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Johdanto 1/2

 Viime vuosien aikana sattunut useita kuolemaan johtaneita tapaturmia elementtejä 

siirrettäessä työmaalla, asennuspaikalla ja kuljetuksessa.

 Työn tilaajana toimi Tapaturmavakuutuskeskus.

 Työnohjausryhmään kuuluivat:

 Tapaturmavakuutuskeskus;

 Työnsuojeluviranomaisen edustaja;

 Rakennusliitto ry:n edustaja;

 Rakennusteollisuus ry:n edustaja.



Johdanto 2/2

 Työn rajauksena oli vakavat työtapaturmat, jotka johtivat vähintään 30 vuorokauden 

työkyvyttömyyteen.

 Aineistona käytettiin 2015-2021 vuosien työsuojelukertomuksia ja TOT-tutkintoja (2016-

2019), sekä TVK:n tilastoja ja vahinkokuvausaineistoa.

 Työssä haastateltiin kahta kokenutta elementtiasennusta tekevää henkilöä, joista toinen 

toimi myös yrityksen edustajana.



Työssä käytetyt lähteet

 Työn lähteet:

 Työsuojelukertomukset (AVI);

 Tapaturmavakuutuskeskuksen tutkinnat;

 Lait ja asetukset:

 Työturvallisuuslaki 738/2002;

 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009;

 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006.

 Rakennustöiden ja –koneiden turvallisuusohjeet KI-6032.



Yleisohje työtapaturmien ehkäisemiseksi

 Yleisohje vaarojen poistamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi elementtirakentamisessa 

sisältää esimerkiksi:

 Elementtien asennussuunnitelmaa ja työmaan putoamissuojaussuunnitelmaa tulee aina 

noudattaa.

 Elementit varastoidaan niille suunnitelluille paikoille. Varmista maapohjan kantavuus ja riittävä 

tuenta.

 Elementtiasentajilla ja nosturinkuljettajalla on aina oltava esteetön näköyhteys tai häiriötön 

puheyhteys.

 Nostoapuvälineiden kuntoon kuuluu kiinnittää jatkuvasti huomiota.

 Huolehdi työmaan riittävästä valaistuksesta ja siisteydestä.

 Nostoapuvälineitä ei saa irrottaa ennen elementin lopullista kiinnitystä. Tukia ei saa poistaa 

ennen kuin elementti on lopullisesti paikallaan.



Viranomaisvalvonnassa annetut huomautukset

 Työtapaturman sattuessa suoritetaan tutkimus kiireellisesti Työsuojeluviranomaisten 

toimesta.

 Tutkimuksessa selvitetään tapahtumien kulku, tapaturmaan johtaneet syyt, sekä yritetään 

estää samankaltaisten tapaturmien toistuminen.

 Viranomainen voi antaa huomautuksia työnantajalle esimerkiksi seuraavista asioista:

 elementtien nosto- ja asennustyö;

 elementtien asennussuunnitelma;

 elementtien siirto kuljetusvälineestä varastoon ja varastointi;

 työntekijän perehdyttäminen;

 putoamissuojaus.



Miten huomautukset 
jakautuvat

 Työsuojelutarkastuskertomuksie

n vuosilta 2015-2021 perusteella 

huomautuksia annettiin eniten 

asennussuunnitelmien 

puuttumisesta.

 Tarkastuskertomuksien pohjalta 

työssä esitettiin kuusi 

esimerkkitapausta, joista 

huomautukset voidaan yhdistää 

viereiseen kuvaajaan.



Esimerkkitapaus

 Työntekijät asensi ilmanvaihtokonehuoneen peltivillaelementtejä rakenteilla olevan talon 

ylimmässä kerroksessa.

 Työryhmä oli kiinnittänyt reunan viimeisen vanerilevyn vain yhdellä naulalla. 

 Katolta puuttui osa pintalevyistä, jolloin katolla oli aukkoja/railoja.

