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LÄHDELUETTELO
LIITTEET

MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET

ennakkoilmoitus; päätoteuttajan tulee tehdä asianosaiselle työsuojeluviranomaiselle
ennakkoilmoitus, joka tarkoitettu kestämään kauemmin kuin kuukauden ja jolla
itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä vähintään kymmenen
työntekijää sekä työmaasta, jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyövuotta.
havaittavuus; tarkoitetaan jonkin kohteen tai laitteen näkymistä tai erottumista
muusta ympäristöstä esim. liikenteenohjauslaitteen tai tiellä työskentelevän henkilön
tulee olla hyvä havaittavuudeltaan eli erottuva hyvin esimerkiksi taustasta.
ILO; Kansainvälinen työjärjestö (International Labour Organization) perustettiin
osana Kansainliittoa vuonna 1919 turvaamaan työelämän oikeuksia
maailmanlaajuisesti ja se on YK:n vanhin erityisjärjestö. Sen päämaja sijaitsee
Genevessä. Suomi liittyi ILOn jäseneksi vuonna 1920.
InfraRYL 2010; infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset.

itsenäinen työnsuorittaja; urakkaa, aliurakkaa, hankintaa tai muuta sellaista
työnsuoritusta tarkoittavan muun sopimuksen kuin työsopimuksen perusteella, työtä
tekevää, jolla ei kyseessä olevalla työmaalla ole palveluksessaan työntekijöitä.
Itsenäisen työnsuorittajan on noudatettava työsuojelulainsäädännön vaatimuksia
yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevän henkilön tunnisteesta. Itsenäisen
työnsuorittajan on noudatettava myös päätoteuttajan antamia työmaan
järjestyssääntöjä.
päätoteuttaja; rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai pääasiallista määräysvaltaa
käyttävää työnantajaa taikka sellaisen puuttuessa rakennuttajaa itseään.
rakennuttaja; henkilö tai organisaatio, joka ryhtyy rakennushankkeeseen tai muuta,
joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta taikka jos edellä mainittuja ei ole, tilaajaa.
RIL; Suomen Rakennusinsinööri liitto

riski; tarkoitetaan haitallisen tapahtuman todennäköisyyttä ja vakavuutta

riskienarviointi, riskikartoitus, riskianalyysi; riskienarvioinnilla tarkoitetaan
selvitystä, jonka tavoitteena on löytää teknisistä laitteista, ihmisen toiminnasta sekä
ympäristöolosuhteista onnettomuuden tai tapaturman synnyn mahdollistavat tekijät,
arvioida näistä aiheutuvat seuraukset sekä etsiä edullisimmat parannusvaihtoehdot.

riskien hallinta; on järjestelmällinen toiminta, joka sisältää riskien arvioinnin sekä
tarvittavien toimenpiteiden suunnittelun, toteutuksen, seurannan ja korjaavat
toimenpiteet.
STM; Sosiaali- ja terveysministeriö

STUK; Säteilyturvakeskus

STTV; Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

tapaturman aiheuttaja; tarkoitetaan teknisen työympäristön tekijää, jonka voidaan
katsoa vaikuttaneen eniten tapaturman syntyyn. tapaturman aiheuttajan avulla
pyritään löytämään vaarat, jotka johtavat tapaturmiin. Tapaturman aiheuttaja osoittaa
tapaturman aiheuttaneen kohteen, jonka rakenteessa tai toiminnassa ei välttämättä ole
ollut poikkeamia.
tapaturmatekijä; tämän avulla selvitetään, miksi tapaturma sattui. Tapaturmatekijöitä
etsitään tapahtumien kulun ja siihen liittyvien välittömien syiden taustalta sekä
kohtaamistilanteesta että pelastustoimista. Tapaturmatekijöitä ovat kaikki ne
muutokset, häiriöt, ominaisuudet ja olosuhteet, jotka ovat voineet vaikuttaa
tapaturmaan johtaneiden tapahtumien kulkuun.
tapaturmataajuus; tapaturmien lukumäärä miljoonaa tehtyä työtuntia kohti

TOT; työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä. TOT-tutkinta tehdään
kuolemaan johtaneista työtapaturmista.
Tukes; Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

turvallisuus; on olotila, jossa siihen liittyvät riskit ovat hyväksyttäviä.

turvallisuusasiakirja; rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo
rakennushanketta rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laatima asiakirja,
joka sisältää kyseisen rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja
sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. Asiakirjan tulisi sisältää
muun muassa rakennushankkeen vaara- ja haittatekijät sekä työturvallisuutta ja
työterveyttä koskevat tiedot sekä menettelytapaohjeita työturvallisuutta varten.
Turvallisuusasiakirja tehdään yleensä urakka-asiakirjojen laadinnan yhteydessä ja

liitetään urakkatarjousasiakirjoihin. Turvallisuusasiakirjaa
rakentamisprosessin etenemisen aikana.

täydennetään

turvallisuuskoordinaattori; rakennuttajan rakennushankkeeseen nimeämää
tehtävistään vastuullista edustajaa, joka huolehtii rakennuttajalle säädetyistä
velvoitteista.
turvallisuussäännöt; rakennuttajan laatimat rakennustyön toteutusta varten kirjalliset
turvallisuussäännöt. Säännöissä on esitettävä turvallisuushallinnan tavoitteet ja
toimenpiteet sekä ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin, yhteistoimintaan ja
työmaakokouksiin, henkilötunnisteen käyttöön ja kulkulupaan sekä osapuolten
hyväksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn.
työmaa-alue; alue, jolla rakennustyötä tehdään ja joka on urakoitsijoiden
käytettävissä rakennusajan.
valvoja; rakennuttajan puolesta työsuoritusta valvova henkilö.

viranomaiset; valvovat lakien, asetusten sekä eriasteisten kaavojen yleisten ja
paikallisten määräysten, ohjeiden ja normien pohjalta suunnittelua ja rakentamista.
Vnp 205/2009; Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta. Asetus
säädetty 23 päivänä elokuuta 2002 annetun työturvallisuuslain (738/2002) nojalla.
VTT; Teknologian tutkimuskeskus

yhteinen rakennustyömaa; työpaikka, johon sovelletaan maan alla ja päällä sekä
vedessä tapahtuvaa rakennuksen ja muun rakennelman uudis- ja
korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon sekä näihin liittyvään asennustyöhön,
purkamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä rakentamista koskevaan
suunnittelutyötä ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi
työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja.
YSE 1998; rakennusurakan yleiset sopimusehdot.
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1
1.1

JOHDANTO
Tausta

Diplomityö käsittelee työturvallisuutta, joka sisältyy osana laajempaa käsitettä,
työsuojelua. Aihe on tänäkin päivänä ajankohtainen kuten myös työtapaturmien
ehkäisyyn käytettävät erilaiset ennaltaehkäisevät toimenpiteet yrityksissä ja erilaisten
työturvallisuutta edistävien menetelmien kehittäminen. Työtapaturmat aiheuttavat
yrityksille ja yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia vuositasolla.

Lopputyö ei perustu erilliseen toimeksiantoon vaan diplomityön tekemiseen on
vaikuttanut diplomityön tekijän henkilökohtainen kiinnostus aiheesta ja aiheen
liittyminen läheisesti tekijän työnkuvaan.

Työn aiheen laajuuden vuoksi rajataan työ koskemaan pääasiassa maarakennusalaa.
Toimiala pitää kärkisijaa tapaturmataajuus tilastoissa eli tapaturmien lukumäärä
miljoonaa tehtyä työtuntia kohti.

1.2

Tavoitteet

Diplomityön tavoitteena on tutkia työturvallisuuden kehitystä Suomessa, keskeistä
työturvallisuuslainsäädäntöä, työtapaturmia ja niistä aiheutuvia välillisiä että
välittömiä kustannuksia. Lisäksi haastattelujen perusteella halutaan tutkia miten
työturvallisuuteen liittyvät asiat on hoidettu pk-yrityksissä. Tavoitteita täsmentämään
on mietitty seuraavia kysymyksiä, joihin tällä työllä pyritään saamaan vastauksia.

1) Miten työsuojelu ja työturvallisuus ovat kehittyneet Suomessa ja mitkä ovat
ne keskeisimmät työturvallisuutta määrittävät lait ja asetukset, jotka ohjaavat
maarakennusalaa?
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2) Mitkä ovat maarakennusalalle tyypillisiä tapaturmia TOT –raportteihin
perustuen ja kuinka paljon työtapaturmat aiheuttavat kustannuksia tilastojen
perusteella Suomessa?

3) Miten työturvallisuuslain ja asetuksen velvoitteet on hoidettu pienissä
yrityksissä?

1.3

Menetelmät ja aineisto

Diplomityö pohjautuu suurelta osin olemassa oleviin aiheesta kirjoitettuihin lähteisiin
ja lakiin ts. teoreettisen tiedon keruuseen ja aineiston läpikäyntiin. Teoriatietoa on
kerätty kirjallisista julkaisuista sekä aiheeseen liittyvien toimijoiden internet-sivuilta
kuten

työturvallisuuskeskus,

työturvallisuuden,

jonka

työhyvinvoinnin,

toiminnan

tavoitteena

tuloksellisuuden

sekä

on

parantaa

esimiestyön

ja

yhteistoiminnan edellytyksiä työyhteisöissä.

Tilastotietoa

on

haettu

Tilastokeskuksen,

Työ-

ja

hyvinvointilaitoksen,

vakuutusyhtiöiden ja Kansaneläkelaitoksen sivuilta. Tilastotietojen avulla pyritään
selvittämään

sairauspoissaolojen

aiheuttamia

kustannuksia

yritykselle

ja

yhteiskunnalle. Maarakennusalan tapahtuneita tapaturmia käydään läpi TOT raporttien avulla. Aikarajaus tehdään vuosiin 2000 – 2012.

