaan tapaturmatekijöitä”. Putkiasentajan putoaminen ritilätasolta. Ritilätaso oli jäänyt keskeneräiseksi, ritilät oli levitetty, mutta ei kiinnitetty. Kiinnitystyö olisi kestänyt muutaman tunnin, mutta asennusryhmä oli siirtynyt omatoimisesti tekemään seinäpalkitusta,
joka piti saada valmiiksi ennen joululomaa. Joululoman
jälkeen asennusryhmä aloitti kiireisenä pidetyn pääportaikon teon. Ritilätasoa tehnyt asennusryhmä ei tiedottanut muille työryhmille ritilätason keskeneräisyydestä. Putkiasentajat eivät olleet tietoisia ritilöiden irrallaan olosta.
Tasolla ei ollut mitään varoituksia kiinnittämättömistä ritilöistä. Kiinnityksen puuttumista oli vaikea havaita kuljettaessa tasolla. Tapahtumaa edeltävällä viikolla tehdyn työsuojelukierroksen pöytäkirjassa ei ollut myöskään mainintaa puutteista.
26/95 Esimerkki ”yhteisen työmaan tapaturmatekijöitä”. Ikkuna-asentajan putoaminen suojaamattomaan porrasaukkoon. Rakennustyö toteutettiin monena pienenä aliurakkana. Lisäksi aliurakoitsijat olivat urakoineet töitä edelleen, jolloin osan töistä tekivät ns. itsenäiset työnsuorittajat. Työmaan urakointikuviot olivat monimutkaiset ja
pääurakoitsijan työnjohtajan kannalta vaikeat hallita. Päätoteuttaja ei huolehtinut riittävästi töiden ja työvaiheiden
suunnittelusta sekä niiden ajoituksesta, työmaan yleisjohdosta sekä tiedonkulusta. Työmaalla tehtiin samanaikaisesti töitä, jotka saattoivat aiheuttaa vaaraa muille työntekijäryhmille. Tasoitetyön johdosta poistettua suojalevyä
ei ehditty laittaa paikoilleen porrasaukkoon ennen ikkunoiden asentajien tuloa huoneistoihin.

3.10. Torjuntatoimenpiteet
Rakennustyön TOT-tutkintaraporteissa mainitut torjuntatoimenpiteet
ovat kohdistuneet pääosin organisaation menettelytapoihin (74 %).
Seuraavaksi suurin ryhmä oli työympäristö (11 % torjuntatoimenpiteistä). Yhteen työpaikkakuolemantapaukseen on ehdotettu keskimäärin neljä torjuntatoimenpidettä (taulukko 3.10.1).
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Taulukko 3.10.1. Tutkintaraporteissa ehdotetut torjuntatoimet vuosina
1985-1996 (N=545).
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Kaikkien toimialojen työpaikkakuolemien torjuntaraporteissa organisaation menettelytapojen osuus on vastaavasti ollut 69 %. Koneiden ja laitteiden osuus torjuntatoimenpiteistä on puolestaan rakentamista suurempi (13 %).

28/85 Esimerkki ”organisaation menettelytavat”. Rakennusapumies putosi piikkaamansa tiiliseinän sortuessa telineen mukana ja jäi tiilien alle. Kantavien rakenteiden purkutyöstä tulisi aina laatia kirjallinen purkusuunnitelma.
30/85 Esimerkki ”organisaation menettelytavat”. Putkimiehen
kuolemaan johtanut putoamistapaturma uudisrakennuksen toisen kerroksen holvilta. Kaiteet on pidettävä paikoillaan myöskin niissä kohdissa, joissa sillä hetkellä ei
varsinaisesti työskennellä. Kaiteet estävät putoamisen
myös tilapäisesti asianomaisella holvilla työskenneltäessä.
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06/93 Esimerkki ”organisaation menettelytavat”. Rakennusmies
putosi väliaikaisen kaiteen irrotessa. Rakennustyömaalla
tulee suorittaa viikkotarkastukset viikoittain. Havaitessaan
työmaalla tapaturman vaaraa on työntekijöiden ilmoitettava asiasta välittömästi työnjohdolle elleivät he itse voi
poistaa vaaratekijää. Työnjohdon on annettava kuhunkin
työhön opastus ja tarkistettava, että opastus on ymmärretty oikein. Työnantajan on valvottava, että työ suoritetaan annettujen ohjeiden mukaan noudattaen työturvallisia työskentelytapoja.
01/96 Esimerkki ”koneet”. Työnjohtajan puristuminen kaivinkoneen ylävaunun ja kallion välissä. Kaivinkoneen vaaraalueella ei tule työskennellä. Kaivinkoneessa tulee olla
selvä varoituskilpi, joka varoittaa työskentelystä koneen
vaara-alueella.
Rakennustyön tutkintaraportit jaettiin kahteen jaksoon, vuosiin 198591 ja 1992-96. Näiden kahden jakson tutkintaraporteissa ehdotetuista torjuntatoimenpiteistä laadittiin omat kuvaajansa (taulukko
3.10.2). Eniten eroja löydettiin organisaation menettelytavoissa, työympäristössä sekä koneissa ja laitteissa.
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Taulukko 3.10.2. Tutkintaraporteissa ehdotetut torjuntatoimet vuosina
1985-1991 (N=324) ja 1992-1996 (N=221).
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Organisaation menettelytapoihin liittyneet torjuntatoimenpiteet ovat
korostuneet jälkimmäisessä jaksossa vuosina 1992-96. Rakentamisessa tapahtuneet muutokset ovat saattaneet lisätä organisaation menettelytapoihin liittyviä torjuntatoimenpiteitä. Toisaalta mm.
työturvallisuusmääräyksissä tapahtuneet muutokset ovat voineet
korostaa jälkimmäisellä jaksolla tapaturmien tutkinnassa organisaation menettelytapoihin liittyviä torjuntatoimenpiteitä.
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3.11. Organisaation toimintaan vaikuttavat
torjuntatoimenpiteet
Organisaation toimintaan vaikuttavat torjuntatoimenpiteet (taulukko 3.11.1.) liittyvät useimmiten työnjohtamiseen ja valvontaan (25 %),
toimintatapoihin (20 %) sekä perehdyttämiseen (18 %).

Taulukko 3.11.1. Organisaation menettelytapoihin liittyneet torjuntatoimenpiteet vuosina 1985-1996 (N=406).
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Verrattaessa rakennustyön organisaation menettelytapoihin vaikuttavia torjuntatoimenpiteitä kaikkien toimialojen vastaaviin torjuntatoimenpiteisiin (v. 1985-87 ja 1994-96), löytyy eroja työnjohtamisessa ja valvonnassa (kaikkien toimialojen luku 20 %) sekä toimintavoissa (24 %), työnsuunnittelussa (9 %) sekä ohjeissa (työohjeet
7 %, käyttöohjeet 11 %).
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19/85 Esimerkki ”perehdyttäminen / käyttöohjeet”. Työntekijän
kuolemaan johtanut työtapaturma murskausasemalla hänen joutuessaan hihnakuljettimen, hihnan, rullan ja palkin puristukseen. Työntekijöille tulisi erityisesti korostaa
opetuksen ja perehdyttämisen yhteydessä kuljettimien
muodostamaa vaaraa. Ohjeet toiminnasta koneistojen
mahdollisten häiriöiden yhteydessä tulisi antaa kirjallisesti.
02/91 Esimerkki ”työnsuunnittelu”. Purettavana olevan seinän
yllättävän kaatumisen aiheuttama työtapaturma. Purkutyötä varten tulee laatia purkusuunnitelma, jossa on selvitetty miten vaara-alueet eristetään lippusiimoin tai vastaavin merkein siten, että työmaalla sattumanvaraisestikin liikkuvat henkilöt havaitsevat vaara-alueen. Purkutyötä tehtäessä tulisi tarkasti valvoa, ettei vaaravyöhykkeellä
oleskella asiattomasti. Purkusuunnitelmassa tulee selvittää työntekijöille annettava opastus purkutyön tekemiseksi.
10/91 Esimerkki ”koneiden hankinta”. Betonikippisiilon kaatumisen aiheuttama kuolemaan johtanut työtapaturma. Rakennustyömaita suunniteltaessa on pyrittävä selvittämään
myös ennakolta sinne tuotavien koneiden ja laitteiden sijoituspaikat. Sijoituspaikkojen maapohjan tulee olla riittävän vakaa ja maan kantavuuden tulee kestää koneiden
aiheuttamat rasitukset. Koneille ja laitteille on suoritettava käyttöönottotarkastus, jossa erikoisesti kiinnitetään
huomiota sen maan kantavuuteen, jolle kone tai laite asennetaan.
19/96 Esimerkki ”toimitavat”. Kirvesmiehen putoamistapaturma työtelineiden kaatuessa. Kun rakennustyömaalla otetaan käyttöön teline, tulee tehdä telineen käyttöönottotarkastus. Lisäksi telineeseen kiinnitetään telinekortti, jolla
seurataan telineen kuntoa.

Rakennustyön tutkintaraportit jaettiin kahteen jaksoon vuosiin 198591 ja 1992-96. Näiden kahden jakson tutkintaraporteissa ehdotetuista organisaation toimintaan vaikuttavista torjuntatoimenpiteistä
laadittiin omat kuvaajansa (taulukko 3.11.2).
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Taulukko 3.11.2. Organisaation menettelytapoihin liittyneet torjuntatoimenpiteet vuosina 1985-1991 (N=223) ja 1992-1996
(N=182).
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Näiden kahden jakson välillä oli eniten eroja työnjohtamisessa ja
valvonnassa, perehdyttämisessä ja toimintatavoissa sekä tiedonkulussa ja yhteistyössä. Työnjohtamiseen ja valvontaan sekä tiedonkulkuun ja yhteistyöhön liittyneet torjuntatoimenpiteet ovat korostuneet jälkimmäisessä jaksossa vuosina 1992-96.
Saatuja eroavaisuuksia voivat selittää rakentamisessa tapahtuneet
muutokset sekä myös tapaturmien tutkinnan kehittyminen mm. työturvallisuusmääräysten muutosten myötä. Perehdyttämisen merkityksen väheneminen voi osin selittyä myös tutkinnan painopisteiden muutoksilla.