 Työntekijä oli vastaanottamassa ja asentamassa elementtejä, ohjasi niitä kädellään ja 

toisella kädellä kommunikoi radiopuhelimella nosturinkuljettajan kanssa.

 Työntekijä astui huonosti kiinnitetyn vanerilevyn päälle, vanerilevy nousu päädystään, 

jolloin työntekijä putosi noin 16 metriä maahan.



Syytekijät esimerkkitapauksessa

 Työn suorittamiseksi työntekijät poistivat läheisyydessä olleen putoamissuojauskaiteen 

tolpasta, jolloin muodostui putoamisvaarallinen alue.

 Työntekijän putoaminen tapahtui vanerilevyn irrottua, koska se oli kiinnitetty tilapäisesti 

vain yhdellä naulalla.

 Nostettavaa elementtiä ohjattiin kädellä köydellä ohjaamisen sijasta.

 Elementtiä nostettiin putoamisvaarallisen alueen ohi.



Esimerkkitapauksessa annetut huomautukset

 Elementtien nosto ja asennustyö (Vna 39§):

 Päätoteuttajan kuuluu huolehtia siitä, että elementtien nosto ja asennus tehdään 

asennussuunnitelman mukaisesti. 

 Putoamisvaaran kuuluu torjuta ensisijaisesti rakenteellisilla toimenpiteillä, kun asennustyötä 

tehdään yli kahden metrin korkeudessa.

 Elementtien asennussuunnitelma (Vna 37§):

 Päätoteuttajan kuuluu huolehtia, että elementtirakentamiseen liittyvät suunnitelmat ovat 

kirjallisina työmaalla.

 Elementin turvallisesta nostosta, käsittelystä, työnaikaisesta asennustasosta tai muista 

turvallisuuslaitteiden kiinnittämisestä on annettava tiedot.



Vakavia työpaikkatapaturmia koskevat tilastot

 Tilastoista tuotettu kolme kuvaajaa, jotka käsittävät vakavia työpaikkatapaturmia vuosilta 

2016-2019.

 Tapauksia vuosilta 2016-2019 oli yhteensä 69 kappaletta.

 Kuvaajat on otsikoitu yhteiseurooppalaisen tilastoluokittelun (ESAW) mukaisilla 

muuttujilla:

 työsuoritus;

 poikkeama;

 kehon osa.



Työsuoritus



Poikkeama



Kehon osa



Haastattelut

 Työtä varten haastateltiin kahta elementtiasennusta tekevää henkilöä, joista toinen henkilö 

toimi myös työnantajan edustajana.

 Haastatteluissa kävi ilmi, että työmaat ottavat elementtiasennuksen työturvallisuuden 

vakavasti ja se nähdään korkean riskin työnä.

 Kaikkia sattuneita työtapaturmia ei välttämättä käydä läpi työmailla, vaikka ne sattuisivat 

viereisillä työmailla.

 Haastatteluiden perusteella työmailla tapahtuvat työtapaturmat menevät samalla tavalla 

kuten tapaturmakertomuksissa.



Yhteenveto

 Työsuojelukertomuksien, haastattelujen ja TOT-tutkintojen pohjalta on selkeää, että 

elementtitöissä tapahtuviin tapaturmiin liittyy useita muuttujia.

 Yleisenä virheenä työssä tuli esiin huolimattomuus, niin työntekijän, kuin työstä vastaavan 

puolelta. 

 Yllättävänä puolena esille tulee suunnitelmien puuttuminen ja puutteet työntekijöiden 

perehdyttämisessä, joka kävi ilmi haastatteluissa, että tarkastuskertomuksissa.

 Haastatteluissa ja tapaturmatapauksissa tulee esiin, miten säädöksiä ja yleisien vaarojen 

poistamisten ohjeita ei noudateta tarpeeksi työmailla.

 Yleisillä vaarojen poistamisten ohjeilla ja säädöksillä voitaisiin välttää useita vakaviin 

työtapaturmiin liittyviä tapauksia.



Kiitos!
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