Isoissa yrityksissä huolehditaan turvallisuudesta ja terveydestä työsuojelun
yhteistoiminnassa. Näissä yrityksissä myös työsuojeluorganisaatio joudutaan
järjestämään lain edellyttämällä tavalla. Työturvallisuudesta kuten entistä enemmän
myös ympäristöasioista huolehtiminen on yrityksille kilpailuvaltti henkilöstön
rekrytoinnissa ja tärkeä osa yrityskuvan luomisessa. Näiden yritysten internet
kotisivuilla esitelläänkin heidän työturvallisuusmenetelmät että ympäristöasioiden
hoito. Ongelmia useimmiten ilmenee pk-yrityksissä ja nimenomaan alle viisi henkilöä
työllistävissä yrityksissä ns. mikroyrityksissä, joilla ei ole lainomaista velvoitetta
järjestää työsuojeluorganisaatiota samassa laajuudessa kuin isommilla yrityksillä.
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Haastattelujen tuloksia verrataan ison yrityksen vastaaviin toimintoihin toisin sanoen
bechmarkataan.

Benchmarking (esikuva-analyysi/vertailuanalyysi) tarkoittaa oman toiminnan
vertaamista toisten toimintaan, usein parhaaseen vastaavaan käytäntöön.
Benchmarkingin

perusidea

on

toisilta

oppiminen

ja

oman

toiminnan

kyseenalaistaminen. Se on jatkuva systemaattinen organisaation tuottavuuden,
laadun, työprosessien ja työtapojen tehokkuuden vertaaminen valioluokkaa
edustavien yritysten ja organisaatioiden vastaaviin. Benchmarking toimintaa
käytetään yleisesti yritysmaailmassa ja usein nimenomaan laatuasioiden kehittämisen
ja prosessinkehittämisen välineenä. Benchmarking auttaa tunnistamaan oman
toiminnan heikkouksia ja laatimaan niiden kehittämiseen tähtääviä tavoitteita sekä
laatimaan kehitysideoita. Ennen varsinaista haastattelua lähetetään haastateltaville
kysymyslista mietittäväksi.

1.4

Työn rakenne

Työn alkuosassa kappaleessa kaksi käsitellään työsuojelun ja työturvallisuuden
kehitystä Suomessa, keskeistä työturvallisuuslainsäädäntöä ja lainsäädännön kehitystä
sekä selvitetään rakennushankkeen eriosapuolien velvollisuuk-sia/velvoitteita. Tietoa
haetaan alan lainsäädännöstä ja kirjallisista julkaisuista.

Työn kolmannessa kappaleessa käydään läpi työturvallisuusasioiden hoitamista
työmaan näkökannalta käytännön esimerkin pohjalta. Esimerkki pohjautuu vastaavan
työnjohtajan tehtävien läpikäyntiin julkisen sektorin kadunsaneeraushankkeessa oman
työkokemuksen pohjalta. Turvallisuuteen liittyvien asioiden vastuuttaminen
rakennushankkeessa riippuu rakennushankkeen koosta, onko kyseessä julkinen vai
yksityinen sektori, yrityksen koosta ja käytössä olevista henkilöresursseista.
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Työn neljäs kappale keskittyy turvallisuusjohtamiseen yrityksissä ja tutkii miten
turvallisuusjohtaminen liittyy osana yrityksen muuta johtamista ja miten
turvallisuusjohtaminen eroaa yrityskoon muuttuessa.

Työn loppuosa, kappale viisi keskittyy tapaturmatilastoihin ja esimerkkitapaukseen
TOT –raportin kautta sekä kustannuksiin, jotka aiheutuvat tapaturmista ja
sairauspoissaoloista yrityksille että yhteiskunnalle.

Kappaleessa kuusi, työn empiirisessä osassa käydään läpi tehdyt yrityshaastattelut.
Haastateltaville on lähetetty ennakkoon sähköpostitse kysymyksiä tutustumista
varten, joihin haastattelemalla on haluttu saada vastauksia. Haastattelun avulla on
pyritty tutkimaan miten yrityskoko vaikuttaa työturvallisuusasioiden hoitoon ja sitä
kautta työtapaturmien lukumäärään ja niistä aiheutuviin kustannuksiin. Tämän lisäksi
on selvitetty miten yrittäjät näkevät rakennuttajien hoitavan heille laissa määrättyjen
työturvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamisen kuten turvallisuusasiakirja,
hankkeen suunnitelma-asiakirjat ja miten käsite turvallisuuskoordinaattori tunnetaan
työmaalla.

Kappale seitsemän, yhteenveto, sisältää yhteenvedon työstä ja työn keskeisimmät
vastaukset tutkimuksen alussa esitettyihin kysymyksiin sekä johtopäätökset.
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2
2.1

TYÖSUOJELU JA TYÖTURVALLISUUS SUOMESSA
Työsuojelu ja sen historia

Työsuojelulla tarkoitetaan toimia, joilla vapaaehtoisesti ja lain velvoittamana pyritään
ehkäisemään, vähentämään ja poistamaan työssä ja työoloista aiheutuvia vaaroja ja
vaurioita. Työsuojelulla pyritään muuttamaan työ ja työolot sellaisiksi, että ne
edistävät ihmisen ruumiillista, henkistä terveyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä.
Työsuojelutoimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti työntekijöihin joille koituvia
vaaroja ja haittoja työsuojelun avulla pyritään vähentämään. (Työsuojelu, s. 1).

Työntekijöiden suojelu on sosiaalipolitiikan vanhin toiminta-alue. Suomessa se
käsittää pääasiallisesti työturvallisuus- ja työaikasuojelun.

Vasta teollisuuden

läpimurto Isossa-Britanniassa 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa toi työelämään
liittyvät riskit varsinaisesti ajankohtaisiksi. Ammattikuntalaitoksen soveltamat
työsuojelua koskevat säännökset eivät sopineet teollistuvaan yhteiskuntaan.
Erityisesti työntekijöiden aseman turvattomaksi teki liberalistinen käsitys, jonka
mukaan talouselämässä ei saanut olla rajoittavia säännöksiä. Sosialistiset opit
vaikuttivat työntekijäin suojelua koskevien lakien säätämiseen Saksassa, jossa
huomiota

herättivät

1800-luvun

loppupuolella

säädetyt

Bismarckin

sosiaalivakuutuslait. Työsuojelun tarvetta alkoi esiintyä myös muissa maissa
teollistumisen seurauksena. Suomessa ensimmäiset työsuojelua tarkoittavat
säännökset olivat asetuksessa teollisuusammateissa olevien työntekijöiden
suojelemisesta vuodelta 1889. (Työsuojelu, s. 1).

2.2

Työväensuojelua ennen toista maailmansotaa

Sosiaalipolitiikan syntymaana pidetään yleisesti Saksaa, jossa valtio ryhtyi ohjaamaan
1880-luvulla

talouspolitiikalla

teollistumisen

kulkua

ja

suojelemaan

sosiaalipolitiikalla yksilöitä teollistumisen ja kilpailun haittavaikutuksilta.
(Myyryläinen 1999, s. 1).
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”Teollistuminen viritti Suomessa keskustelun työväen asemasta ja valtiopäivät
käynnisti 1880-luvun alussa tutkimuksen, jossa selvitettiin teollisuusammattien
työoloja. Tutkimustulokset johtivat vuonna 1889 asetukseen teollisuus-ammateissa
olevain työntekijäin suojelemisesta. Alimmaksi työhöntuloiäksi määrättiin 12 vuotta,
lasten päivittäinen työaika määrättiin 6,5 tunniksi ja nuorten 12 tunniksi sekä
kiellettiin lapsilta ja nuorilta yötyö ja lapsilta ja naisilta kaivostyö. Valtio palkkasi
ensimmäiset ammattientarkastajat valvomaan määräysten noudattamista. Asetuksella
oli suurempi periaatteellinen kuin käytännön merkitys. Se oli alku myöhemmin
laajentuneelle valtion puuttumiselle työelämän suhteisiin. Tehtaanpatruunan valta ei
ollut tehtaan seinien sisäpuolella enää rajaton kuten aikaisemmin. (Myyryläinen 1999,
s. 1).

Vuonna 1889 asetettiin komitea selvittämään työväenvakuutusasiaa ja vuonna 1895
annettiin

laki

työnantajan

vastuunalaisuudesta

työntekijää

kohtaavasta

ruumiinvammasta. Laki sääti tapaturmavakuutuksen ottamisen teollisuus- ja
rakennusalan työntekijöille pakolliseksi eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta. Laki
korvasi työntekijälle työtapaturman aiheuttamasta pysyvästä työkyvyttömyydestä
korvauksen, minkä enimmäismäärä oli 60 % kokonaisansiosta. Leski ja lapset
oikeutettiin myös saamaan korvausta, mikä oli tosin huomattavasti edellistä korvausta
pienempi. Tässä vaiheessa lain korvausvelvollisuus ei ulottunut ohimeneviin
vammoihin, mikä olikin lain yksi suuri puute. (Myyryläinen 1999, s. 1).