3.12. Yhteisen työmaan tapaturmien torjuntatoimenpiteet
Yhteisen rakennustyömaan tapaturmiin liittyneissä torjuntatoimenpiteissä korostuvat eri osapuolten välisen työsuojeluyhteistyön järjestäminen ja toimintojen yhteensovittaminen. Samoin korostuvat
myös eri osapuolten, kuten rakennuttajan ja päätoteuttajan, turvallisuustehtävien hoitaminen.
Tutkintaraporteissa näkyy myös työsuojelumääräysten muutokset,
vuosina 1994-98 tehdyissä TOT-raporteissa selvitetään usein perusteellisesti eri osapuolten velvollisuudet ja tehtävät työmaan turvallisuuden varmistamiseksi sekä käydään läpi työmaan turvallisuusjohtamiseen, -suunnitteluun ja -seurantaan liittyviä asioita.
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto teetti vuosina 1995-96 ns. YTYtutkimushankkeen (Turvallisuusjohtaminen usean työnantajan yhteisellä työpaikalla tai rakennustyömaalla). Tutkimuksen tavoitteena oli erityisesti löytää hyviä menettelytapoja tai toimintamalleja
yhteisen rakennustyömaan turvallisuuden varmistamiseksi. Tutkimuksen johtopäätöksissä (liite 4) on lueteltu useita yhteiseen työmaahan liittyviä tapaturmien torjuntaperiaatteita.
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37/85 Esimerkki ”yhteisen työmaan tapaturmiin liittyviä torjuntatoimenpiteitä”. Kuolemaan johtanut työtapaturma kirvesmiehen jäätyä käynnistyneen ruuvipumpun ruuvin ja kourun väliin puunjalostustehtaan jätevesipuhdistamon tulopumppaamon viimeistelytöissä. Käyttöönotto projektin laajuudesta riippuen saattaa koskea useita osapuolia; tilaajan
projekti- ja linjaorganisaatiot, pääurakoitsijan, kone- ja laitetoimittajat, sähköurakoitsijan ja prosessiautomatiikan toimittajan. Yhteistoiminta tulisi tällöin olla suunniteltua ja järjestelmällistä. Yhteistoiminnan järjestämisestä ja sisältöä
varten tulisi laatia ohjeet, joissa käsiteltäisiin:
- sähkölaitteiden hyväksymismenettely mm. koestus,
- käyttöönottotarkastukset,
- laitteiden koekäyttöjen järjestäminen,
- toimenpiteet havaittaessa sähkölaitteiden virhetoimintaa,
- käyttöönottokiellot,
- vahinkokäynnistyksen eston ohjeet ja opastus,
- yhteistoiminta osaksi käytössä olevassa laitoksessa,
- tiedonkulun varmistaminen.
28/88 Esimerkki ”yhteisen työmaan tapaturmiin liittyviä torjuntatoimenpiteitä”. Kuolemaan johtanut työtapaturma eristäjän
pudotessa kattoaukosta. Työnantajien on toimittava yhteistyössä työpaikalla. Kun työmaalle tulee uusia työntekijöitä
tai yrityksiä ja heidän työntekijöitään, jotka eivät ole selvillä
työmaan mahdollisista vaaratekijöistä, tulee urakoitsijan selvittää työntekijöille työmaan vaaratekijät. Vastaavan työnjohdon on varmistauduttava siitä, että kaikille työmaalla työskenteleville on nämä vaaratekijät selvitetty ja että asianomaiset ovat varoitukset ymmärtäneet.
24/92 Esimerkki ”yhteisen työmaan tapaturmiin liittyviä torjuntatoimenpiteitä”. Sähköasentajan putoaminen saneeraustyömaalla. Pääurakoitsijan tehtävänä on järjestää työsuojelun
yhteistoiminta hankkeen eri urakoitsijoiden kesken.
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26/95 Esimerkki ”yhteisen työmaan tapaturmiin liittyviä torjuntatoimenpiteitä”. Ikkuna-asentajan putoaminen suojaamattomaan porrasaukkoon. Päätoteuttajan on huolehdittava,
että eri urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien välillä tapahtuu koordinointia. Työaikajärjestelyjen yhteydessä pitää varmistautua, että rakennustyössä eivät turvallisuus tai terveys vaarannu. Päätoteuttajan on huolehdittava työmaalla tehtävistä turvallisuuden kannalta tärkeistä
vastaanotto-, käyttöönotto- ja viikkotarkastuksista
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4. JOHTOPÄÄTÖKSET
4.1.

Keskeiset tapaturmatekijät

Vuosina 1985-96 rakennustyön työpaikkatapaturmissa kuoli 134
henkeä. Rakentamisen toimialan työpaikkatapaturmissa kuoli vastaavana aikana 92 henkeä. Rakennustyön tapaturmista sattui 30 %
muualla kuin varsinaisessa rakentamisessa.
Rakennustyön tapaturmatekijät keskittyvät organisaation menettelytapoihin (50 % tapaturmatekijöistä). Organisaation toiminnasta
aiheutuneissa tapaturmatekijöissä suurimmat ryhmät ovat toimintatavat (27 %) sekä työnjohtaminen ja valvonta (18 %).
Rakentamisessa aliurakointiaste (ali-, sivu-, ja työkuntaurakat sekä
tuoteosakaupat) on kasvanut vuoden 1988 noin 40 %:n tasosta
vuonna 1996 55 %:n tasoon (lähde RTK). Rakentamisessa tapahtunut muutos näkyi myös tapaturmatekijöiden muutoksissa verrattaessa vuosia 1985-91 ja 1992-96 toisiinsa. Jälkimmäisellä jaksolla
korostuivat tapaturmatekijät, jotka liittyivät organisaation menettelytapoihin. Näissä korostuivat erityisesti tiedonkulku ja yhteistyö sekä
työohjeet ja muut ohjeet, sen sijaan perehdyttämisen osuus tapaturmatekijöistä väheni jälkimmäisellä jaksolla.
Rakennustyön kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat keskittyvät niihin vaarallisiksi luokiteltuihin töihin, jotka on mainittu myös
työsuojelumääräyksissä (VNp 629/94, liite 2).
Suurin osa rakennustyön tapaturmista keskittyy putoamisvaarallisiin töihin, kaivutöihin (sortuman vaara), purkutöihin ja hukkumisvaarallisiin töihin sekä töihin tie- ja katualueella.

4.2.

Vaaralliset työt ja työvaiheet

Merkittävä osa rakennustyön kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista on putoamistapaturmia. Talonrakentamisessa työntekijöiden putoamistapaturmien osuus on 60 %. Tyypillinen putoamismatka on 5-7 metriä. Putoamisvaarallisia työtehtäviä tai -vaiheita
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ovat työskentely riipputelineellä, vesikatolla sekä teollisuuden korkealla tehtävät asennustyöt (esim. ritilätasoilla) sekä telinetyöt (esim.
telineiden purkaminen). Putoamistapaturmia on sattunut myös siirryttäessä työkohteeseen tai sieltä pois.
Putoamistapaturmissa on tyypillistä se, että työssä ei ole käytetty
henkilökohtaisia suojaimia (mm. turvavaljaita). Usein työmaalta löytyvät tarvittavat suojaimet, mutta niitä ei ole käytetty, edes kehotuksista huolimatta. Joissakin tapauksissa turvavyö on ollut tapaturmassa menehtyneen vyötäröllä, mutta sitä ei ole kiinnitetty mihinkään kiinni.
Toinen tyypillinen tekijä on se, että työympäristön putoamissuojaus
on puutteellinen, kaiteet puuttuvat tai niissä on puutteita. Kaiteet on
purettu tai siirretty pois jonkin muun työvaiheen aikana, mutta niitä
ei ole laitettu takaisin. Toinen työympäristöön liittyvä putoamisvaara on suojaamattomat aukot. Aukkojen suojauksessa on sama ongelma kuin kaiteissa, suojalevyt ja -kannet otetaan pois, mutta niitä
ei laiteta takaisin.
Putoamisonnettomuuksien taustalla on usein myös se, että työmaalla
ei putoamissuojausta ole suunniteltu ja valvonta mm. suojaimien
käytön osalta on puutteellista.
Talonrakentamisessa aiheuttavat putoavat, sortuvat tai kaatuvat
esineet ja rakenteet noin 40 % kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista. Putoamissuojauksien suunnittelussa ei ole otettu näitä
vaaratekijöitä riittävästi huomioon.
Kaivutöissä on vaarana kapean ja jyrkkäreunaisen kaivannon sortuminen työntekijöiden päälle. Kaivantotyössä sortuman vaaraa ei oteta
riittävästi huomioon, tämä johtuu usein siitä, että tarvittavia kaivutyösuunnitelmia (tai turvallisuussuunnitelmia) ei tehdä. Myös työntekijöiden ammattitaidossa, perehdyttämisessä ja valvonnassa on
puutteita. Useassa tapaturmassa on kaivannossa tapahtunut jo aiemmin sortumia tai työntekijöitä on varoitettu sortuman vaaroista
tai jopa kielletty menemästä kaivantoon.
Hukkumistapaturmissa sekä liikenteen aiheuttamissa tapaturmissa
on myös taustalla töiden suunnittelun puuttuminen tai työn riskien-
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arvioinnin puuttuminen. Näissä tapaturmissa on usein ollut kysymyksessä kokenut työntekijä. Tapaturman taustalla on tällöin ollut
työpaikkasokeus eli turtuminen työn riskeihin. Liikenteen aiheuttamissa tapaturmissa on ollut mukana usein riskikuljettajia onnettomuuden aiheuttaneena osapuolena.
Purkutyötapaturmissa on taustalla myös suunnitelmien puuttuminen. Purkutöitä teetetään usein aliurakoitsijoilla ja joissakin tapaturmissa on purkutyöntekijöiden ammattitaidossa ja työkokemuksessa ollut puutteita samoin kuin töiden valvonnassa. Purkutöissä
sattuneissa tapaturmissa on menehtynyt myös purkutyöhön osallistumattomia henkilöitä.

4.3.

Työmaan turvallisuusjohtaminen

Organisaation menettelytapoihin liittyneissä tapaturmatekijöissä ovat
korostuneet toimintatavat. Päätoteuttajan tehtäviä hoitavilla osapuolilla ei ole aina riittävää tietämystä ja käytännön kokemusta työmaan turvallisuusjohtamisesta.
Turvallisuusjohtamista vaikeuttavat myös osa- ja aliurakoinnin lisääntyminen ja pitkien urakoitsijaketjujen syntyminen. Työmaan päätoteuttajalla ei ole aina viime kädessä tietoa työmaalla työskentelevistä urakoitsijoista ja itsenäisistä työnsuorittajista. Nämä osapuolet eivät tunne myöskään riittävästi yhteisen rakennustyömaan turvallisuusperiaatteita ja omia velvoitteitaan näissä asioissa.
Viranomaissäädöksiin perustuen päätoteuttajaksi nimetään yleensä työmaahuollosta vastaava urakoitsija. Kyseiselle urakoitsijalle ei
kuitenkaan käytännössä luoda edellytyksiä toimia päätoteuttajana
tai ei varmisteta, että hänellä on riittävää tietämystä ja käytännön
kokemusta työmaan turvallisuusjohtamisesta.
Rakennuttajan panos työmaan turvallisuusjohtamisen varmistamisessa ei ole myöskään aina riittävää. Rakennuttajilta ovat jääneet
säädöksissä mainitut turvallisuusvelvoitteet hoitamatta. Turvallisuusasiakirjojen laadinta on ollut hyvin vähäistä ja asiakirjojen laadussa
on kehittämistä. Samoin rakennuttajalta on jäänyt hoitamatta urakoiden yhteensovitus, silloin kun rakennus- tai asennushanke on
toteutettu erillisinä urakoina. Rakennuttajat eivät ole myöskään kiinnittäneet turvallisuusasioihin huomiota urakoitsijoita valittaessa.
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4.4.

Työnjohtaminen ja valvonta

Työnjohtaminen ja valvonta on toiseksi tärkein organisaation menettelytapoihin liittynyt tapaturmatekijä, tärkein tekijä on toimintatavat. Työnjohtamisen ja valvonnan vaikeuksia ovat kasvattamassa
osa- ja aliurakoinnin lisääntyminen, jolloin päätoteuttajan on vaikea
ohjata ja valvoa kaikkia urakoitsijoita.
Rakentamisessa, mukaan lukien rakennuttaminen, on menty myös
entistä matalampiin organisaatioihin, jolloin työnjohtoon ja valvontaa on ollut aikaisempaa vähemmän resursseja. Pienillä urakoitsijoilla ei ole myöskään ollut työmaalla omaa työnjohtoa, vaan työntekijät ovat toimineet omatoimisesti. Työnjohtamista ja valvontaa
on yritetty hoitaa työmaakäyntien yhteydessä. Tällöin turvallisuusasioiden käsittely tai perehdyttäminen on jäänyt usein hoitamatta.

4.5.

Tiedonkulku ja yhteistyö

Tiedonkulun ja yhteistyön merkitys rakennustyön TOT-tapaturmissa on entisestään korostunut 1990-luvulla. Turvallisuuteen liittyvistä asioista ei ole sovittu riittävän ajoissa tai riittävän tarkasti. Turvallisuusasiat eivät ole olleet osa rakennushankkeen johtamista mm.
työmaalla pidettäviä kokouksia ja palavereja.
Turvallisuusasioita ei myöskään esitetä riittävän tarkasti urakka-asiakirjoissa tai muissa sopimusasiakirjoissa tai suunnitelmissa. Lisäksi
rakennuttajan tai päätoteuttajan järjestämä työmaahan perehdyttäminen on jäänyt usein hoitamatta.

4.6.

Turvallisuussuunnittelu ja -seuranta

Organisaation toiminnasta aiheutuneissa tapaturmatekijöissä työnsuunnittelun osuus on vähentynyt 1990-luvulla. Kuitenkin useassa
tapaturmassa on vielä 1990-luvullakin ollut tekijänä puutteellinen
työnsuunnittelu (tai turvallisuussuunnittelu). Erityisesti vaarallisista
töistä on harvoin tehty kirjallisia suunnitelmia.
Tutkintaraporttien tapaturmatekijöissä on usein myös mainintoja
työmaan turvallisuusseurannasta eli tarkastustoiminnasta. Viikoittaisia kunnossapitotarkastuksia ei ole aina pidetty tai niihin ei ole
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osallistunut ali- ja sivu-urakoitsijoiden edustajia tai tarkastuksista
havaituista asioista ei ole tiedotettu muille osapuolille.
Joissakin tapauksissa tarkastuksissa ei ole havaittu tapaturmaa aiheuttavia tekijöitä (esim. viallisia ritilätasoja) tai tarkastuksissa havaitut puutteet ovat jääneet korjaamatta.
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5. TAPATURMIEN TORJUNNAN
KEHITTÄMINEN
5.1.