Suomen ensimmäisen eduskunnan kokoonnuttua vuonna 1907 alkoi maassa vilkas
sosiaalilainsäädännön uudistustyö. Lukuisat lakihankkeet jäivät kuitenkin kesken
toisen sortokauden alettua vuonna 1908, koska hallitsija ei vahvistanut eduskunnan
hyväksymiäkään lakeja poikkeuksena leipomotyötä koskeva laki vuonna 1908, jolla
rajoitettiin miesten työaikaa kieltämällä yötyö leipomoissa ja määräämällä
henkilökohtaisen työajan pituudeksi 48 tuntia viikossa ja 10 tuntia päivässä. 1900luvun alkupuolen ainoat uudistukset olivatkin merimiesten-tapaturmavakuutuslaki
vuonna 1902 ja naispuolisten ammattientarkastajan viran perustaminen vuonna 1903.
(Myyryläinen 1999, s. 2).
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Vuoden 1920 aikana teollisuus siirtyi pääosin kahdeksan tunnin työpäivään ja
talvisodan alla työntekijöille oli lailla turvattu vuosilomaa enimmillään 12 työpäivää,
jonka ehtona oli kuitenkin vähintään viisi vuotta jatkunut työsuhde. Kansalaissodan
jälkeen työelämän uudistamista jatkettiin myös muilla kuin työaikaa koskevilla
laeilla. Työväenliikkeen heikentyessä kansalaissodan johdosta kyettiin kuitenkin
työlainsäädäntöä täydentämään ja uudistamaan. Valtio asetti työoikeuden normiston
uudistamisen tärkeäksi tehokkaaksi keinoksi vahvistaa yhteiskunnan sisäistä
rakennetta ilman suuria kustannuksia. Lainsäädännöllinen uudistustehtävä ei ollut
helppo, sillä monet työnantajapiirien edustajat vastustivat lakien säästämistä.
Työnantajapuoli tähtäsi siihen, että työsuhteet voitaisiin määritellä yrityskohtaisesti ja
yksilöllisesti ilman rajoittavaa lainsäädäntöä. (Myyryläinen 1999, s. 2).

Eduskunnan enemmistö halusi kuitenkin tukea kansakunnan yhtenäisyystyötä ja
hyväksyi työoikeuden perusnormiston vuosina 1922-1924. Vuonna 1922 saatiin
aikaan ensimmäinen työnantajan ja työntekijän keskinäistä sopimusmenettelyä
normittava laki. Lain avulla suojeltiin työntekijä kohtuuttomilta työehdoilta. Lakiin
sisältyi periaate, että työnantaja ja työntekijä eivät ole tasavahvoja osapuolia
työmarkkinoilla. Samana vuonna saatiin myös työsääntölaki, joka yhdenmukaisti
työpaikkakohtaisesti yksilöllisiä työsopimuksia. Laki sääti myös menettelytavoista eri
työpaikoilla

ja

määritteli

ensimmäistä

kertaa

luottamus-miehen

aseman

työntekijöiden edustajana työpaikalla. Työehtosopimuslaki säädettiin vuonna 1924,
joka määritteli työehtosopimusten aseman ja oikeusvaikutukset, mutta säädetyt
laitkaan eivät tuoneet rauhaa työmarkkinoille. (Myyryläinen 1999, s. 3).

Suomi sai jo varhain aikaan työtapaturma- ja työttömyysvakuutukset, mutta sairausja vanhuusvakuutusten suhteen Suomi oli viimeisten joukossa. Työsuojelun suhteen
Suomi oli edelläkävijämaita Euroopassa, mutta työmarkkinasuhteiden kehittämisessä
sen sijaan viimeisiä. Työnantajien harjoittama sosiaalipolitiikka oli maailmansotien
välissä hyvin laajaa ja ulottui myös tehdasalueen ulkopuolelle. Tästä esimerkkinä
voisi mainita asunnot ja tontit sekä viljelypalstat ja siirtolapuutarhat, joita
tehdaspaikkakunnilla järjestettiin työntekijöille. Myös aineellista apua tarjottiin
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tarjoamalla elintarvikkeita ja polttopuita alennettuun hintaan. Ruokailu ja
terveydenhoitopalvelut olivat hyvin yleisiä. Työnantajat huolehtivat myös
työntekijöiden ammatillisesta koulutuksesta mm. perustamalla ammattikouluja.
Joidenkin työnantajien apu saattoi ulottua myös elinkaaren loppuosaan eli pitkään
työnantajan palveluksessa olleille työntekijöille perustettiin vanhainkoteja.
Työnantajien tarjoama sosiaalinen toiminta ei tietenkään ollut pyyteetöntä vaan
toiminnallaan he pystyivät sitomaan itselleen tärkeää työvoimaa paikkakunnalle.
(Myyryläinen 1999, s. 4).

1970-luku oli työsuojelun kannalta merkittävä vuosikymmen. Työpaikoille
perustettiin

lakisääteisesti

työsuojelun

yhteistoimintaorganisaatiot,

viranomaistoimintaa vahvistettiin perustamalla uusi keskusvirasto ja luomalla
valvontaa varten työsuojelupiiriorganisaatio. Aiemmin vuonna 1945 perustettua
Työterveyslaitosta

kasvatettiin

aluelaitosverkostolla,

VTT:lle

perustettiin

turvallisuustekniikan laboratorio ja teknillisiin korkeakouluihin tuli uusia tutkimus- ja
opetusvirkoja. Työsuojelurahasto aloitti myös toimintansa vuosikymmen lopulla.
1980-luku oli rauhallisempaa kehitystä – toiminta arkipäiväistyi vähitellen. Henkinen
työsuojelu alkoi nousta keskusteluun tapaturmantorjunnan rinnalle. (Laitinen,
Vuorinen, Simola. 2009. s. 22).
”Euroopan Unionin jäsenyys vuonna 1995 oli myös työsuojelun kannalta hyvin
merkittävä asia. EU:n tuoteturvallisuutta ja työsuojelua koskeva lainsäädäntö tuli
koskemaan myös Suomea, vaikkakin erimerkiksi viranomaistoiminnan organisointi
on edelleen kansallisessa päätösvallassa”. (Laitinen & al. 2009. s. 22).

2000-luvun alkupuolella henkinen työsuojelu, yhteisten työpaikkojen ongelmat ja
ulkomaisen työvoiman työolot nousivat voimakkaasti esiin. Myös johtamiseen ja
turvallisuuskulttuuriin

alettiin

kiinnittää

entistä

enemmän

huomiota.

Toimialakohtaiset turvallisuuskilpailut ja 0 tapaturma –ajattelun omaksuminen
työpaikoilla ovat myös vieneet työsuojelutoimintaa tärkeäksi osaksi hyvää johtamista.
Kansainvälistyminen on entistä voimakkaammin ja tulee tulevaisuudessakin
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vaikuttamaan työsuojelussa esiin nouseviin teemoihin. Kansainvälisten sopimusten
merkitys vähimmäisolojen turvaamiseksi on suomalaisillekin tärkeää. Tasa-arvo ja
työn ja perheen yhteensovittaminen ovat myös nousemassa työsuojelun teemoiksi.
Alla olevassa taulukossa on koottu työsuojelun merkkitapahtumat 1500-luvulta
alkaen. (Laitinen et al. 2009. s. 22-23).

Taulukko 1. Työsuojelun merkkitapahtumat 1500-lvulta alkaen (Laitinen et al. 2009.
s. 23-25)
1500-luku

Kaivostoiminta alkaa, Ojamon rautakaivos Lohjalla avataan 1958

1600-luku

Tervan ”teollinen” valmistus alkaa, vesivoimalla käyvät sahat korvaavat
käsityön ja hevoset
Oppipoikien ikäraja 10 vuotta, lapsityövoiman käyttö yleistyy

1700-luku

1740-luku: Suomenlinnan rakentajille valtion järjestämää lääkärinhoitoa
1800-luku

1900-1920

1920-luku

1930-luku
1940-luku

1852:Ensimmäinen tehtaan lääkäri Finlaysonin Forssan
puuvillakehräämöön
1857: Perustetaan 2 rautatielääkärin virkaa, 1860 Fiskarsin tehtaaseen
lääkäri
1860-luku: Vapriikeissa ja käsityölaitoksissa 7000 henkeä töissä
Höyrysahat käyttöön, tuotanto kasvaa nopeasti
Lapsityövoiman osuus teollisuudessa keskimäärin 30 %,
tulitikkutehtaissa 66 %
1879: Elinkeinoasetus: lapsityövoiman (alle 12 v.) käyttö kielletään ja alle
18-vuotiaiden käytölle asetetaan rajoituksia, vaatimuksia työpajan
esimiehen pätevyydestä
1889: Keisarin asetus ”Teollisuusammateissa olevain työntekijäin
suojelusta”
Ammattientarkastus alkaa, 2 ammatintarkastajaa
Työaikaa rajoitetaan
1890: Tapaturmien tilastointi alkaa; 200 tapaturmaa vuonna 1890
1891: Ensimmäinen työtapaturmien tutkimus (August Hjelt): 45000
vakuutettua työntekijää, joille vuoden aikana sattui 953 työtapaturmaa;
niistä 76 johti kuolemaan ja 252 invaliditeettiin
1895: Pakollinen tapaturmavakuutus alkaa
1917: Työviikon pituus rajoitetaan 47 tuntiin
1918: Tapaturmia 3000 kpl
1919: Laki nuorista työntekijöistä
1920: Suomen tapaturmavakuutuslaitosten liitto perustetaan
1922: Työsopimuslaki
1922: VR:n psykoteknillinen laboratorio, Ilmavoimien psykofysiologian
laboratorio
1926: Ammattitautien tilastointi alkaa
1927: Ammattientarkastuslaki
1928: Tapaturmavakuutuslehti alkaa ilmestyä
Vuosikymmenen alussa 15 000 työtapaturmaa ja lopussa 65 000
työtapaturmaa
1929: Laki nuorista työntekijöistä uusitaan
1931: Työturvallisuuslaki
1931: Heincrichin tutkimus ja kirja Industrial Accident Prevention
1945: Työterveyslaitos perustetaan
1946: Työaikalaki
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1950-luku