Työmaan turvallisuusjohtamisen
kehittäminen

TOT-tutkintaan tulleet rakennustyössä sattuneet kuolemaan johtaneet työtapaturmat olisi voitu usein välttää tavanomaisilla työmaan
turvallisuusjohtamisen keinoilla. Työmaan turvallisuusjohtaminen
työturvallisuuslainsäädännön vaatimusten mukaisesti olisi monessa tapauksessa estänyt tapaturman sattumisen. Myös työmaan turvallisuussuunnittelun ja -seurannan tehostamisella olisi osa tapaturmista voitu välttää.
Rakennuttajien on entistä enemmän osallistuttava rakennushankkeen turvallisuuden varmistamiseen. Hankkeesta laadittavien suunnitelmien (eli ns. tuotesuunnitelmien) tasoa työmaan turvallisuuskysymyksissä olisi kehitettävä. Tämä tapahtuu mm. suunnittelijoiden
valintaa kehittämällä sekä turvallisuuteen liittyvien lähtötietojen antamisella suunnittelijoille. Lisäksi suunnittelijoiden ohjaamista ja
valvontaa työmaan turvallisuusasioiden huomioonottamisessa on
kehitettävä.
Rakennuttajien pitää huolehtia myös entistä paremmin turvallisuusasiakirjan laadinnasta. Se pitää laatia tapauskohtaisesti kuhunkin
rakennushankkeeseen ja sen olosuhteisiin. Turvallisuusasiakirjan
laadinnassa mennään vikaan, jos siitä tehdään niin yleinen, että se
voi kattaa minkä tahansa työmaan. Tällöin turvallisuusasiakirjasta
tulee määräys- ja ohjeluettelo eikä se kerro kohteen olennaisia turvallisuustietoja.
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5.2.

Yhteisen rakennustyömaan tapaturmien
torjunta

TOT-tutkinnan pohjalta tehty analyysi osoitti, että rakentamisessa
ja siihen liittyvässä suunnittelussa pitäisi tehokkaammin arvioida sen
vaaroja muille osapuolille. Työalueen luovuttamisen yhteydessä toiselle urakoitsijalle pitäisi tehdä esimerkiksi kohteen turvallisuustarkastus tai -kierros, jotta osin piilevät puutteet mm. putoamissuojauksessa tulisivat esiin.
Valvonnassa ja tarkastustoiminnassa pitäisi arvioida, aiheuttaako
jokin puute vaaratilanteen jollekin muulle osapuolelle, vaikka ajallisesti viiveellä tai alueellisesti kauempana. Lisäksi vahingon ja vian
sattuessa pitää ryhtyä tehokkaampiin korjaustoimiin ja arvioida vaurion tai vian vaikutukset sekä varoittaa muita, jos korjausta ei voida
tehdä heti.

5.3.

Urakoitsijoiden valintaan turvallisuusnäkökulma

Urakoitsijoiden valinta ja siihen liittyvät yhteiset pelisäännöt ovat
työmaan turvallisuuden varmistamisessa tärkeä vaihe. Väärin valitut, ammattitaidottomat tai riskejä ottavat urakoitsijat ovat vaaraksi
myös muille työmaalla työskenteleville. Rakennuttajien ja päätoteuttajien pitää kehittää urakoitsijoiden valintakriteerejä.
Erityisesti päätoteuttajien valinnassa on syytä varmistaa urakoitsijan kyky vastata työmaan turvallisuusjohtamisesta. Urakoitsijoiden
valintaan pitäisi liittää konkreettisia turvallisuusvaatimuksia, joita
täydennettäisiin rakennuttajan antamilla työmaan turvallisuussäännöillä ja -ohjeilla sekä työmaahan perehdyttämisellä.
Urakoitsijoiden valinnassa tulisi ottaa huomioon myös tämän kyky
ja halua vastata osaltaan turvallisuusasioista. Kiristyneet aikataulut
eivät enää juurikaan mahdollista turvallisuusasioissa epäonnistuneen urakoitsijan vaihtamista toiseen, vaan työmaalla joudutaan
sietämään huonojakin urakoitsijoita.
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Turvallisuutta ei saisi käyttää negatiivisena kilpailutekijänä, turvallisuustoimien laiminlyönti ei saisi olla kilpailutekijä, vaan nämäkin olisi
sanktioitava. Jos sopimuksissa turvallisuusasioita ei ole sanktioitu
riittävän tarkasti, niin urakoitsijan vaihtaminen huonoon turvallisuustasoon vedoten, voi aiheuttaa korvausvaatimuksia.

5.4.

Turvallisuusseurannan kehittäminen

Työmailla tehty TOT-tutkinta on osoittanut, että tarkastustoimintaa
pitäisi kehittää yhä enemmän vastaamaan yhteisen rakennustyömaan turvallisuusjohtamisen tarpeita. Tarkastustoimintaan pitäisi
kuulua uuden alueen vastaanottotarkastus ennen töiden alkua tai
valmiin työkohteen luovutustarkastus.
Työmaan viikoittaisissa kunnossapitotarkastuksissa pitäisi nykyistä enemmän olla mukana rakennushankkeen eri osapuolia ja tarkastuskierroksia ja -pöytäkirjoja voitaisiin käyttää nykyistä enemmän myös tiedonkulun ja turvallisuusjohtamisen apuvälineenä.
Viikoittaisissa kunnossapitotarkastuksissa tulisi kiinnittää huomiota myös työmaan yhteistyökysymyksiin ja turvallisuusjohtamisen
onnistumiseen, samoin tulevia työvaiheita tai ongelmakohtia pitäisi
ennakoida nykyistä tehokkaammin.

5.5.

Turvallisuussuunnittelun kehittäminen

Yhteisellä rakennustyömaalla pitäisi turvallisuussuunnittelussa ottaa huomioon toiset osapuolet nykyistä paremmin, suunnittelu olisi
tapahduttava yhteistyössä. Turvallisuussuunnittelun liittyminen työmaan muuhun tuotannon- ja työnsuunnitteluun vaatii kehittämistä,
tarvitaan myös apuvälineitä ja malleja sekä koulutusta työmaan turvallisuussuunnitteluun.
Turvallisuussuunnitteluun olisi saatava mukaan myös nykyistä paremmin riskienarviointi, varsinkin työmaan alkuvaiheessa tehtävässä turvallisuussuunnittelussa. Vaarallisten töiden ja työvaiheiden
turvallisuussuunnitteluun pitäisi kuulua myös töiden riskienarviointi, jossa tarkasteltaisiin vaarojen mahdollisuus työmaan muille osapuolille.
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Turvallisuuteen liittyvät tarkastelut pitäisi ottaa mukaan aikataulusuunnitteluun, jolloin voitaisiin varmistaa yhteensovittamisen mahdollisuudet. Rakennuttajan pitäisi myös omaa rakentamisaikataulua laatiessaan osaltaan varmistaa riittävästi aikaa työmaan toimintojen ja työvaiheiden yhteensovittamiseen.
Itse turvallisuussuunnittelukäsite on osin epäselvä osittain senkin
takia, että se on määritelty työturvallisuusmääräyksissä moniselitteisesti. Myös noudatettavat käytännöt vaihtelevat. Osa rakennuttajista edellyttää urakoitsijoilta erillisten turvallisuussuunnitelmien laadintaa.

5.6.

Työnjohtamisen ja valvonnan kehittäminen

Työnjohtamista tulee TOT-tutkinnan mukaan kehittää, koska rakentamisessa tehdään töitä usein ilman oman työnjohdon läsnäoloa
työmaalla. Kun siirrytään tiimimäisesti toimivaan työskentelytapaan
tai itseohjautuviin työryhmiin, pitää työntekijöiden ohjaus ja valvonta hoitaa muulla tapaa kuin perinteisesti. Työn johtaminen ja valvonta muuttuvat ennakoivaksi, on luotava selkeät ja yleensä kirjalliset pelisäännöt siitä, kuinka tehtäviä hoidetaan ja kuinka niiden turvallisuus varmistetaan. Valvonta tulee tapahtua myös suunnitelmallisemmin kuin aikaisemmin ja työn seurantaan on luotava uusia
menettelytapoja ja apuvälineitä.
Samoin on luotava työnjohdon ja tiimimäisesti toimivan tai itseohjautuvan työryhmän välisiä yhteistoimintakäytäntöjä, joiden avulla
voidaan jo ennakkoon varautua töiden vaaratilanteisiin. Toisaalta
pitää kehittää seurantajärjestelmiä, joiden avulla saadaan selville
tapahtuneet vaaratilanteet, mahdolliset ongelmatilanteet ja turvallisuusohjeiden heikko noudattaminen.
Työntekijöiden on tunnettava entistä paremmin työssä mahdollisesti
syntyvät vaaratilanteet ja heidän on osattava toimia oikein vaaratilanteissa. Työntekijöiden yleistä turvallisuustietämystä ja motivaatiota turvallisuusasioissa pitää kehittää.
Toimiminen tiimimäisesti tai ilman työnjohdon jatkuvaa paikallaoloa
edellyttää vastuullisempaa ja turvallisempaa otetta työhön. On osattava käyttää oma-aloitteisemmin työssä tarvittavia suojaimia ja suo-
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jalaitteita. Kokeneiden työntekijöiden osalla pitää kehittää menettelytapoja, joilla ns. työpaikkasokeuden mukana kehittyvä riskinotto saadaan vältettyä.
Kuolemaan johtaneet vaaratilanteet keskittyvät tiettyihin vaarallisiin
töihin. Olisi harkittava, että määriteltäisiin purkutöiden tapaan muitakin työvaiheita, jotka pitää tehdä kokeneen työnjohdon välittömän valvonnan alaisena.

5.7.

TOT-raporttien hyödyntäminen

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto toimittaa TOT-raportit tapaturman
sattumistoimialan yrityksien työsuojeluhenkilöstöille.
TOT-raportteja voidaan hyödyntää työpaikoilla mm. seuraavilla tavoilla:
• käsittelemällä niitä työnjohdon palavereissa, työmaan viikkopalaverissa tms. linjajohdon yhteisissä tilaisuuksissa,
• käsittelemällä niitä työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön kokouksissa ja työsuojelutoimikunnassa,
• liittämällä tietoja raporteista työnopastusmateriaalin joukkoon
tai esimerkiksi koneiden ja laitteiden käyttöohjeisiin,
• hyödyntämällä raportteja koulutustilaisuuksissa,
• laatimalla niiden perusteella esimerkiksi ohjeita, tiedotteita, tietoiskuja ja juttuja henkilöstölehteen tai sisäiseen tiedotteeseen,
• toimittamalla tietoja raporteista sellaisille suunnittelijoille, laitevalmistajille ja alihankkijoille, joiden toiminnalla on merkitystä
tapaturmien torjunnassa.
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6. LOPUKSI
Valtaosa rakennustyössä sattuneista kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista olisi voitu torjua tavanomaisilla torjuntakeinoilla.
Rakentamista koskevien työturvallisuuslainsäädännön vaatimusten
noudattaminen yhteisen työpaikan turvallisuusjohtamisessa, -suunnittelussa ja -seurannassa olisi monessa tapauksessa estänyt tapaturman sattumisen.
Rakennuttajan osuus rakennustyömaan turvallisuuden varmistamisessa on merkittävä. Rakennuttajan turvallisuustoimenpiteillä hankkeen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa luodaan pohja onnistuneelle
tapaturmientorjunnalle myös rakennustyön aikana. Erityisesti rakennuttajien tulee panostaa laadukkaiden turvallisuusasiakirjojen laadintaan sekä töiden yhteensovittamiseen, silloin kun rakennustyötä
toteutetaan erillisinä urakoina.
Urakoitsijoiden valinta ja siihen liittyvät valintakriteerit ovat tärkeä
vaihe, sillä väärin valitut ja riskejä ottavat urakoitsijat vaarantavat
sekä omien työntekijöidensä turvallisuuden että jokaisen muun työmaalla työskentelevän turvallisuuden. Erityisesti päätoteuttajan valinnassa on syytä varmistaa urakoitsijan kyky ja taito vastata työmaan turvallisuusjohtamisesta.
Työmaan päätoteuttaja on tärkein osapuoli rakennustyömaan turvallisuuden varmistamisessa. Päätoteuttaja johtaa työmaata turvallisuusasioissa ja sanelee toisille osapuolille pelisäännöt turvallisuussuunnitteluun ja -seurantaan, perehdyttämiseen sekä järjestykseen
ja siisteyteen.
Rakennustyön kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat keskittyvät ns. vaarallisiin töihin ja työvaiheisiin, jotka on mainittu rakentamista koskevissa turvallisuusmääräyksissä (esim. VNp 629/94, liite
2). Näitä töitä ovat mm. putoamisvaaralliset työt, kaivutyöt, hukkumisvaaralliset työt sekä työt liikenteen parissa. Näiden töiden turvallisuussuunnittelua pitää kehittää ja suunnitteluun on laadittava
apuvälineitä.
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Rakennustyössä pitäisi tehokkaammin arvioida sen vaaroja muille.
Rakennushankkeen alkuvaiheen sekä vaarallisten töiden ja työvaiheiden turvallisuussuunnitteluun pitäisi kuulua myös riskienarviointivaihe. Työnjohtamisen ja valvonnan yhteydessä pitäisi arvioida
nykyistä enemmän, aiheuttaako jokin puute vaaratilanteen jollekin
muulle osapuolelle, vaikka ajallisesti viiveellä tai alueellisesti kauempana.
Työmaan turvallisuusseurantaa eli tarkastustoimintaa pitää kehittää vastaamaan yhteisen rakennustyömaan vaatimuksia. Tarkastustoimintaan pitäisi kuulua uuden alueen vastaanottotarkastus
ennen töiden alkua tai valmiin työkohteen luovutustarkastus.
Työnjohtamista ja valvontaa pitää kehittää vastaamaan myös muuttuvia työn organisointitapoja. Tiimityöhön siirtyminen vaatii uusia
toiminta- ja ajattelumalleja. Työnjohtaminen ja valvonta pitää tapahtua
suunnitelmallisemmin. Työnjohdon ja tiimin välille tarvitaan yhteistoimintakäytäntöjä ja pelisääntöjä turvallisuustehtävien hoidossa.
Työntekijöiden on tunnettava entistä paremmin työssä mahdollisesti
syntyvät vaaratilanteet ja heidän on osattava toimia oikein vaaratilanteissa. Työntekijöiden yleistä turvallisuustietämystä ja motivaatiota turvallisuusasioissa pitää kehittää. Toimiminen tiimissä edellyttää vastuullisempaa ja turvallisempaa otetta työhön. On osattava
käyttää oma-aloitteisemmin työssä tarvittavia suojaimia ja suojalaitteita.
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Liite 1. Rakennusalan työturvallisuuslainsäädäntöä,
-määräyksiä ja –ohjeita
1. RAKENTAMINEN
Yleistä
Työturvallisuuslaki 299/58 /1/
VNp rakennustyön turvallisuudesta 629/94 /1/
TMp rakennustyömaiden henkilöstötiloista 977/94 /1/
Työturvallisuuden varmistaminen rakennushankkeen suunnittelussa. RIL 191-1998 /9/
Hyvä turvallisuusjohtaminen yhteisellä rakennustyömaalla. Toimintaopas, 1997 /3/
Rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet talonrakennushankkeessa. RT 10-10625 /11/
Putoamisvaara rakennustyössä. Esite 5.027 /3/
Työsuojelun toimintaohjelma. Esite 5.057 /3/
Korjausrakentaminen VI. Työturvallisuus. RIL 174-6, 1995 /9/
Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen, 1999 /16/
Elementtityöt
STMp elementtirakentamisen turvallisuusmääräyksistä 697/84 /1/
Elementtirakentamisen turvallisuusmääräykset. TM nro 43, 1984
/3/
Maarakennus
Rakennuskaivanto-ohje. RIL 181-1989 /9/
Putkikaivanto-ohje. RIL 194-1992 /9/
Kapeat kaivannot. Esite 5.028 /3/
Koneyrittäjän turvallisuusopas. Koneyrittäjäjulkaisut 12, 1997 /20/
Vesirakennus
Työsuojelu maa- ja vesirakennustöissä. Ympäristöopas 37, 1998
/14/
TMp rakennustyötä veden alla tekevän sukeltajan pätevyydestä
674/96 /1/
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Tietyöt
Liikenne tietyömaalla. TIEL 227 2000, 1991 /4/
Liikenne tietyömaalla. Päällystystyöt. TIEL 227 0001, 1996 /4/
Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella STKY, julkaisu 19, 1999
/10/
Rakennustyön turvallisuussuunnittelu tienrakentamisessa. TIEL
4000 132 /4/
Turvallisuussuunnittelu teiden kunnossapidossa ja kunnossapitotöiden turvallisuusasiakirjat. TIEL 4000 156 /4/
Liikennejärjestelyt ja työturvallisuus tiellä tehtävässä työssä. TIEL
227 0011, 1999 /4/
Nuoret
A nuorten työntekijäin suojelusta 508/86 /1/
TMp nuorille työntekijöille vaarallisista töistä 756/96 /1/
Muuta
Laatu, turvallisuus ja ympäristöjohtaminen. Suuntaviivat ja järjestelmämallit, 1998 /3/
Rakennustyömaan turvallisuuskansio, 1993 /15/
Rakennustyömaan henkilö- ja paloturvallisuus, 1989 /18/
Mastotyön työsuojeluohjeet, 1996 /19/
Pylvästyön työsuojeluohjeet, 1997 /19/
Rakennus- ja asennustyömaat. Suojeluohje F7-1991 /7/
Maanmittauslaitoksen maastotöiden työturvallisuusohjeet, 1991
/13/

2. KONEET JA LAITTEET
VNp koneiden turvallisuudesta 1314/94 /1/
VNp työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 856/98 /1/
Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto,
1997 /3/
Työssä käytettävän koneen turvallisuus. Esite 5.083 /3/
Rakennuskoneet. Käyttöturvallisuus, 1991 /11/
Koneturvallisuus. Työskentelytasot, kulkutiet, portaat ja tikkaat.
SFS 5069 /6/
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Nostolaitteet
Koneturvallisuus. Nosturit ja niiden tarkastukset. Esite 5.067/3/
Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle /17/
Henkilönostolaitteet
VNp henkilökuljetuksiin käytettävistä rakennushisseistä ja niiden
tarkastuksesta 982/80 /1/
VNp henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla 793/99 /1/
Siirrettävät henkilönostimet. Turvallisen käytön ohjeet. Esite 53/3/
Henkilönostimet ja niiden tarkastukset. Esite 40 /3/
Nostoapuvälineet
Raksit. Köysi- ja päällysteraksit. SFS 3804 (2.p) /6/
Teräsköysiraksit yleiskäyttöön. Ominaisuudet ja vaatimukset.
SFS 5082 /6/
Tekokuituiset nostovyöt. SFS 4646 /6/
Nostokoukut. SFS 4764-4770 /6/
Käsityökoneet
Moottorisahat. Turvallisuus. SFS-EN 608 /6/
VNp TturvL:n soveltamisesta pulttipistooleihin ja niiden tarkastukseen 862/97 /1/
Käsihiomakoneet. Turvallinen käyttö. SFS 5016 /6/
Rakennussahat. Rakenteellinen turvallisuus. SFS 4918 (2.p) /6/
Traktorit
VNp ETY-hyväksyttyjen traktoreiden käytöstä vaarallisissa olosuhteissa 434/97 /1/
Kaivukoneet
Kaivukoneet ja kaivurit. Turvallisuusohjeet. SFS 4339 /6/
Mekaanisten kaivukoneiden täydentävät työsuojeluohjeet, 1983
/14/
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Riipputelineet
VNp TturvL:n soveltamisesta riipputelineisiin ja niiden tarkastukseen 769/82 /1/
Riipputelineet. SFS 4569 (6.p) /6/
Riipputelineet. TM nro 17, 1986 /3/
Riipputelineet. Esite 26 /3/
Telineet
STMp työtelineiden ja putoamista estävien suojarakenteiden
käytöstä rakennustyössä 156/1998 /1/
Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet. Turvallisuustiedote 42, 1998 /3/
Suojaverkko. Käyttö. SFS 4338 /6/
Tikkaat. SFS-EN 131-1 ja 2 /6/
Siirreltävien tikkaiden turvallisuus. Työhallinnon julkaisu 31, 1993
/3/
Tukitelineohjeet. RIL 147-1993 /9/
Työtelineet ja suojarakenteet. RIL 142-1999 /9/
Muut koneet ja laitteet
Sukeltamisen terveydelliset vaarat. Selvityksiä 2 -1984 /3/
Murskauslaitosten pölyntorjunta. Turvallisuustiedote 37, 1991 /3/
LMp ajoneuvojen kuormauskoreista, kuormaamisesta ja kuorman
kiinnittämisestä 940/82 /1/
VNp työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimistä 847/94
/1/
Liikkuvat työkoneet. Työturvallisuus. SFS 4854 /6/
Suojakatokset. Komusuojaus. Rakenteellinen turvallisuus. SFS
4986 /6/
Maansiirtokoneet. Turvallisuuskilvet ja vaaratekijöiden kuvatunnukset. Yleiset periaatteet. SFS-ISO 9244 /6/
Hitsaustyön vaarat ja niiden torjunta, 1989 /18/
Sähkö
Sähköturvallisuuslaki 410/96 /1/
KTMp sähköturvallisuuslain soveltamisesta 657/96 /1/
Sähköturvallisuusasetus 498/96 /1/
KTMp sähköalan töistä 516/96 /1/
KTMp sähkölaitteiden turvallisuudesta 1694/93 /1/
Sähköturvallisuusmääräykset. A 1-93 /5/
Sähkötyöturvallisuusmääräykset. A5-93 (paitsi 47 § 1 A kohta) /5/
Sähkötyöturvallisuusopas. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto, 1998 /5/
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Henkilönsuojaimet
VNp henkilönsuojaimista 1406/93 /1/
VNp henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä 1407/93 /1/
Henkilönsuojainten valinta ja käyttö työpaikalla. Esite 5.073 /3/
Hengityksensuojaimet. Luokitus. SFS - EN 133 /6/
Suojavaatetus. Yleiset vaatimukset. SFS-EN 340 /6/
Putoamissuojaimet. Putoamisen pysäyttävät järjestelmät. SFS-EN
363 /6/

3. VAARALLISET AINEET
Yleistä
Kemikaalilaki 744/89 /1/
Kemikaaliasetus 675/93 /1/
Vaaralliset kemikaalit. Esite 5.063 /3/
Kemialliset tekijät. Toimenpiteet työpaikoilla. Esite 5.065 /3/
VNp lyijytyöstä 1154/93 /1/
VNp työntekijöiden suojelemisesta kemiallisille tekijöille altistumiseen liittyviltä vaaroilta 920/92 /1/
STMp haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 365/98 /1/
HTP-arvot 1998. Turvallisuustiedote 25, 1998 /3/
Biologiset vaarat työssä. Esite 5.068 /3/
Tunnistaminen ja merkitseminen
VNp vaarallisia aineita sisältävistä säiliöistä ja niiden merkinnöistä
421/89 /1/
STMp myrkkyluettelosta sekä terveydelle vaarallisten aineiden
tunnistus- ja merkintäjärjestelmästä 383/83 /1/
STMp vaarallisten aineiden luettelosta 164/98 /1/
TMp käyttöturvallisuustiedotteesta 779/93 /1/
VNp rakennus- ja muuraussementin kromaattipitoisuudesta
593/86 /1/
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Syöpä
VNp työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta 1182/92 /1/
TMp syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä 838/93 /1/
L syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille
ammatissaan altistuvien rekisteristä 1038/93 /1/
Asbesti
VNp asbestityöstä 1380/94 /1/
VNp asbestin ja asbestipitoisen tuotteen valmistuksen, maahantuonnin, myymisen ja käyttöönottamisen kieltämisestä 852/92 /1/
TSHp asbestia sisältävien materiaalien, esineiden ja tuotteiden
varoitusmerkinnöistä 929/88 /1/
TSHp hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista 231/90 /1/
Asbestipurkutöiden työturvallisuuden ohjaus rakennuttamisessa
/11/
Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet. RT 08 10521 /11/
Räjähdysaineet ja räjäytystyöt
L räjähdysvaarallisista aineista 263/53 /1/
Räjähdeasetus 473/93 /1/
Panostaja-asetus 409/86 /1/
VNp räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 410/86 /1/
KTMp räjähdystarvikkeista 130/80 /1/
Räjäytys- ja louhintatyön muutetut määräykset. Esite 5.084 /3/
TMp räjäytys- ja louhintatyötä koskeviksi turvallisuusmääräyksiksi
495/93 /1/
Räjäytys- ja louhintatyön turvallisuusmääräykset. TM 16:0, 1993
/3/
Räjäytys- ja louhintatöiden suunnittelu ja suorittaminen, 1985 /17/
Palavat nesteet ja kaasut
A vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista
682/90 /1/
Nestekaasuasetus 711/93 /1/
Palontorjunta. Turvallisuuskilvet. SFS 5715 /6/
Tietyömaankoneen nestekaasun käyttölaitteisto. Ohje 9/82/Y /12/
Tulityöt. Suojeluohje /21/
Kattotulityöt. Suojeluohje /21/
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Melu
VNp työntekijän suojelusta työssä esiintyvän melun aiheuttamilta
vaaroilta ja haitoilta 1404/93 /1/
VNp rakennuskoneiden ja -laitteiden melupäästöjen rajoittamisesta ja määrittämisestä 994/92 /1/
Meluntorjuntakeinot rakennustöissä. Muistio 1-1994. YM ympäristönsuojeluosasto /1/