1960-luku
1970-luku

1980-luku
1990-luku

2000-luku

2010-luku

2.3

1946: Teollisuuden työnjohto-opisto aloittaa
1946: Tuotantokomitealaki
1948: Tapaturmavakuutuslaki uudistetaan
1951: Työterveyslaitoksen psykologian osasto ja TKK:n työpsykologian
professuuri
1958: Työturvallisuuslaki uudistetaan
Vuosikymmenen puolivälissä 100 000 työtapaturmaa (1956)
1963: Laki nuorista työntekijöistä uusitaan
1965: 170 000 tapaturmaa
1970: 40 viikkotunnin työaika
1970: Työsopimuslaki uusitaan
1970: STK:n ja SAK:n sopimus työpaikkaterveydenhuollosta
1970: Työturvallisuusryhmä (tapaturmatutkimus) aloittaa
Työterveyslaitoksessa
1971: Työ Terveys Turvallisuus –lehti aloittaa
1973-74: Työsuojeluhallitus ja läänikohtaiset työsuojelupiirit perustetaan,
työpaikoille työsuojeluvaltuutetut, -päällikkö ja –toimikunta
1973-75: Aluetyöterveyslaitokset perustetaan
1973: Työsuojeluteknologian professuuri Tampereen teknilliseen
korkeakouluun
1975: VTT:n turvallisuustekniikka laboratorio perustetaan Tampereelle
1978: Työterveyshuoltolaki uusitaan
1979: Työsuojelurahasto aloittaa
Työsuojelutoiminta arkipäiväistyy normaaliksi toiminnaksi
Henkinen työsuojelu nousee keskusteluun tapaturmien torjunnan rinnalle
1993: Työsuojeluhallitus lakkautetaan ja sen toiminnot siirtyvät
ministeriöön ja piirihallintoon, työsuojelupiireistä tulee itsenäisiä
viranomaisia
1993: Laki nuorista työntekijöistä uusitaan
1994: Suomi liittyy Euroopan talousalueen (ETA) ja alkaa soveltaa
Euroopan unionin (EU) työturvallisuutta ja tuoteturvallisuutta koskevia
direktiivejä
1995: Suomi liittyy EU:hun
2001: Työsopimuslaki uusitaan
2001: Työterveyshuoltolaki uusitaan
2003: Työturvallisuuslaki uusitaan kokonaan
2006: työsuojelun valvontalaki uudistetaan
Kansainvälistyminen vauhdittaa globaalin lainsäädännön kehitystä (ILO)
Tasa-arvokysymykset, työn ja perheen yhteensovittaminen
Verkottuneen toiminnan työturvallisuus
Liikenteen ja kuljetusten työturvallisuus
Toimitusketjujen turvallisuus

Uranuurtaja Vera Hjelt

Vera Augusta Hjelt (13. elokuuta 1857 Turku - 23. huhtikuuta 1947 Helsinki) syn-tyi
säätyläisperheeseen, mutta sai kasvaa suhteellisen vapaasti, sillä hänen äitinsä
vammautui tytön ollessa pieni eikä kasvattanut tätä säädynmukaista elämää varten.
Vera Hjelt haaveili nuorena kuvanveistäjän ammatista. 17-vuotiaana hän kuitenkin
perusti Turkuun musiikkikaupan, mikä oli ensimmäinen laatuaan Turussa. Kauppiaan
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urasta ei kuitenkaan tullut hänen elämäntyönsä. Vera Hjelt opiskeli Tammisaaressa
seminaarissa ja lähti valmistuttuaan Ruotsiin tyttökoulun opettajaksi. Opetustyön
ohella hän kävi veistokoulua, mikä oli ollut hänen nuoruuden haave. Palattuaan
Helsinkiin 1880-luvun puolivälissä hän perusti kasvatusopillisen veistolaitoksen. Hän
patentoi laitosta varten suunnittelemansa kokoontaitettavan höyläpenkin ja lähetti
veistomallinsa Pariisin maailman-näyttelyyn. Veistolaitos laajeni ja mallien tekemistä
varten perustettiin oma tehdas, jonka toimitusjohtaja Hjelt oli. Näiden kokemusten
perusteella

hän

Alexandra

Gripenbergin

ehdotuksesta

hakeutui

ammattientarkastajaksi. (Tiedenaisia, s. 1).
Vera Hjelt nimitettiin – sukupuolestaan vapautettuna – 1903 Suomen ensim-mäiseksi
naispuoliseksi apulaisammattientarkastajaksi. Työssään hän matkusteli eri puolilla
Suomea tarkastamassa naisten työoloja tehtaissa ja työpaikoissa. Keräämänsä
aineiston pohjalta Hjelt kirjoitti perusteellisen tutkimuksen ompelijattarien
ammattioloista (1908-09). Se oli ensimmäinen suomalainen tutkimus työläisnaisten
asemasta. Tutkimus on ollut arvokas paitsi omana aikanaan tuodessaan esiin naisten
työhön liittyviä epäkohtia, mutta myös myöhemmin lähdeteoksena naisten
sosiaalihistorian tutkimuksessa. Muita hänen kirjoittamiaan julkaisuja ovat mm.
Nainen käytännöllisillä työaloilla (1888), Yhteiskuntatietoa kansalaisille (1915),
mikä tarkasteli muun muassa avioliittoon ja naisten koulutukseen liittyviä
kysymyksiä. Vuonna 1939 Vera Hjelt kirjoitti teoksen Työntekijäin suojelu
tapaturmilta ja sairauksilta, mikä nimenomaan käsitteli työsuojelutekniikkaa,
työhygieniaan ja työväenhuoltoon liittyviä asioita. (Tiedenaisia, s. 1).

Hjelt keräsi matkoiltaan työsuojeluun liittyviä kojeita ja laitteita ja perusti 1911
pysyvän työnväensuojelunäyttelyn. Sen pohjalta kehittyi myöhemmin Sosiaalimuseo,
jonka intendenttinä hän myös toimi 74-vuotiaaksi. Hän toimi myös vuosina 19081918 kansanedustaja, jonne hänet valittiin ruotsalaisen kansapuolueen listoilta. Vera
Hjelt vaikutti ratkaisevasti naistyövoiman käyttöä säätelevän lainsäädännön syntyyn.
(Tiedenaisia, s. 1).
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2.4

Safety First –liike

Yhdysvalloissa osa työnantajista päätti tehokkain keinoin ryhtyä taistelemaan työssä
sattuvia työtapaturmia vastaan

ottamalla työväestö tehokkaasti itse mukaan

tapaturmantorjuntatyöhön mukaan päästäkseen parhaaseen lopputulokseen. Täten
syntyi Amerikassa vuonna 1920 Safety First –liike. Aiemmin jo vuonna 1913 oli
aloittanut toimintansa National Safety Council. Tämän liikkeen tarkoituksena oli
yhdistää työnantaja, työnjohtaja ja työntekijä yhdessä määrätietoisesti taistelemaan
tapaturmanvaaroja vastaan. Amerikasta oli lähtöisin ajatus, että suuret värikkäät
suojelukuvat valaisevine ja mielenkiintoa herättävine teksteineen voisivat
havainnollistaa työstä uhkaavista vaaroista ja varoittaa niistä. Suojelumainontaan
liittyvät kuvat tuli asettaa työntekijöiden kulkureittien varteen siten, että ne olisivat
työntekijöiden helposti havaittavissa. Vastaavasti tehtaissa olevien vaarallisten
koneiden luo tuli kiinnittää kuvia muistuttamaan työntekijää vaaroista, jonka hänen
käyttämänsä koneensa tai vaarallinen työ voi aiheuttaa. Samoin suullisella,
henkilökohtaisella mainonnalla, lentolehtisellä ja esitelmillä tahdottiin työntekijöitä
itseään saada olemaan mukana suojelutoiminnassa. Jo tällöin huomattiin, että
turvallisuustyöhön tuli sitouttaa henkilö, että tämä työ tulisi hoidettua määrätietoisesti
ja säännöllisesti. (Hjelt 1939, s. 27).

Työsuojelunäyttelyn 100-vuotisjuhla pidettiin Tampereella 24.11.2009. Yksi
juhlapuhujista oli Pauli Kettunen ja hän käsitteli puheessaan mm. Safety First –
liikettä. Puheessaan Kettunen (2009, s. 7) toteaa, että tapaturma oli kustannuksia
nostava ja tehokkuutta alentava häiriö. Vähintään 80 prosenttia työtapaturmista johtui
työntekijöistä itsestään, heidän virheistä työnsuorituksissa. Näin asian esitti Safety
First –turvallisuusliike. Suomeen tämän aatteen toi vuorineuvos Gösta Serlachius
1920-luvun alkupuolella.
”Pian myös ammattientarkastajat neuvoivat työnantajia organisoimaan yrityksissään
turvallisuustyöstä. He teroittivat, että tapaturmien välttäminen oli enimmälti järjestysja kasvatustehtävä. Ammattientarkastajat saivat tietonsa Safety First –toiminnasta
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pääasiassa Kansainväliseltä työjärjestöltä ILO:lta, joka perustettiin vuonna 1919
Versaillesin rauhansopimuksen nojalla Kansainliiton autonomiseksi osaksi.
Kolmikantaperiaatteen (hallitus-työntekijät-työnantajat) mukaisesti organisoitu ILO
muodostui ylipäätään työtä, työsuhteita ja työntekijöitä koskevan tiedon
kansainväliseksi keskukseksi”. (Kettunen 2009, s. 8).

Suomessa ensimmäisenä alkoivat puunjalostusteollisuuden yritykset organisoida
turvallisuustoimintaa 1920-luvun lopulta lähtien kuten Serlachius, jonka esimerkkiä
seurasivat Enso-Gutzeit ja Kymi-yhtymä. 1930-luvulla muutkin puunjalostusyhtiöt ja
muutamat muidenkin alojen yritykset kuten Paraisten Kalkkivuori Osakeyhtiö ja
kaivosyhtiö Outokumpu. Tärkeimpänä kannustavana asiana oli tietysti työnantajien
tapaturmavakuutusvelvollisuus

että

huoli

vakuutuskustannuksista.