4. TYÖTERVEYS JA ENSIAPU
Työterveyshuoltolaki 743/78 /1/
VNp työnantajan velvollisuudeksi säädetystä sekä yrittäjän että
muun omaa työtään tekevän työterveyshuollosta 950/94 /1/
VNp terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä 1672/92 /1/
TSHp asbestityötä tekevien lääkärintarkastuksista 205/89 /1/
Rakennustyömaat ja työterveyshuolto, 1986 /2/
Ensiapuvalmius työpaikoilla. Turvallisuustiedote 4, 1996 /3/
Työterveyshuolto. Esite 46 /3/

5. VALAISTUS
Rakennustyömaiden valaistus. 8-1980 /8/
Merkki- ja turvavalaistus. Laitteet ja vaatimukset. SFS 4640 /6/
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6. JULKAISUJEN MYYJÄT / JAKAJAT
Julkaisun jäljessä oleva viite ilmaisee julkaisun myyjän tai jakajan:
/1/ Oy Edita Ab (ent. Valtion painatuskeskus)
/2/ Työterveyslaitos TTL
/3/ Sosiaali- ja terveysministeriö STM (myös lakkautetun TSH:n
sekä TM:n työsuojeluosaston julkaisut)
/4/ Tielaitos TIEL
/5/ Sähköinfo Oy
/6/ Suomen Standardisoimisliitto SFS
/7/ Teollisuusvakuutus Oy
/8/ Suomen Valoteknillinen Seura
/9/ Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
/10/ Suomen kuntatekniikan yhdistys
/11/ Rakennustieto Oy
/12/ Turvatekniikan keskus TUKES
/13/ Maanmittauslaitos
/14/ Ympäristöministeriö YM
/15/ Työturvallisuuskeskus
/16/ Rakennusalan Kustantajat RAK
/17/ Suomen Maarakentajien Keskusliitto ry SML
/18/ Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
/19/ SONERA (TELE) Telecom Finland Oy
/20/ Koneyrittäjien Liitto
/21/ Vakuutusyhtiöt
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Liite 2. Lähteet
Aitomaa, K. Rakennusalan työturvallisuuslainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita. 1999. Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto. Tampere. 17 s.
Aitomaa, K. et al. Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen. 1999. Rakennusalan Kustantajat RAK. Helsinki. 236 s.
Lappalainen, J. et al. Hyvä turvallisuusjohtaminen yhteisellä rakennustyömaalla. Toimintaopas. 1997. TVL, TSR ja STM / työsuojeluosasto. Tampere. 51 s. + liit.
RIL 191-1998. Työturvallisuuden varmistaminen rakennushankkeen
suunnittelussa. 1998. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto. Helsinki. 54 s. + liit.
Sauni, S. & Vuorinen, K. Rakennus- ja kunnossapitohankkeen turvallisuuden dokumentointi. 1997. Tielaitos, Hämeen tiepiiri ja Yhtymähallinto. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 5A/1997. Helsinki. 21 s.
+ liit.
Tallberg, T. et al. 1992. Vakavien työtapaturmien tapaturmatekijät ja
torjunta. TTKK Turvallisuustekniikka. Raportti 67. Tampere. 147 s. +
liit.
Tapaturmatutkimusmalli, 2.painos. 1984. Katastrofiluontoisten työtapaturmien tutkimusjohtokunta. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto.
Joensuu. 32 s.
Tapaturman tutkiminen. Työkirja tapaturmatutkimusmallin käyttöön.
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos. Turenki 2000.
Työpaikkakuolemat 1985-1996. Yhteenveto ja vertailu vuosien 19851990, 1991-1993 ja 1994-1996 tutkintaraporteista. Tiivistelmä. 1997.
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. Helsinki. 36 s. + liit.
Työtapaturma- ja ammattitautitilasto 1997. 1998. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. Helsinki. 101 s. + liit.
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Liite 3. Rakennus- ja asennustyöt sekä rakennusaineteollisuus TOT-raportit vuosilta 1985-98
1. Talonrakentaminen
1.1. Uudisrakentaminen
1.1.1. Putoamistapaturmat
TOT 23/85 Tilapäisessä rakennustyössä olleen maanviljelijän kuolemaan johtanut työtapaturma hänen pudottuaan viljan lisäkuivurin rakennustyössä.
TOT 30/85 Putkimiehen kuolemaan johtanut putoamistapaturma uudisrakennuksen toisen kerroksen holvilta hänen etsiessään tuuletusputken päätä.
TOT 32/85 Eristäjän kuolemaan johtanut työtapaturma kattoaukon kautta putoamisen johdosta.
TOT 2/87 Telineritilän pään putoaminen aiheutti siivoojan
putoamisen porrastornista.
TOT 6/87 Kirvesmiehen putoaminen rakennustelineiltä.
TOT 31/87 Työntekijän putoaminen omakotitalon vesikaton
ja välikaton läpi sementtilattialle.
TOT 36/87 Rakennusmiehen kuolemaan johtanut putoamistapaturma telineen vanerikoteloelementin murtumisen yhteydessä.
TOT 40/87 Eristäjän kuolemaan johtanut putoamistapaturma rakennuksen katolta maahan.
TOT 46/87 Rakennusapumiehen kuolemaan johtanut työtapaturma hänen pudottuaan kaivantoon rivitalotyömaalla.
TOT 19/88 Työntekijän putoaminen pukukoppien portailta.
TOT 23/88 Peltisepän putoaminen asennustasolta betonilattialle.
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TOT 28/88 Kuolemaan johtanut työtapaturma eristäjän pudotessa kattoaukosta.
TOT 22/89 Holvielementtejä asennettaessa asentaja putosi
sementtialustalle.
TOT 4/90 Kuolemaan johtanut työtapaturma peltisepän pudottua maahan työtä valmistellessaan rakenteilla olleen kolmikerroksisen talon päädyssä.
TOT 19/90 Kirvesmiehen putoaminen katolta omakotirakennustyömaalla.
TOT 25/90 Kuolemaan johtanut putoamistapaturma kattoristikoita asennettaessa.
TOT 9/91 Laitosmiehen kuolemaan johtanut putoaminen
sadekatokselta maahan kiinteistöhuoltotyön yhteydessä.
TOT 24/91 Putoaminen peltikatolta työkohteeseen siirryttäessä.
TOT 26/91 Telinetornia purettaessa sattunut kuolemaan johtanut putoamistapaturma.
TOT 36/91 Apumiehen putoaminen saunanrakennustyömaalla.
TOT 31/92 Vesikaton ruoteita naulatessa kirvesmiehen putoaminen aluskatteen läpi betonilattialle.
TOT 26/95 Ikkuna-asentajan putoaminen suojaamattomaan
porrasaukkoon.
TOT 29/95 Rakennussiivoojan kuolemaan johtanut putoamistapaturma viemärikaivantoon.
TOT 1/98 Aliurakoitsijan peltisepän apulainen saumasi kattopeltiä 5-kerroksisen rakennuksen räystään vieressä.
TOT 22/98 Rakennusmies putosi maahan vajarakennuksen
kattotuolia kiinnittäessään.
TOT 37/98 Putkiasentaja oli noussut alkoholin vaikutuksen
alaisena kahdeksan metriä korkealle työtasolle ja putosi kaiteen yli kadulle.
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1.1.2. Putoavat, sortuvat tai kaatuvat esineet tai rakenteet
TOT 27/85 Kuolemaan johtanut työtapaturma torninosturin
kaatumisen seurauksena.
TOT 35/85 Kuolemaan johtanut työtapaturma elementin
murtumisen seurauksena.
TOT 30/86 Purettava olleen torninosturin kaatuminen ruokailuparakin päälle aiheuttaen ruokailemassa olleen toisen
työntekijän kuoleman.
TOT 31/86 Elementtimuotin purkamistyössä sattunut työtapaturma rakennusmiehen jäädessä kaatuneen valumuotin
alle.
TOT 11/89 Nosturinkuljettaja jäi peruuttavan ajoneuvoyhdistelmän alle, kun ajoneuvoyhdistelmää peruutettiin alustalle
lastatun ajoneuvonosturin kuormauspaikalta pois aamuyöllä.
TOT 34/89 Siirrettävän telineen kaatumisen aiheuttama kuolemaan johtanut tapaturma rakennustyössä.
TOT 1/90 Rakennuselementin nostolaitteistaan putoamisen
aiheuttama kuolemaan johtanut työtapaturma.
TOT 10/91 Betonikippisiilon kaatumisen aiheuttama kuolemaan johtanut työtapaturma.
TOT 30/91 Muurarin apulainen kuoli hänen jäätyään kannatinpalkin murtumisen seurauksena pudonneen elementin alle.
TOT 7/94 Kaivinkoneen kaatuminen hissikuiluun.
TOT 7/96 Tehdasalueella oli täytetty vedellä 35 metriä korkeata 6000 kuution massasäiliötä vuotokoetta varten. Kesken koestuksen säiliö kaatui yllättäen ja se murskasi kaatuessaan suuren putkisillan ja vieressä olleen konepajan päädyn. Säiliön alle menehtyi työvuoroaan lopettamassa ollut
sähköasentaja.
TOT 19/96 Kirvesmiehen putoamistapaturma työtelineiden
kaatuessa.