Koska

paperitehtaat edustivat tuolloin Suomen teollisuudessa alan teknologista huippua ja
alan tuottavuus kasvoi muita teollisuuden aloja nopeammin, alalla oli myös paremmat
edellytykset oppia, että tapaturma oli häiriö ihmisen ja koneen muodostamassa
järjestelmässä ja nimenomaan, että häiriön syy oli ensi sijassa ihmisessä eikä
koneessa.

Tapaturmia

alettiin

tarkastella

taloudellisen

rationalisoinnin

viitekehyksessä, riskeinä, joiden todennäköisyys oli laskettavissa ja häiriöinä, jotka
olivat ehkäistävissä. (Kettunen 2009, s. 8).

2.5

Työsuojeluorganisaatio Suomessa

Lain mukaan Suomessa työsuojelusta vastaa työnantaja. Työpaikoilla toimii lain
velvoittamana työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut. Käytännön työterveyden
järjestämisestä vastaavat työterveyshenkilöstö ja työterveyshuolto yhdessä yrityksen
henkilöstöhallinnon kanssa. Työterveyshuolto voi olla järjestetty joko julkisen
sektorin tai yksityisen palvelun tuottajan kautta. Järjestöt kuten työsuojelurahasto,
työturvallisuuskeskus ja työmarkkinajärjestöt ohjaavat sopimuksia, koulutuksia,
tiedonvälitystä

ja

tutkimusmäärärahoja.

Eri

ammattiliitoilla

on

omat

työsuojelutoiminnasta vastaavat henkilöt, jotka toimivat myös työpaikan
edunvalvonnan osana. Erilaiset tutkimus- ja palvelulaitokset kuten VTT,
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vakuutusyhtiöt, standardisoimisliitto ja korkeakoulut tuottavat työsuojeluun ja –
terveyteen liittyvää materiaalia ja ohjeistusta. Materiaaleista suurin osa on saatavissa
internet

–sivuilta

sähköisessä

muodossa.

Laitokset

antavat

lisäksi

asiantuntijalausuntoja sekä tekevät erilaisia mittauksia. (Työsuojelu, s.3).

Työsuojeluhallinnon tärkeinä tavoite on ylläpitää ja edistää työsuhteessa olevien
työntekijöiden ja toimihenkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työtapaturmia
ja ammattitauteja. Yhteisellä työpaikalla valvotaan myös, että itsenäiset
työnsuorittajat täyttävät velvoitteensa. Työsuojeluhallinnon tehtävänä on valvoa
määräysten noudattamista. Suurin osa voimavaroista käytetään valvontatehtäviin.
Valvonnan lisäksi työsuojeluhallinnon tehtävänä on mm. antaa ohjeita ja neuvoja
työsuojelusäännösten ja –määräysten soveltamisesta. Lisäksi se tekee yhteistyötä
työsuojeluasioissa työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen kanssa. Toimintaa
Suomessa johtaa Sosiaali- ja terveysministeriö, jossa toimii työsuojelu- ja
terveysosastot. Osastoilla määritellään Suomessa sovellettava työsuojelunormitus ja –
valvonta. STM:n työsuojelutoimintaa tukevat viranomaistaho: Työministeriö,
Turvallisuus-

ja

kemikaalivirasto

(Tukes),

Säteilyturvakeskus

(STUK),

Kuluttajavirasto sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV).
(Työsuojelu, s. 3).

Työsuojeluvastuut

käytännössä

tulevat

linjaorganisaation

tehtävien

ja

toimivaltuuksien mukaan. Käytännössä töiden käytännön organisointi, työntekijöiden
opastus ja perehdyttäminen, ohjaus ja valvonta ovat hyvin tyypillisiä työnjohdon
työsuojelutehtäviä. Periaatteessa jokainen työnantaja on vastuussa omien
työntekijöiden turvallisuudesta, mutta yhteisellä rakennustyömaalla päävastuu
työmaan yleisistä turvallisuusasioista on rakennushankkeen päätoteuttajalla.
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2.6

Työsuojeluorganisaation osapuolet

Työpaikalla, kuten myös rakennustyömaalla, tulee huolehtia turvallisuudesta ja
terveydestä työsuojelun yhteistoiminnassa. Yhteistoimintaorganisaation työntekijän
tehtäviä turvallisuuteen ja terveyteen liittyen ovat: (työsuojeluorganisaatio, s. 1)

miten selvitetään työpaikan vaarat ja haitat
käydään läpi tehdyt vaaroja ja haittoja koskevat selvitykset
seurantatietojen käsittely
työn järjestelyt ja mitoitukset sekä niiden olennaiset muutokset
arvioida työntekijöille annettavan opetuksen , ohjauksen ja perehdytyksen
tarpeen ja hoitaa niiden järjestelyt
käsittelee kehittämistavoitteita ja -ohjelmia, mm. työkykyä ylläpitävää
toimintaa
seuraa omien toimiensa toteutumista ja vaikutuksia.

Työsuojelupäällikkö

Työnantaja

nimeää

työsuojelupäällikön,

mikäli

hän

ei

itse

toimi

työsuojelupäällikkönä. Työsuojelupäällikkö tulee olla jokaisella työpaikalla ja
työsuojelupäällikön tehtävään nimettävällä tulee olla riittävä pätevyys ja
perehtyneisyys huomioiden työn luonne ja työpaikan laajuus eli tunnettava hyvin
työsuojelusäännökset ja työpaikan olosuhteet. Työsuojelupäällikölle kuuluvia tehtäviä
ovat: (työsuojeluorganisaatio, s. 1)

avustaa työnantajaa ja esimiehiä työsuojelun asiantuntemuksen hankinnassa
sekä yhteistyössä työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisen kanssa
ryhtyä toimiin työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan
järjestämiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
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Työsuojeluvaltuutettu

Työntekijöiden on keskuudestaan valittava työsuojeluvaltuutettu edustajakseen
työsuojeluyhteistoimintaan kun työpaikalla säännöllisesti työskentelee vähintään
kymmenen henkeä. Toimihenkilöillä on mahdollisuus valita keskuudestaan erikseen
heitä edustava työsuojeluvaltuutettu. Valtuutetuille valitaan lisäksi kaksi
varavaltuutettua. Työnantajan tulee varata työsuojeluvaltuutetulle tehtäviensä
hoitamiseksi vähintään neljä tuntia neljässä viikossa sekä tehtävän suorittamiseksi
tarvittavat työvälineet, tilat ja lait. Työsuojeluvaltuutetun tehtäviä ja oikeuksia ovat:
(työsuojeluorganisaatio, s. 1)

pitää huolta edustamiensa työntekijöiden ja toimihenkilöiden työoloista
välittää tietoa työsuojelusta
kiinnittää työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä
edistäviin seikkoihin
seurata oma-aloitteisesti työolojen kehitystä
ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista työnjohdolle ja työsuojelupäällikölle
sekä tarvittaessa työsuojeluviranomaisille
oikeus keskeyttää välitöntä ja vakavaa vaaraa hengelle tai terveydelle
aiheuttava työ
osallistuu työsuojelutarkastuksiin ja –tutkimuksiin sekä tutkimukseen, joka
tehdään työpaikalla sattuneen tapaturman, havaitun tapaturmavaaran tai työstä
johtuvien sairauksien vuoksi
oikeus tutustua tutkimustuloksiin ja lausuntoihin sekä eräisiin asiakirjoihin,
kuten työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan
kehittää

osaltaan

työantajan

ja

työntekijöiden

välistä

työsuojeluyhteistoimintaan.

Muista poiketen työsuojeluvaltuutetulla on myös työsuhteeseen liittyviä etuja:
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valtuutetun irtisanominen edellyttää tavanomaisten edellytysten lisäksi sen,
että hänen edustamansa työntekijät antavat suostumuksensa
valtuutetun kauden päättyessä häntä ei saa siirtää huonommin palkattuun tai
muuten alempiarvoiseen työhön kun hän oli valituksi tulleessaan
hänen ansiokehityksensä on seurattava yrityksessä tapahtuvaa ansiokehitystä.

Työsuojeluasiamies

Työsuojeluasiamies on tietyn toimialueen henkilöstön valitsema edustaja, joka
avustaa työsuojeluvaltuutettua. Työsuojeluasiamiesten valinta, lukumäärä ja
toimialue voidaan sopia työpaikkakohtaisesti. (työsuojeluorganisaatio, s. 2).

Työsuojelutoimikunta

Työsuojelutoimikunnan perustaminen on vapaaehtoista kun työpaikalla säännöllisesti
työskentelee alle 20 työntekijää. Työsuojelutoimikunnassa on edustettuina
työnantajan, työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajat. Toimikausi on kaksi vuotta
kerrallaan. Toimikunnan jäsenmäärä on neljä, kahdeksan tai kaksitoista työpaikan
koon mukaan ja neljännes jäsenistä edustaa työnantajaa. Edustajien valinta tapahtuu
vaaleilla. Työsuojeluvaltuutettu on asemansa perusteella työsuojelutoimikunnan
jäsen. Työsuojelupäälliköllä on oikeus osallistua työsuojelutoimikunnan kokouksiin
vaikkei hän olisikaan työsuojelutoimikunnan jäsen. Hänellä on tällöin ainoastaan
puhevalta, mutta ei äänivaltaa. (työsuojeluorganisaatio, s. 2).

Työsuojeluhenkilöilmoitus

Työnantaja on velvollinen tekemään ilmoituksen rakennustyömaan työsuojelun
yhteistoiminnasta

ja

yhteistoimintahenkilöstöstä

”työsuojeluhenkilöilmoitus-

lomakkeella”, joka toimitetaan Työturvallisuuskeskukseen. (työsuojeluorgani-saatio,
s. 3).
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2.7

Työturvallisuuslaki

Rakennushankkeen kaikkia osapuolia koskee työturvallisuuslain 738/2002 velvoitteet
riippumatta

heidän

asemastaan

rakennustyömaalla.