74
4

TOT 2/97 Kaksi työntekijää työskenteli siirrettävän alumiinitelineen 3,6 metrin korkeudella olleella työtasolla. Työntekijät olivat siirtämässä telinettä vetämällä käsin kattotuolin alapaarteesta, kun teline kaatui ja miehet putosivat lattiatasolle. Toinen loukkaantuneista kuoli viikon kuluttua.
1.1.3. Sähkötapaturmat
TOT 18/90 Uppopumpun aiheuttama kuolemaan johtanut
sähkötapaturma.
TOT 29/97 Asentajan tehtävänä mm. pumpata vettä uppopumpulla montuista, jotka oli kaivettu anturien valamista varten. Asentaja löydettiin menehtyneenä montusta, johon hänen todettiin ennen työtapaturmaa siirtäneen ko. uppopumpun.
1.2. Korjausrakentaminen
1.2.1. Putoamistapaturmat
TOT 16/85 Rakennustyömiehen kuolemaan johtanut työtapaturma hänen pudotessaan katolta savupiipun purkutyön
yhteydessä.
TOT 22/85 Maalari putosi riipputelineestä telineen ja seinän
välistä.
TOT 24/85 Metsurin kuolemaan johtanut putoaminen riipputelineestä.
TOT 28/85 Kuolemaan johtanut työtapaturma rakennusapumiehen pudotessa piikkaamansa tiiliseinän sortuessa telineen
mukana ja jäätyään tiilien alle.
TOT 8/86 Saneeraustyömaalla lastulevyjä ikkunasta nostettaessa sattunut työtapaturma, jossa rakennusmies putosi
levynipun päältä maahan.
TOT 17/86 Remonttimiehen putoaminen ikkunalaudalta alas
pihalle saranoilta irrotetun ikkunan mukana.
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TOT 28/86 Kuolemaan johtanut työtapaturma kirvesmiehen
pudottua vesikatolta.
TOT 24/87 Kuolemaan johtanut työtapaturma maalarin pudottua riipputelineestä ja sen jälkeen katolta.
TOT 6/91 Muurarin putoaminen työtelineeltä ritilän mukana
alas.
TOT 24/92 Sähköasentaja putosi asennustyössä saneeraustyömaalla urheiluhallin lattialle 15 metriä.
TOT 6/93 Saneeraustyömaalla rakennusmiehen putoaminen
ns. ranskalaisen parvekkeen väliaikaisen kaiteen irrotessa.
TOT 15/93 Piippumuurarin kuolemaan johtanut työtapaturma hänen pudottuaan riippukelkan kannatusköyden katkettua 67 metriä.
TOT 22/95 Telineasentajan kuolemaan johtanut putoamistapaturma saneeraustyömaalla.
TOT 30/96 Rakennustyöntekijän putoaminen tikkailta.
TOT 33/97 Rakennusmies putosi kerrostalon katolta maahan.
TOT 42/97 Telinetasoja siirtäessään rakennusmies putosi
maahan noin viiden metrin matkan ja kuoli saamiinsa vammoihin kolmen viikon kuluttua.
TOT 7/98 Rakennusmies oli vaaittamassa työtoverinsa kanssa
räystään reunaa, jolloin hän horjahti telineeltä ja putosi pää
edeltä betonialustalle 2,5 metrin korkeudesta.
TOT 19/98 Kiinteistön sisäpihan kahdeksannen kerroksen
korkeudella maalausta suorittanut putosi noin 20 metrin
matkan alas.
TOT 24/98 Muurarin apulainen menehtyi pudottuaan aukosta rakennustyömaalla.
TOT 38/98 Kirvesmies putosi noin yhden metrin korkeudelta
tikkailta selkä edellä alas maahan ja löi päänsä pihamaan
asfalttiin
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1.2.2. Putoavat, sortuvat tai kaatuvat esineet tai rakenteet
TOT 15/89 Henkilönostokorin kaatuminen korjausrakentamisessa.
TOT 17/90 Siirrettävän telineen kaatuminen rivitaloyhtiön
korjausrakennustyömaalla.
TOT 2/91 Purettavana olevan seinän yllättävän kaatumisen
aiheuttama työkuolema.
TOT 12/91 Työntekijä kuoli jäätyään purettaessa pudonneen
tiiliseinän alle.
TOT 14/91 Riipputelineen päädyn irrotessa ja telineen äkillisesti heilahtaessa maalari putosi pää edellä maahan noin 12
metrin korkeudesta, saaden välittömästi surmansa. Toinen
maalari putosi telineen mukana maahan ja loukkaantui.
TOT 2/95 Korjausrakentamiskurssilla ollut oppilas horjahti
työpukilta ja putosi rakennustelineen ja seinän välistä maahan.
TOT 1/97 Rakennustyömaalla ontelolaatta katkesi piikkauksen heikennettyä laatan lujuutta olennaisesti ja työnjohtaja
puristui sortuneen laatan alle.
TOT 7/97 Kiinteistön laajennuksen yhteydessä nosturin puomi
osui aiemmin nostettuun palkkiin, se putosi tuelta ja palkin
osat iskivät alapuolella olleeseen aliurakoitsijan hitsaajaan.
TOT 13/98 Muuntajahuoneen kattoholvia purettiin. Rakennusmies kiipesi tikkailla holville tarkoituksenaan kiinnittää
paksumpi vaijeri. Kansi läksikin putoamaan ja keikautti rakennusmiehen alleen.

2. Maa- ja vesirakentaminen
2.1. Räjäytys- ja louhintatyöt
TOT 10/85 Panostajan kuolemaan johtanut työtapaturma tietyömaan kallionleikkauksen kentän laukaisun yhteydessä.
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TOT 3/93 Räjäytystyössä sattunut kahden henkilön kuolemaan johtanut tapaturma.
TOT 21/93 Porarin jääminen tunnelissa komun alle porattujen reikien suojaputkien laiton aikana.
TOT 18/98 Räjäytyskenttää porattiin, kun pora osui räjähtämättömään panokseen. Paine heitti porarin kahdenkymmenen metrin päähän.
2.2. Vesirakentaminen
2.2.1. Työvälineiden aiheuttamat tapaturmat
TOT 37/85 Kuolemaan johtanut työtapaturma kirvesmiehen
jäätyä käynnistyneen ruuvipumpun ruuvin ja kourun väliin
puunjalostustehtaan jätevesipuhdistamon tulopumppaamon
viimeistelytöissä.
TOT 18/88 Liukuvalussa betonijassikan putoamisen aiheuttama työkuolema.
2.2.2. Hukkuminen
TOT 11/90 Kaivukoneen kuljettajan hukkuminen ohjaamossa koneen kaaduttua kyljelleen soramontussa olleeseen lampeen.
TOT 29/90 Laiturin kantta asennettaessa tapahtunut hukkumistapaturma.
TOT 29/91 Merkkipoijua merestä nostettaessa sattunut hukkumistapaturma.
TOT 34/91 Laiturin tartuntoja meren pohjaan porattaessa
sattunut hukkuminen.
TOT 6/92 Kaivinkoneen kuljettajan hukkuminen jään pettäessä kaivinkoneen alta.
TOT 7/93 Tienhoitokunnan puurakenteisen sillan sortuminen
sitä purettaessa ja purkajan hukkuminen.
TOT 28/93 Kuljettajan hukkuminen kaivinkoneen upotessa.
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TOT 20/94. Tielaitoksen kunnossapitotyöntekijän hukkuminen ojaan sairauskohtauksen seurauksena.
TOT 3/95 Kuljettajan hukkumistapaturma kaivinkoneen suistuessa jään peittämään rantaveteen.
TOT 14/95 Sukellustyönjohtajan hukkuminen laituria tarkastettaessa.
TOT 2/96 Kuljettajan hukkumistapaturma telakaivurin kaaduttua lampeen.
TOT 12/97 Satama-altaasta ruopattu vetinen pohjaliete kuljetettiin pois noin 200 kuutiometrin vetoisella proomulla. Oikealle suuntautuneessa kaarrossa proomu kaatui. Myöhemmin todettiin hytin saaneen pohjakosketuksen, painuneen
kasaan ja kuljettajan hukkuneen hyttiin.
TOT 15/98 Kaksikaarisen sillan toisen pään teräsbetonikaarta
purettiin. Kansi taittui yllättäen keskeltä ja sortui veteen vieden kannella olleet kolme työntekijää mukanaan. Kaksi heistä
pelastettiin alavirran puolelta, kolmas takertui rakenteisiin ja
hukkui.
2.3. Työkoneiden ja laitteiden aiheuttamat tapaturmat
2.3.1. Putoavat tai kaatuvat esineet tai laitteet
TOT 36/86 Kaivinkoneen kauhassa olleen irtokauhan putoamisen aiheuttanut työtapaturma.
TOT 44/87 Paalutuskoneen apumiehen kuolemaan johtanut
työtapaturma paalun päässä olleen iskulevyn pudottua apumiehen päälle.
TOT 14/90 Henkilönostokorin putoaminen siltatyömaalla.
TOT 17/92 Tientyöntekijä putosi sillan kaiteelta alikulkutunnelin pohjalle.
TOT 3/94 Paalun käsittelylenkki murtui ja siihen kiinnitetty
paaluvaijerin nostokoukku iskeytyi paalutuskoneen apumiehen päähän.
TOT 18/96 Junttakoneen järkäleen putoaminen korjausta
avustaneen työntekijän päälle.
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TOT 25/96 Kaatuvan sähköpylvään iskeytyminen sähköasentajan päähän.
TOT 14/98 Porausjumbon nostokorin kiinnitys irtosi, kori
keikahti ja siinä ollut panostaja putosi osan poratangoista
pudotessa hänen päälleen.
2.3.2. Työkoneen alle jääminen (peruutusonnettomuudet)
TOT 9/88 Kuolemaan johtanut työtapaturma kuljettajan hypättyä ulos liikkuvasta kauhakuormaajasta ja jäätyä sen takapyörän alle.
TOT 29/89 Peruuttava massa-auto ajoi liikenteenohjaajan
päälle päällystystyömaalla.
TOT 16/91 Asfalttijyrän peruuttaminen alas kuljetuslavetilta.
Jyrä kaatui ojan pohjalle ja asfalttimies jäi hypätessään jyrän
alle.
TOT 19/92 Ylösottajan kuolemaan johtanut työtapaturma tienparannustyössä.
TOT 14/94 Liikenteen ohjaajan jääminen työmaankuormaauton alle.
TOT 8/95 Toimiessaan näyttäjänä peruuttavalle kuorma-autolle jäi ratamies auton takapyörien alle.
TOT 6/98 Kiitoratatyömaalla yhdyshenkilönä toiminut teknikko
jäi peruuttavan maansiirtoauton alle.
2.3.3. Työkoneen väliin jääminen (puristuminen)
TOT 35/89 Maansiirtoauton kuljettajan kuolemaan johtanut
työtapaturma jäätyään kaivinkoneen kauhassa ollessaan tukin ja kauhan reunan väliin.
TOT 36/97 Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeellä olleen kaivinkoneen avatun työkalukaapin oven ja siirtolavan väliin ja puristui kuoliaaksi.
2.3.4. Vesipiikkaus
TOT 15/94 Työntekijän kuolemaan johtanut työtapaturma
vesipiikkauksessa siltojen saneerauksessa.
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2.3.5. Sähköisku
TOT 14/97 Kun kuorma-autonkuljettaja nosti rakennustelinettä kuormausnosturilla sen puomi osui korkeajännitejohtoon, jolloin nosturin kuorma-autonkuljettaja menehtyi.
2.4. Sortuvat, kaatuvat tai putoavat maarakenteet
2.4.1. Kaivannon sortuminen
TOT 41/87 Työntekijän kuolemaan johtanut tapaturma viemärikaivannon sortuessa.
TOT 42/87 Salaojakaivannon sortumisen aiheuttama kuolemaan johtanut työtapaturma.
TOT 27/89 Viemärikaivannon sortuman aiheuttama kahden
henkilön kuolemaan johtanut tapaturma.
TOT 32/89 Vesijohtokaivannon sortumisen aiheuttama kuolemaan johtanut tapaturma.
TOT 38/91 Kuolemaan johtanut työtapaturma, jonka aiheutti
vesijohtokaivannon sortuminen.
TOT 13/92 Viemäröintikaivannon sortumisen aiheuttama
kuolemaan johtanut tapaturma.
TOT 3/98 Kaivannon penkka sortui äkisti ja maanrakennustyöntekijä puristui kuoliaaksi alas vierineen maan alle.
2.4.2. Muut sortuvat tai putoavat maarakenteet
TOT 4/95 Kaivinkoneen kuljettaja jäi alas vierineen jäätyneen
sorakimpaleen alle.
TOT 16/97 Maansiirtokoneenkuljettaja peruutti dumpperia
rinnettä pitkin alaspäin täydessä lastissa, jolloin sen lava
kaatui yllättäen. Kuljettaja poistui ohjaamosta selvittääkseen
kaatumisen syytä. Yhtäkkiä vieressä ollut suuri kivi kaatui
kuljettajan päälle.
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2.5. Tulipalo
TOT 29/88 Bitumiliuostynnyrin räjähdysmäisen syttymisen
aiheuttama työtapaturma.
2.6. Liikenne
2.6.1. Yleisen liikenteen aiheuttama onnettomuus (maantie
liikenne)
TOT 23/89 Ohiajavan rekka-auton törmääminen asfalttimieheen.
TOT 24/89 Ohiajavan liikenteen aiheuttama liikenteen ohjaajan
kuolema.
TOT 12/95 Työnjohtajan menehtyminen henkilöauton törmätessä merkintäauton etumerkintälaitteeseen.
TOT 20/96 Liikenteenohjaajan jääminen pakettiauton alle
päällystystyömaalla.
TOT 24/97 Autonkuljettaja teki yksin risteysalueen ryhmityskaistaan esimerkintätyötä. Paikalle tullut henkilöauto ajoi
hänen päälle.
TOT 10/98 Mittausinsinööri mittasi asfaltoitua oikean reunan kaistaa. Hän käveli takanaan noin 10 metrin päässä turva-auto. Invataksi törmäsi täydessä vauhdissa turva-autoon,
joka iski mittausinsinööriin.
2.6.2. Junaliikenteen aiheuttama onnettomuus
TOT 23/97 Radan perusparannustyömaalla aliurakoitsija oli
valamassa opastintaulun anturia. Vastaava mestari oli kumartuneena työkohteeseen, eikä kuullut takaa tulleen pikajunan ääntä eikä kahta pillin huudatusta vaan jäi junan alle.
TOT 21/98 Urakoitsijan palveluksessa ollut rakennusmies
työskenteli radan vieressä ja horjahti ylösnoustessaan ohiajavan junan kylkeen.
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3. Rakennusaineteollisuus
3.1. Rakennuskivilouhimot ja -hiomot
TOT 3/1985 Käsiporarin kuolemaan johtanut työtapaturma
hänen jäätyään kaatuvan painavan lohkareen alle rakennuskivilouhimossa.
TOT 17/89 Neljän marmorilevyn kaatumisen aiheuttama kuolemaan johtanut tapaturma katetussa ulkovarastossa.
TOT 24/90 Työnjohtaja puristuminen lohkareiden väliin avolouhoksessa.
TOT 24/94 Kuolemaan johtanut työtapaturma porarin jäädessä pyöräkuormaajan kauhasta pudotettujen kivilohkareiden alle.
TOT 1/96 Työnjohtajan puristuminen kaivinkoneen ylävaunun ja kallion välissä.
3.2. Betoni- ja asfalttiasemat
TOT 7/85 Autonkuljettajan kuolemaan johtanut työtapaturma hänen hautauduttuaan hiekkaan ns. hiekkakannen sortumisen yhteydessä betoniaseman hiekkasiilossa.
3.3. Murskausasemat
TOT 19/85 Työntekijän kuolemaan johtanut työtapaturma
murskausasemalla hänen joutuessaan hihnakuljettimen, hihnan, rullan ja palkin puristukseen.

3.4. Elementtitehtaat
TOT 14/89 Betonielementtejä varastosta nosturilla siirrettäessä betonielementin kaatuminen päälle.
TOT 37/89 Työnjohtajan kuolemaan johtanut työtapaturma
elementtien kaatuessa elementtivalimossa.
TOT 8/94 Betonielementtitehtaalla seinäelementin kaatuminen työntekijän päälle.
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TOT 15/96 Työntekijän puristuminen kuoliaaksi betonikivikoneen vahinkokäynnistyksen seurauksena.

4. Asennustyöt
4.1. Putoamistapaturmat
TOT 3/86 Teräspalkin ohjauksessa sattunut kuolemaan johtanut työtapaturma, muuta työtä tehneen rakennusmiehen
pudotessa noin 30 metriä kattilahuoneen lattialle.
TOT 43/87 Asentajan kuolemaan johtanut työtapaturma hänen pudottuaan tikkailta mainoskilpeä asentaessaan.
TOT 1/88 Putkiasentajan putoaminen ritilätasolta.
TOT 10/90 Asentaja putosi soodakattilatyömaalla lämmönvaihtimien asennuksen yhteydessä noin 34 metrin matkan
betonilattialle.
TOT 22/90 Hitsaajan putoaminen työtasolta.
TOT 31/91 Teräsrunkoisen teollisuushallin työtasojen ritilöitä kiinnittänyt työntekijä putosi aukosta ja kuoli.
TOT 23/93 Asentajan putoaminen voimalatyömaalla ritilätasoon tehdystä asennusaukosta.
TOT 21/94 Teräsrakenneasentaja putosi 17 metriä viljavaraston elevaattorin hoitotasoja asentaessaan.
TOT 10/95 Teräsrakenneasentajan putoaminen hänen purkaessaan masuunin sisäpuolisia työtasoja. Asentajan ote lipesi ja hän putosi kymmenen metrin matkan kovalle alustalle.

4.2. Tulipalo tai räjähdys
TOT 21/88 Hitsaajan menehtyminen porauslautan tankkiin
suojavaatteiden palamisen seurauksena.
TOT 11/91 Hiekkapuhaltaja kuoli avattuaan paineellisen hiekkapuhalluskellon.
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TOT 5/97 Putkiasentaja hitsasi lämmönjakoputken kulmakappaletta huonetilan katon nurkkaukseen. A-tikkaat, joilta
käsin hitsausta oli suoritettu, olivat kaatuneet, hitsaussuuttimessa paloi liekki. Asentaja menehtyi palovammoihin.
4.3. Putoavat, sortuvat tai kaatuvat esineet tai rakenteet
TOT 2/89 Hiekkapuhaltajan jääminen kiskoilla kulkevan vaunun ja sen päällä olleen teräsrakenteen keikahtaessa ko. rakenteeseen kuuluvan palkin ja maapohjaisen lattian väliin.
TOT 15/91 Metallilevynippua kuljetusautosta purettaessa
levynippu putosi.
TOT 27/97 Sellutehtaan kuitulinjan purkutöissä urakoitsijan
kaksi työntekijää olivat poistamassa nostoaukon noin 80 kg
painavia kansia. Kansi putosi noin kuusi metriä alemmalle
tasolle osuen toisen urakoitsijan työntekijää päähän.
TOT 30/98 Kaksi asentajaa oli asentamassa henkilönostimen avulla uudisrakennuksen seinään peltilevyä 16 metrin
korkeudessa. Laskiessaan nostokoria alaspäin, nostokori
romahti yllättäen alas noin 10 metrin matkan hydraulisylinterin nostokorvakkeen murruttua. Toinen asentaja putosi korista maahan ja menehtyi.

5. Muut
TOT 8/90 Työajalla harjakaisissa sattunut kuolemantapaus.
TOT 18/92 Tikkaiden kaatumisen aiheuttama tapaturma.
TOT 20/95 Tilapäisen työntekijän putoaminen telineeltä.
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Liite 4. Hyvän turvallisuusjohtamisen teesit
Teesit perustuvat YTY -hankkeen tuloksiin
1. Rakennuttajan selkeä tahto hyvää turvallisuustasoon ja
sen toteuttamiseen työmaalla
Rakennuttajan ylin johto tuo selkeästi esille, että se tavoittelee hyvää turvallisuutta työmaalla, koska rakennuttaja ei halua saada sattuneiden tapaturmien myötä negatiivista julkisuutta. Lisäksi johto
seuraa aktiivisesti työmaan turvallisuutta mm. tapaturmatilastojen
tai työmaatarkastuspöytäkirjojen avulla. Rakennuttaja varaa omalta osaltaan turvallisuustehtäviin ja niiden hoitoon riittävät resurssit
ja toimivaltuudet.
2. Hankkeen eri osapuolten toimivat yhteistyösuhteet
Rakennuttaja tuntee työmaalla toimivat urakoitsijat ja urakoita ei
anneta osapuolille, jotka eivät hoida kunnolla myös turvallisuusasioita. Myös urakoitsijat tuntevat rakennuttajan tavat toimia ja vaatimukset, jolloin tiukatkaan turvallisuusvaatimukset eivät aiheuta yllätyksiä). Urakoitsijoiden valinnassa katsotaan myös turvallisuusasioiden hoitamista ja urakoitsijan turvallisuustasoa, esimerkiksi
tapaturmataajuuksia aikaisemmista kohteista.
3. Turvallisuusasiat osaksi urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden
valintaa
Rakennuttaja ottaa urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden turvallisuustietämyksen yhdeksi valintakriteeriksi. Urakoitsijoiden valinnassa
katsotaan myös turvallisuusasioiden hoitamista ja urakoitsijan turvallisuustasoa, esimerkiksi tapaturmataajuuksia aikaisemmista kohteista.
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4. Työmaan turvallisuusohjeiden ja -sääntöjen laatiminen
Rakennuttaja/päätoteuttaja laatii työmaasta turvallisuusohjeen ja
mahdollisesti turvallisuusoppaita. Turvallisuusasiakirjassa tai muissa
urakka-asiakirjoissa on turvallisuusvaatimukset esitetty tarkkaan,
jolloin urakoitsija tietää jo laskentavaiheessa työmaan vaatimukset
turvallisuusasioiden hoidosta ja urakoitsijalla on mahdollisuus arvioida turvallisuusvelvoitteiden kustannuksia.
5. Urakoitsijoiden sekä heidän työntekijöidensä perehdyttäminen työmaan turvallisuusohjeisiin ja -sääntöihin sekä työmaan olosuhteisiin
Rakennuttaja/päätoteuttaja laatii perehdyttämisaineistoa työmaalle tuleville urakoitsijoille ja heidän työntekijöilleen. Aineistoon tutustumista ja ymmärtämistä valvotaan, esim. kokeella. Työmaalla pidetään myös perehdyttämistilaisuuksia urakoitsijoille ja heidän
työntekijöilleen mm. työmaan turvallisuusohjeista ja -säännöistä,
jaetusta turvallisuusaineistosta sekä työmaan olosuhteista. Urakan
aloituskokouksessa käydään läpi esim. rakennuttajan työsuojelupäällikön toimesta yhdessä urakoitsijan edustajan kanssa turvallisuusohjeet ja -määräykset sekä muut turvallisuuden kannalta tärkeät asiat.
6. Turvallisuusohjeiden ja -sääntöjen noudattamisen valvonta
Työmaan työsuojeluorganisaatio tekee myös omia työsuojelutarkastuksia ja -kierroksia. Työsuojeluorganisaatio puuttuu nopeasti ja tiukasti turvallisuutta vaarantaviin puutteisiin. Myös työkohteen valvojat seuraavat valvontatyön yhteydessä turvallisuusasioita sekä
osallistuvat turvallisuuskierroksiin ja -tarkastuksiin. Turvallisuusasioita laiminlyövä urakoitsija poistetaan työmaalta tai ei saa mahdollisuutta tarjota seuraavia urakoita.
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7. Turvallisuussuunnitelmien laatiminen ja hyväksyttäminen työn
aloittamisen ehtona
Ennen töiden alkua vaaditaan laatimaan turvallisuussuunnitelmia tai
tarkkoja työsuunnitelmia mm. hankalista ja vaarallisista töistä vaaditaan tarkat työsuunnitelmat (esim. purkutöistä). Rakennuttaja/päätoteuttaja voi antaa myös suunnitelmalomakkeita, joiden avulla tehdään suunnitelmia. Lisäksi valvotaan, että suunnitelmia laaditaan,
mm. suunnitelman hyväksyttäminen tai kopion toimittaminen suunnitelmasta rakennuttajalle. Suunnitelmien laadinnan yhteydessä
tehdään myös riskienarviointia. Lisäksi suunnittelijat otetaan mukaan suunnitelmien laadintaan ja tarkastamiseen. Turvallisuustarkastelu liitetään mukaan myös aikataulusuunnitteluun.
8. Urakoitsijoiden ja heidän työntekijöidensä työsuojelutietämyksen ja pätevyyden varmistaminen ja ylläpitäminen
Urakoitsijoiden henkilökunnalta vaaditaan tietyt pätevyysvaatimukset
(esim. tulitöiden tekemisen ehtona tulityökurssi tai tiealueella työskentelyssä TIETURVA-koulutus). Vaatimuksena voi olla rakennuttajan antaman turvallisuus- ja perehdyttämisaineiston tenttiminen
ennen työmaalle tuloa.
9. Kannustus hyviin turvallisuussuorituksiin
Työmaalla seurataan näkyvästi tapaturmatilastoja, esim. siellä on
kookkaat ilmoitustaulut sattuneista tapaturmista/tapaturmataajuuksista. Myös turvallisuusasioissa menestyneiden urakoitsijoiden palkitseminen kuuluu kannustustoimenpiteisiin (esim. Turvallinen urakoitsija -kunniakirjojen antaminen).
10. Työmaan turvallisuusasiantuntijat
Rakennuttaja/päätoteuttaja varaa työmaalle riittävät resurssit turvallisuusasioiden hoitamiseen (esim. työmaalla on päätoiminen työsuojelupäällikkö ja muita työsuojeluasiantuntijoita). Työsuojeluorganisaation henkilöiden ominaisuudet ovat myös tärkeitä (esim. aktiivisuus, tiukkuus ja yhteistyökykyisyys). Työsuojeluorganisaation
asiantuntemusta käytetään hyväksi jo hankkeen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa.
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11. Työmaan järjestyksen ja siisteyden ylläpito
Urakoitsijoille annetaan yleinen siivousvelvoite siivota omat jätteensä
eli työkohde luovutetaan muille aina siivottuna. Työsuojeluorganisaatio seuraa työmaan järjestystä ja siisteyttä mm. työsuojelukierroksilla. Tarvittaessa siivoustyö teetetään rakennuttajan toimesta ja
laskutetaan tästä työstä siivousvelvoitteen laiminlyönyttä urakoitsijaa. Työmaalla pidetään yleisiä siivouspäiviä, jos järjestyksen ja siisteyden taso on pudonnut. Työmaan tarkastustoimintaan panostetaan, jolloin annetaan selkeät määräykset urakoitsijoille tarkastustoiminnan tekemisestä. Rakennuttaja/päätoteuttaja laatii tarkastuslomakkeet, joita urakoitsijoiden on käytettävä ja kopiot tarkastuslomakkeista toimitetaan esim. työn valvojalle.
12.