Työturvallisuuslain

lähtökohtanahan on, että jokainen työnantaja vastaa oman henkilöstönsä
turvallisuudesta.

Mahdolliset

ongelmat

liittyvät

hyvin

usein

yhteisellä

rakennustyömaalla samanaikaisesti tai peräkkäin erilaisia rakennustehtäviä
toteuttavien rakennuttajien kesken. Tällöin rakennuttajien tulee yhdessä sopia miten
työturvallisuuteen liittyvät velvoitteet saadaan hoidettua katkeamattomana ketjuna
koskien koko rakennustyömaata.

Suuri osa uudesta työturvallisuuslainsäädännöstä perustuu Euroopan unionin
lainsäädäntöön,

direktiiveihin.

Nämä

direktiivit

koskevat

työntekijöiden

turvallisuutta, terveyttä ja turvallista työympäristöä ja työsuhteen ehtoja sekä
valmistajalle

suunnattuja

koneiden

ja

henkilösuojainten

teknisiä

turvallisuusvaatimuksia. Suomalaisilla työpaikoilla noudatetaan aina Suomen
kansallista lainsäädäntöä ja direktiivit ovat vain osa suomalaista lainsäädäntöä.
Työturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä jaotellaan (Rantanen E., Hopeavuori J.,
Syrjänen T. 2012, s. 42) mukaan hyvin usein seuraavasti:

työturvallisuutta ja terveyttä koskevat määräykset
o työturvallisuuslaki 738/2012
o työterveyshuoltolaki 1383/2001
o laki nuorista työntekijöistä 998/1993
rakentamisen turvallisuutta koskevat valtioneuvoston asetukset
o VNa rakennustyön turvallisuudesta 205/2009
o VNa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 644/2011
o VNa rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyysvaatimuksista ja
turvallisuussuunnitelmasta 1088/2011
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työaikaa koskevat määräykset
o työaikalaki 605/1996
o vuosilomalaki 162/2005
o laki nuorista työntekijöistä 998/1993
työsuhteen ehtoja koskevat määräykset
o työsopimuslaki 55/2001
o laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007
työsuojelun hallintoa ja valvontaa koskevat määräykset
o laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta
44/2006
korvauslainsäädäntö
o tapaturmavakuutuslaki 608/1948
o ammattitautilaki 1343/1988

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003 kumoten vuodelta 1958
olevan työturvallisuuslain (299/58). Räjäytys- ja louhintatyöstä työturvallisuuslain
lisäksi säädetään Valtioneuvoston asetuksella 644/2011.
Lain tarkoituksena on työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi
parantaa työympäristöä ja työolosuhteita sekä ennalta ehkäistä ja torjua tapaturmia,
ammattitauteja ja muita työstä johtuvia terveyden haittoja. Laissa tarkoitetaan
terveydellä sekä fyysistä että henkistä terveyttä. (uusi työturvallisuuslaki 2002, s. 1).

Lakia sovelletaan pääsääntöisesti toisen palveluksessa, työ-, virka ja muussa
julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa tehtävään työhön. Laissa on mainittu myös
joitakin erityspoikkeuksia. Uutena käsitteenä lain piiriin tuli vapaaehtoistyönä tehty
työ. (uusi työturvallisuuslaki 2002, s. 1).

Työnantajan yleiset velvollisuudet ja turvallisuuden johtaminen
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Työturvallisuuslain keskeisen sisällön muodostavat säännökset työnantajan yleisistä
velvollisuuksista ja on täsmennetty vastaamaan yhteisölainsäädäntöä. Työnantaja on
lain mukaan velvollinen huolehtimaan tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijän
turvallisuudesta ja terveellisyydestä työssä. Työnantajan velvollisuuksiin liittyy myös
se, että työnantajan sijainen, esimerkiksi työnjohtaja, on riittävästi perehdytetty
tehtäviinsä ja että hänellä on riittävät resurssit ja toimivaltuudet työsuojeluasioiden
hoitamiseen. Työtehtävien määrittely tulee tehdä riittävän tarkasti ja varmistettava
muutoinkin, että sijainen on pätevä hoitamaan tehtävänsä. (uusi työturvallisuuslaki
2002, s. 2).

Säännökset ilmentävät turvallisuusjohtamisen tai turvallisuuden hallinnan ajatusta,
mikä tarkoittaa tiettyjen menettely- ja toimintatapojen noudattamista, joilla työnantaja
työn ja työolosuhteiden edellyttämällä tavalla huolehtii ennalta siitä, että työntekijät
voivat tehdä työnsä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa terveydelleen. Turvallisuuden
hallinnan peruselementti on vaarojen ja haittojen selvittäminen ja arvioiminen.
Työnantajan on riittävän perusteellisesti ja järjestelmällisesti selvitettävä ja
tunnistettava haitta- ja vaaratekijät, mahdollisuuksien mukaan pyrkiä poistamaan ne
ja arvioitava jäljelle jääneiden tekijöiden merkitystä työntekijöiden turvallisuudelle ja
terveydelle sekä päätettävä tarpeellisista jäljelle jäävien vaara- ja haittatekijöiden
edellyttämistä toimenpiteistä. (uusi työturvallisuuslaki 2002, s. 2).

Laki ei edellytä yllä olevien selvitysten tekemiselle määrämuotoa kunhan ne ovat
työnantajan hallussa, mutta alemmanasteisilla säädöksillä, valtioneuvoston
päätöksillä on tietyillä aloilla ja tietyissä töissä säädetty kirjallisesta selvittämis- ja
arviointivelvoitteesta ja velvoitteen tarkemmasta sisällöstä. Käytännön syistä
vaarojen selvitys ja arviointi kannattaa kuitenkin dokumentoida sähköisessä tai
kirjallisessa muodossa, koska tarvittaessa nämä pitää pystyä osoittamaan
työsuojeluviranomaiselle. Lisäksi työnantajan yleisiin velvollisuuksiin merkittävässä
määrin liittyvät säännökset työntekijälle annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta.
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Säännöksessä korostetaan työntekijän kokemuksen ja ammattitaidon merkitystä
opetus- ja ohjaustarvetta arvioitaessa. (uusi työturvallisuuslaki 2002, s. 3).

Työntekijälle työnantajan on annettava riittävät tiedot työpaikan haitta- ja
vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja
työkokemus huomioon ottaen: (työturvallisuuslaki 2002, s. 5-6)
1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja
tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan
käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän
aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja
työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista
2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen
estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan
tai vaaran välttämiseksi
3) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja
korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta
4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa.

Työntekijän velvollisuudet ja oikeudet

Työntekijän on noudatettava työnantajan ohjeita ja määräyksiä, turvallisuuden ja
terveellisyyden edellyttämää järjestystä ja siisteyttä sekä muutoinkin huolellisuutta ja
varovaisuutta. Tämän lisäksi laki edellyttää työntekijää kokemuksensa ja
ammattitaitonsa mukaisesti huolehtimaan käytettävissään olevin keinoin myös
muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle ja
työsuojeluvaltuutetulle viipymättä havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista
työpaikalla sekä myös itse mahdollisuuksiensa mukaan pyrkiä poistamaan
havaitsemansa ja ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet. Työntekijällä ei
ole oikeutta poistaa, ellei poistaminen ole työn tekemisen takia välttämätöntä,
koneiden ja laitteiden turvallisuus- ja suoja-laitteita. Poistettu suojalaite tulee
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välittömästä palauttaa paikoilleen kun työ on tehty.

Laki kieltää työtekijää

häiritsemästä tai kohtelemasta muuten epäasiallisesti muita työntekijöitä työpaikalla.
(uusi työturvallisuuslaki 2002, s. 3).

Työntekijällä on oikeus pidättäytyä työstä, jos työstä aiheutuu vaaraa hengelle tai
terveydelle.

Yhteinen työpaikka

Yhteisellä työpaikalla tarkoitetaan sellaista työpaikkaa, jossa samanaikaisesti
työskentelee pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan (päätyönantaja)
työntekijöiden lisäksi vähintään yksi ulkopuolisen työnantajan työntekijä tai
työntekijöiden lisäksi ns. itsenäinen työnsuorittaja. Tyypillisiä yhteisiä työpaikkoja
ovat rakennustyömaat ja telakat sekä joissakin tapauksissa teollisuuslaitosten
työmaat. (uusi työturvallisuuslaki 2002, s. 4).
Yhteisellä työpaikalla toimivien huolehtimisvelvoite (49 §)
Työpaikalla, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja jolla
samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta
vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja siten, että työ voi vaikuttaa toisten
työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen (yhteinen työpaikka) on työnantajien ja
itsenäisten työnsuorittajien työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen kunkin
osaltaan ja riittävällä keskinäisellä yhteistoiminnalla ja tiedottamisella huolehdittava
siitä, että heidän toimintansa ei vaaranna työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä.
(työturvallisuuslaki 2002, s. 14).

Tiedottaminen ja yhteistoiminta yhteisellä työpaikalla (50§)
Yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on työn ja
toiminnan luonne huomioon ottaen varmistettava, että hänen työpaikallaan työtä

23

teettävä ulkopuolinen työnantaja ja tämän työntekijät ovat saaneet tarpeelliset tiedot
ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä työpaikan ja
työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista. Tällaisen työnantajan on
varmistettava myös, että ulkopuolinen työnantaja saa tarpeelliset tiedot työpaikan
palontorjuntaan, ensiapuun ja evakuointiin liittyvistä toimenpiteistä ja näihin
tehtäviin 47 §:n mukaan nimetyistä henkilöistä. Ulkopuolisen työnantajan sekä
itsenäisen työnsuorittajan on tiedotettava pääasiallista määräysvaltaa käyttävälle
työnantajalle sekä muille työnantajille niistä haitta- ja vaaratekijöistä, jotka hänen
työnsä voi heihin nähden aiheuttaa. (työturvallisuuslaki 2002, s. 14).

Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan velvollisuudet yhteisellä
työpaikalla (51 §)

Yhteisellä työpaikalla tulee pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan työn ja
toiminnan luonne huomioon ottaen huolehtia: (työturvallisuuslaki 2002, s. 15)
1) työpaikalla toimivien työnantajien ja itsenäisten työnsuorittajien toimintojen
kanssa
2) työpaikan liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä
3) työpaikan yleisestä turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä
järjestyksestä ja siisteydestä
4) muusta työpaikan yleissuunnittelusta
5) työolosuhteiden

ja

työympäristön

yleisestä

turvallisuudesta

ja

terveellisyydestä.

Velvollisuudet yhteisellä rakennustyömaalla (52 §)
Yhteisellä rakennustyömaalla on pääurakoitsijan asemassa olevan työnantajan tai, jos
sellaista ei ole, rakennushanketta johtavan tai valvovan rakennuttajan tai muun
henkilön huolehdittava 51 §:ssä tarkoitetuista velvoitteista sekä siitä, ettei työstä
aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä
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oleville henkilöille. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä
osapuolien velvollisuuksista. (työturvallisuuslaki 2002, s. 16).

Yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevän henkilön tunniste (52 a §)

Jokaisella yhteisellä työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan oltava
näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi onko
henkilö työsuhteessa oleva henkilö vai itsenäinen työnsuorittaja. Tunnisteessa tulee
olla myös henkilökohtainen veronumerorekisteriin merkitty veronumero. Tunnistetta
ei tarvita, tilapäisesti tavaraa toimittavalta tai työmaalla, jossa rakennusta tai sen osaa
rakennetaan tai korjataan rakennuttajana olevan henkilön omaan käyttöön.
(työturvallisuuslaki 2002, s. 15-16).

Luettelo yhtenäisellä rakennustyömaalla työskentelevistä (52 b §)

Pääurakoitsijan

tai

muun

päätoteuttajan

on

pidettävä

työturvallisuuden

varmistamiseksi pidettävä ajantasaista luetteloa yhteisellä rakennustyömaalla
työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista. Luetteloa tulee säilyttää
kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, jona työmaa valmistui. Työnantajan on
toimitettava tarvittavat tiedot päätoteuttajalle rekisteriä varten. Luettelosta pitää käydä
mm. seuraavat asiat: henkilön nimet, syntymäaika, työmaalla työskentelyn alkamis- ja
päättymispäivämäärä, työnantajan nimi ja ly-tunnus. (työturvallisuuslaki 2002, s. 16).

Itsenäisen työnsuorittajan velvollisuudet yhteisellä työpaikalla (53 §)
Itsenäisen työnsuorittajan on yhteisellä työpaikalla noudatettava, mitä tässä laissa
säädetään:

1) työntekijän pätevyydestä, tarvittavista luvista ja vähimmäisiästä
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2) työssä käytettävistä koneista, työvälineistä, henkilönsuojaimista ja muista
laitteista

sekä

niille

suoritettavaksi

säädetyistä

käyttöönotto-

ja

määräaikaistarkastuksista
3) vaarallisten aineiden käsittelystä, säilyttämisestä ja merkitsemisestä.

Itsenäisen työnsuorittajan on lisäksi noudatettava yhteisen työpaikan pääasiallista
määräysvaltaa

käyttävältä

työnantajalta

saamiaan

työpaikkaa

koskevia

turvallisuusohjeita. Valtionneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia
säännöksiä. (työturvallisuuslaki 2002, s. 16).

2.8

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta

Asetus rakennustyön turvallisuudesta on annettu 26.3.2009 ja se on säädetty 23
päivänä elokuuta 2002 annetun työturvallisuuslain (738/2002) nojalla.

Tätä asetusta sovelletaan maan alla ja päällä sekä vedessä tapahtuvan rakennuksen ja
muun rakennelman uudis- ja korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon sekä näihin
liittyvään asennustyöhön, purkamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä rakentamista
koskevaan suunnitteluun. Lisäksi asetusta sovelletaan näitä töitä koskevan
rakennushankkeen valmisteluun ja suunnitteluun.

Työn rajauksen takia tässä yhteydessä ei käydä asetuksen kaikkia lakipykäliä läpi
vaan tärkeimmät kohdat, mitkä ovat oleellisia maarakennustyötä tehtäessä.
Asetuksen pykälistä käydään läpi kaikille rakennushankkeille yhteisiä, yleisiä
säännöksiä ja keskitytään enemmän lukuun 7 työturvallisuus maa- ja
vesirakennustyössä.

Rakennuttajan turvallisuustehtävät

1) Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta
vastaava

pätevä

turvallisuuskoordinaattori

ja

huolehdittava

siitä,

että
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turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja
muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta rakennushankkeesta ja varmistettava
että

turvallisuuskoordinaattori

huolehtii

tälle

kuuluvista

tehtävistä.

Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen ei kuitenkaan vähennä päätoteuttajan ja
suunnittelijoiden vastuuta. (Vna 2009, s. 2).
2) Rakennuttajan on nimettävä yhteiselle työmaalle riittävän pätevyyden ja
asiantuntemuksen omaava päätoteuttaja. Ellei hankkeeseen ole nimetty päätoteuttajaa
vastaa rakennuttaja myös päätoteuttajalle kuuluvista velvollisuuksista. (Vna 2009, s.
2)

3) Rakennuttajan on huolehdittava, että rakennushanketta suunniteltaessa ja
valmisteltaessa arkkitehtonisessa, rakennusteknisessä ja teknisten järjestelmien
suunnittelussa sekä rakennushankkeen toteuttamiseen järjestelyihin liittyvässä
suunnittelussa otetaan huomioon rakennustyön toteuttaminen siten, että työ voidaan
tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle. Suunnittelu
toimeksiannossaan rakennuttajan on edellytettävä suunnittelijoilta työturvallisuuden
huomioonottamista rakentamisessa ja toimitettava tarvittavat tiedot suunnittelijoille.
Lisäksi rakennuttajan tulee huolehtia, että vaarojen ja haittojen ennaltaehkäisy otetaan
huomioon suunniteltaessa töiden ja työvaiheiden ajoitusta, kestoa ja niiden
yhteensovittamista. Laadittava ennen rakennushankkeen päättymistä rakennuskohteen
ylläpitoa, huoltoa, kunnossapitoa ja korjaamista koskevat kirjalliset ohjeet. (Vna
2009, s. 3).

4) Rakennuttajan on laadittavan rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten
turvallisuusasiakirja, rakennustyön toteuttamista varten kirjalliset turvallisuussäännöt sekä työmaata koskevat kirjalliset menettelyohjeet ja huolehdittava
asiakirjojen täytäntöönpanosta. Työturvallisuuskirjassa on selvitettävä ja esitettävä
rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja
haittatekijät sekä hankkeen toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä
koskevat tiedot, otettava huomioon liittyvä teollinen tai siihen rinnastettava toiminta.
Turvallisuussäännöissä on esitettävä turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet
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sekä

ohjeet

turvallisuusseurantaan

ja

tarkastuksiin,

yhteistoimintaan

ja

työmaakokouksiin, henkilötunnisteen käyttöön ja kulkulupaan sekä osapuolten
hyväksyntää

edellyttävien

turvallisuussuunnitelmien

käsittelyyn.

Työmaata

koskevista kirjallisista menettelyohjeista tulee käydä ilmi töiden ajoituksen, erityisiä
työmenetelmiä koskevat vaatimukset, aliurakoinnin järjestämisen menettelyt ja
työhygieenisiä mittauksia työnantajia koskevat menettelyt. (Vna 2009, s. 3).

5) Rakennuttajan on huolehdittava kirjallisten asiakirjojen tietojen ja niiden
muutosten välittyminen suunnittelijoille ja päätoteuttajalle sekä, että nämä asiat
käsitellään yhteistyössä näiden kanssa ennen rakennustyön alkua ja tarvittaessa
rakennustyön aikana. Ellei rakennuttajalla ole riittävää asiantuntemusta asioiden
hoitoon niin hänen tulee käyttää riittävän pätevää ulkopuolista asiantuntijaa. Lisäksi
rakennuttajan on varmistettava, että päätoteuttaja on tehnyt tarvittavat
rakennushankkeeseen kuuluvat suunnitelmat. (Vna 2009, s. 3-4).

Varsinainen rakentaminen käynnistyy pidettävällä aloituskokouksella, jossa käydään
muun muassa vielä läpi päätoteuttajan turvallisuusvelvoitteet ja että, päätoteuttaja on
toimittanut urakkaohjelmassa vaaditut turvallisuussuunnitelmat viimeistään
aloituskokoukseen sekä sovitaan työmaa-alueen käyttösuunnitelman laatimisesta
sivu-urakoitsijoiden kanssa, tarvittavat ennakkoilmoitukset on tehty ja että kuvalliset
henkilötunnisteet ja kulkuluvat ovat kunnossa. Rakennustyön rakennusvaiheen aikaan
pidettävissä työmaakokouksissa rakennuttaja velvoittaa päätoteuttajaa raportoimaan
työsuojeluasioiden hoitamisesta joko osana työmaavaiheilmoitusta tai erillisellä
lomakkeella. Työvaiheilmoituksessa päätoteuttaja ilmoittaa toteutetut työvaiheet,
tulevat työvaiheet, kone- ja miesvahvuudet, aliurakoitsijat, tavarantoimittajat,
työturvallisuustilanneraportti, katselmukset, koulutukset sekä perehdyttämiset.
Työmaakokous pöytäkirjaan tehdään merkintä asioiden läpikäynnistä sekä
pöytäkirjan liitteeksi liitetään päätoteuttajan toimittama työvaiheilmoitus. Monesti
työmaan vastaanottovaiheen jälkeen jää

tehtäväksi jälkitöitä, lisätöitä että

puutteellisuuksien tai virheiden korjauksesta aiheutuvia töitä ja myös näiden töiden
osalta tulee sopia kuka vastaa näiden töiden työturvallisuudesta.
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Päätoteuttajan turvallisuustehtävät

Päätoteuttajalle on asetuksessa annettu hoidettavakseen seuraavia tehtäviä:

1) Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla, että kaikilla
yhteisen työmaan työntekijällä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he
tuntevat kyseessä olevan työmaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen
tarvittavat toimenpiteet. (Vna 2009, s. 2-3).