Kulkuteiden turvallisuuden varmistaminen ja putoamissuojauksen tason ylläpito

Työmaan telineiden tarkastuksiin panostetaan, jokaisessa telineessä pitää olla myös telinekortti. Telineet teetetään ammattitaitoisilla
teliasennusyrityksillä ja samalla pyritään käyttämään hyväksi valmiin laitoksen työtasoja rakentamisvaiheessa. Telinekysymykset
otetaan esille jo suunnitteluvaiheessa, mm. elementtien suunnittelun yhteydessä mietitään telineiden kiinnitystavat ja kiinnittäminen.
13. Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinta
Työmaan työsuojelu- tai valvontaorganisaatio tutkii sattuneet työtapaturmat ja tutkintatuloksista tiedotetaan työmaalla. Tutkintatiedot hyödynnetään välittömästi työmaan turvallisuustyössä. Työmaalla
on käytössä menetelmiä vaaratilanteiden ilmoittamista varten.
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Liite 5. Raportissa käytettyjä keskeisiä turvallisuuskäsitteitä
(eivät ole virallisia)

Itsenäinen työnsuorittaja
Urakka-, alihankinta- tai muun sellaisen työsuoritusta tarkoittavan
sopimuksen perusteella, työsopimusta lukuun ottamatta työtä tekevä henkilö, jolla ei ole kyseessä olevalla työmaalla palveluksessaan työntekijöitä (VNp 629/94 2§ 1 mom).
Käyttöturvallisuustiedote
Käyttöturvallisuustiedote on toimitettava kemikaalin vastaanottajalle.
Käyttöturvallisuustiedotteen sisältö on määritelty kemikaaliasetuksessa (675/93).
Käyttöönottotarkastus (työmaalla)
Nostokoneille ja -apuvälineille sekä työ- ja suojatelineille on tehtävä
aina niiden paikoilleen asentamisen tai pystyttämisen jälkeen käyttöönottotarkastus, jossa katsotaan, että asentaminen tai pystytys
on tehty ohjeiden mukaisesti sekä pystytyspaikka ja -ympäristö ovat
turvallisia (VNp 629/94 12 §).
Käyttöönottotarkastus (ennen ensimmäistä käyttöönottoa)
Työvälineiden käyttöpäätöksessä (VNp 856/98) on määrätty käyttöönottotarkastus ennen ensimmäistä käyttöönottoa mm. nosturille, henkilönostimelle, autonostimelle, murskauslaitokselle ja asfalttiasemalle.
Määräaikaistarkastus
Määräaikaistarkastukset ovat tietyin määräajoin suoritettavia tarkastuksia, joissa varmistetaan, että työvälineen kunto ja ominaisuudet
eivät ole käytön ja kulumisen sekä sään ja muiden ulkoisten tekijöiden vuoksi heikentyneet ja että käytön turvallisuus ei ole näistä syistä
vaarantunut (VNp 856/98).
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Perehdyttäminen, Opastus
Perehdyttämisen ja opastuksen avulla varmistetaan, että työntekijä
osaa tehdä työnsä, toimia oikein ja turvallisesti työmaalla. Perehdyttämisessä käydään läpi mm. työmaan vaarat ja niiden torjuntaperiaatteet.
Päätoteuttaja
Pääurakoitsija tai sellaisen puuttuessa rakennuttaja tai muu, joka
ohjaa tai valvoo rakennushanketta. Päätoteuttaja vastaa rakennustyömaan yleisestä turvallisuudesta. Päätoteuttajalla on päävastuu
työmaan turvallisuusjohtamisesta, turvallisuussuunnittelusta ja -seurannasta (VNp 629/94 2 § 1 mom).
Rakennuttaja
Rakennuttaja vastaa rakennushankkeen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa siitä, että näissä vaiheissa otetaan huomioon rakennustyön toteuttaminen siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle. Rakennuttaja laatii turvallisuusasiakirjan. Pääurakoitsijan puuttuessa rakennuttaja voi toimia päätoteuttajana (VNp 629/94 4-5§).
Riski
Riskillä tarkoitetaan haitallisen tapahtuman todennäköisyyttä ja vakavuutta.
Riski- ja turvallisuusanalyysit
Riski- ja turvallisuusanalyysillä tarkoitetaan selvitystä, jonka tavoitteena on löytää teknisistä laitteista, ihmisen toiminnasta sekä ympäristöolosuhteista onnettomuuden tai tapaturman synnyn mahdollistavat tekijät ja arvioida näistä aiheutuvat seuraukset sekä etsiä
edullisimmat parannusvaihtoehdot.
Suunnittelijan turvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa
Suunnittelijan on huolehdittava rakentamisesta koskevassa suunnittelussa myös suunnitelmaa toteuttavien eli rakennustyömaalla
työskentelevien turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Lisäksi on huolehdittava siitä, että työstä ei aiheudu vaaraa muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille (Työturvallisuuslaki 6 § ja 43 a §).
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Tapaturman aiheuttaja
Tapaturman aiheuttajalla pyritään kuvaamaan sitä tekijää (kone,
esine, aine tms.), jonka voidaan katsoa vaikuttaneen eniten tapaturman syntymiseen.
Tapaturmataajuus
Tapaturmien lukumäärä miljoonaa tehtyä työtuntia kohti.
Tapaturmatekijä
Tapaturmatekijöitä etsitään tapahtumien kulun ja siihen liittyvien
välittömien syiden taustalta sekä kohtaamistilanteesta ja pelastustoimista. Tapaturmatekijöitä ovat kaikki ne muutokset, häiriöt, ominaisuudet ja olosuhteet, jotka ovat voineet vaikuttaa tapaturmaan
johtaneiden tapahtumien kulkuun.
Tapaturmatyyppi
Tapaturmatyyppi kuvaa sitä tapaa, jolla vahingoittunut joutui kosketuksiin vamman aiheuttajan kanssa tai tapaturman aiheuttaneen
liikkeen luonnetta.
TOL
Tilastokeskuksen toimialaluokittelu.
TOT
Työpaikkaonnettomuuksien tutkinta.
TOT-raportti 23/97
TOT-järjestelmän tuottama tutkintaraportti numero 23 vuonna 1997
sattuneesta työpaikkakuolemantapauksesta.
Turvallisuusasiakirja
Rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja
(VNp 629/95, 5 § 1 mom), joka sisältää rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät
tarpeelliset turvallisuustiedot.
Turvallisuusjohtaminen
Työnantajan tapa johtaa yrityksen turvallisuutta turvallisuuspolitiikan sekä sen toteuttamista tukevan turvallisuussuunnittelun ja normaalien johtamiskeinojen avulla.

4
92
Turvallisuusmääräys
Turvallisuusmääräyksiä ovat esim. lainsäädäntö ja ne muut viranomaissäädökset, joissa säädetään työoloja tai työturvallisuutta.
Turvallisuusohje
Turvallisuusohjeella annetaan käytännön ratkaisumalleja tai neuvoja velvoittavien turvallisuusmääräysten esittämien vaatimusten toteuttamiseksi.
Turvallisuusseuranta, työmaatarkastukset
Työmaalla tehtävät turvallisuuteen liittyvät tarkastukset, kuten työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset, kaluston vastaanottotarkastukset, telineiden ja nostokaluston käyttöönottotarkastukset. Päätoteuttajan vastuuhenkilö vastaa tarkastustoiminnan organisoinnista (VNp 629/94 11-15 §).
Turvallisuussuunnittelu
Turvallisuussuunnitteluun kuuluvat mm. työmaa-alueen käytön suunnittelu, vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelu, ennen rakennustyön alkua tapahtuva suunnittelu, johon voi kuulua mm. riskienarviointi sekä riskien poistamiseen liittyvien suunnitelmien ja muiden toimenpiteiden laatiminen (VNp 629/94 7 §).
Työmaan turvallisuusjohtaminen
Turvallisuusjohtamista tapahtuu mm. töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisessa, turvallisuussääntöjen ja -ohjeiden laadinnassa, työmaa-alueen yleisen siisteyden ja järjestyksen varmistamisessa, tiedonkulun ja perehdyttämisen järjestämisessä (VNp 629/94 9-10 §).
Työmaan vastuuhenkilö
Päätoteuttajan nimeämä vastuuhenkilö, joka huolehtii päätoteuttajan turvallisuustehtävistä, vastuuhenkilö pitää kaikissa tapauksissa
nimetä (VNp 629/94 9 § 2 mom).
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Työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus
Työmaan viikoittaisessa kunnossapito-tarkastuksessa katsotaan
mm. työmaan ja työympäristön työvälineiden, töiden ja työmenetelmien yleinen turvallisuus sekä seurataan muiden tarkastusten ja
suunnitelmien toteuttamista (VNp 629/94 13 §).
Työnsuunnittelu
Työnsuunnittelulla tarkoitetaan koneiden, henkilöresurssin, aikataulujen ja materiaalien sovittamista vaaditun suorituksen tasolle.
Työsuojelun toimintaohjelma
Työnantajan toimesta laadittu yritys- tai työpaikkakohtainen ohjelma turvallisuuden ja terveydellisyyden edistämistä varten (Työturvallisuuslaki 9 § 3 mom).
Työsuojelupäällikkö
Työsuojelupäällikön tehtävänä on käynnistää ja ylläpitää työsuojeluyhteistyötä yhteistyössä työntekijöiden kanssa (Asetus työsuojelun valvonnasta 16-17 §).
Työsuojeluvaltuutettu
Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden ja/tai toimihenkilöiden valitsema henkilö, joka edustaa työpaikan työntekijöitä työnantajan
kanssa tapahtuvassa yhteistoiminnassa työsuojelua koskevissa
asioissa sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin (Asetus työsuojelun valvonnasta 18-25 §).
Työsuojeluvastuut
Työsuojeluvastuut tulevat pääasiassa linjaorganisaation tehtävien
ja toimivaltuuksien mukaan, mutta vastuita on myös yksittäisillä työntekijöilläkin.
Urakkasopimus
Esimerkiksi rakennuttajan ja urakoitsijan välinen yleensä kirjallisena
laadittu sopimus tietyn työtuloksen aikaansaamiseksi sovittua hintaa vastaan.
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Vastaanottotarkastukset
Jokaiselle työmaalle tuotavalle koneelle ja muulle tekniselle laitteelle tehdään ennen sen käyttöönottoa vastaanottotarkastus, jossa
katsotaan, että konetta ja laitetta on turvallista käyttää ja se sopii
käyttötarkoitukseensa ja on vaatimusten mukainen (VNp 629/94 11
§ 1 mom).
Vastuunalaiset henkilöt
Jokaisen työnantajan on nimitettävä teettämänsä työn johtoa ja
valvontaa varten pätevän ja vastuunalaisen henkilön (VNp 629/94 9
§ 2 mom).
Yhteinen rakennustyömaa
Yhteinen rakennustyömaa on sellainen, jolla samanaikaisesti työskentelee kahden tai useamman työnantajan palveluksessa olevia
työntekijöitä taikka itsenäisen työnsuorittajan lisäksi joko vähintään
toinen itsenäinen työnsuorittaja tai vähintään yksi jonkin työnantajan palveluksessa oleva työntekijä (VNp 629/94 2 § 1 mom).