2)

Päätoteuttajan

tulee

ennen

työmaan

alkua

antaa

ennakkoilmoitus

työsuojeluviranomaiselle työmaasta, joka kestää kauemmin kuin kuukauden ja jolla
itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä 10 työntekijää sekä
työmaasta, jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää. Ilmoitus tulee
antaa

myös

tiedoksi

rakennuttajalle

sekä

pantava

ilmoitus

näkyville

rakennustyömaalla ja pidettävä se tarpeellisilta osin ajan tasalla. (Vna 2009, s. 3-4).
3) Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle työmaata koskevat kirjalliset
turvallisuussuunnitelmat

huomioiden

rakennuttajan

turvallisuusasiakirja.

Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoihin kuten työmaan
järjestelyt, räjäytys-, louhinta- ja kaivutyöt, maapohjan kantavuus ja kaivantojen
tuenta, rakennusaikainen sähköistys ja valaistus, työmenetelmät, koneiden ja
laitteiden käyttö, nostotyöt ja siirrot, putoamissuojauksen toteuttaminen, työ- ja
tukitelineet, pölyn vähentäminen ja leviämisen estäminen, työhygieenisten mittausten
menettely, purkutyöt, elementtisennus, eri töiden ja työvaiheiden ajoitus ja
yhteensovittaminen, vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit, henkilösuojainten
käyttötarpeet sekä toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa. Päätoteuttajan on
riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työmaan yleisistä
työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat rakennustyön vaara- ja
haittatekijät. (Vna 2009, s. 4-5).

4) Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle rakennustyömaa-alueen käytön
suunnitelmat

eli

päätoteuttajan

on

tehtävä

kirjallinen

rakennustyömaa-

alueensuunnitelma alueen käytöstä ja selvitettävä ja tunnistettava työmaan käyttöön
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liittyvät vaara- ja haittatekijät. Alueen käytön suunnittelussa tulee erityistä huomiota
kiinnittää tapaturmanvaaran ja terveyden haitan poistamiseen ja vähentämiseen.
Lisäksi tulee kiinnittää huomiota toimisto-, henkilöstö- ja varastilojen määrään ja
sijaintiin, nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitukseen sekä nostureiden maapohjan
vahvistukseen että esteettömään näköyhteyteen, kaivuu- ja täyttömassojen
sijoitukseen, rakennusmateriaalien lastaus-, purku- ja varastointipaikkoihin,
työmaaliikenteeseen ja sen yleiseen liikenteeseen liittymiskohdat, kulku- ja
kuljetusteiden kunnossapitoon, työmaan järjestykseen ja siisteyteen, jätteiden ja
vaarallisten aineiden ja materiaalien säilyttämiseen ja hävittämiseen, palontorjuntaan
ja varastointialueiden rajaamiseen. (Vna 2009, s. 5-6).

5) Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta
työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun
järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaan alueen yleisestä
siisteydestä ja järjestyksestä. Jokaisen työnantajan on nimettävä teettämänsä työn
johtoa ja valvontaa varten siihen pätevä ja vastuunalainen henkilö. (Vna 2009, s. 6).

Näiden

tehtävien

lisäksi

päätoteuttajalle

kuuluu

rakennustyömaan

toteuttamisvaiheessa seuranta ja varmistuttava, että työmaalla on tieto työmaalla
työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työsuorittajista ja että heidän
perehdyttämistään varten on tarpeelliset tiedot sekä dokumentoitava nämä.
Työmaajohdon tehtäviin kuuluu lisäksi selvittää koneiden, laitteiden ja muiden
työvälineiden turvallisuus tekemällä niille tarkastukset ennen töiden alkua niin
sanotut käyttöönotto tarkastukset että viikoittaisten kunnossapitotarkastusten ja
turvallisuusseurannan yhteydessä, joihin osallistuvat työmaan vastuuhenkilö ja
työntekijöiden

edustaja.

Lisäksi

päätoteuttajalla

on

ilmoitusvelvollisuus

rakennuttajalle tarvittaessa töiden, työvaiheiden ja olosuhteiden muutoksista, jos työtä
ei voida suorittaa rakennuttajan suunnitelmien mukaisesti. (Vna 2009, s. 6-7).
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Turvallisuuskoordinaattori

Uudistettu rakennustyön turvallisuutta koskeva asetus edellyttää, että 1.6.2009 alkaen
rakennushankkeelle rakennuttajan tulee nimetä turvallisuuskoordinaattori.

Rakennuttajan tulee huolehtia siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on hankkeen
vaativuutta vastaava pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet toteuttaa, ohjata, päättää,
toimeenpanna

sekä

sopimussuhteesta

valvoa

riippuen.

turvallisuuskoordinaattorille
On

erittäin

tärkeää

myös

kuuluvia
määrittää

tehtäviä
muun

rakennuttamisorganisaation ja turvallisuuskoordinaattorin toimivaltuudet ja
tehtäväjako. Rakennuttajan tulee valvoa, että koordinaattori hoitaa hänelle annetut
tehtävät. Asetuksessa ei kuitenkaan määritellä eikä anneta erillistä pätevyyttä
turvallisuuskoordinaattorille, vaan hänen kelpoisuutensa voidaan määritellä
hankekohtaisesti. Asiantuntemus on pätevyyttä, koulutusta ja kokemusta
työsuojeluasioissa. Koska kyseessä on tehtävien koordinointi, on henkilöllä hyvä olla
myös projektijohdollista osaamista. (Vna 2009, s. 2).

Nykyään

järjestetään

erillisiä

turvallisuuskoordinaattoreille

suunnattuja

turvallisuuskursseja, jonka hyväksytysti läpi suorittaneet voivat hakea FISE Oy:ltä
(Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy) pätevyyden
toteamista. Pätevyyden toteaa FISE:n hallituksen nimittämä pätevyyslautakunta.

Koordinaattori voi olla rakennuttajan organisaation sisältä tai ulkopuolinen
projektipäällikkö tai rakennuttajakonsultti. Mikä oleellista niin turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen ei poista rakennuttajan vastuuta työturvallisuusvastuusta vaan turvallisuuskoordinaattorin voisi sanoa olevan hänen silmänsä,
korvansa ja äänensä työmaalla.

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin on huolehdittava asetuksen 5-9 §:ssä tarkoitetuista
turvallisuutta

ja

terveellisyyttä

koskevista

toimenpiteistä.

Turvallisuus-
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koordinaattorin on tehtävä yhteistyötä päätoteuttajan kanssa rakentamisen
turvallisuutta

koskevassa

suunnittelussa

ja

rakennustyöntoteuttamisessa.

Yhteensovittamisen tuloksena työt tulee voida toteuttaa aiheuttamatta vaaraa
työntekijöiden työturvallisuudelle ja työterveydelle. (Sauni, S. 2011 s. 2-3).

Suunnittelun aikaisia tärkeimpiä tehtäviä rakennushankkeessa on suunnittelun
koordinointi, ohjaus ja valvonta. Tämän lisäksi tarpeellisten turvallisuuteen liittyvien
lähtötietojen antaminen suunnittelijoille ja turvallisuusvaatimukset suunnittelulle ja
suunnitelmille. Turvallisuuskoordinaattori tulee tarkastaa suunnitelmat ja niiden
yhteensopivuudet sekä vastaanottaa suunnitelmat turvallisuusasioiden osalta. Hänen
tulee huolehtia myös, että suunnitelmat saadaan työmaan käyttöön sovitun aikataulun
mukaisesti. (Sauni, S. 2011. s. 24).

Työntoteutuksen aikaisista tehtävistä mainitaan liikenneviraston koulutus-aineistossa
(Sauni, S. 2011, s. 25) seuraavat:

Urakoitsijan valintamenettelyssä turvallisuusasiat mukana
(vaatimukset, aikataulut, turvallisuuden yhteensovitus)
Turvallisuustiedot tarjous- ja urakka-asiakirjoissa (rakennuttajan
turvallisuusdokumentit)
Rakentamisen järjestelyt ja urakoiden yhteensovitus turvallisuusasiat
huomioiden
Urakoitsijoiden turvallisuusasioiden hoitamisen varmistaminen ennen
töiden aloitusta (turvallisuussuunnittelun toteaminen)
Turvallisuusyhteistyö päätoteuttajan kanssa
Turvallisuusnäkökulma työmaan valvonnassa
Turvallisuusasiat osana hankkeen kokouksia ja palavereja
Rakentajan turvallisuusdokumenttien ylläpito työn aikana.
Turvallisuuskoordinaattorin tulee riittävän useasti tehdä työmaakäyntejä todetakseen
miten asioita työmaalla hoidetaan. Työmaalla tehtävässä turvallisuusvalvonnassa
huomioitavia asioita on muun muassa, että vaadittavat tarkastukset työmaalla on
tehty käytännössä (ei pelkästään kirjoituspöytätarkastuksina) ja että tarkastukset on
dokumentoitu ja havaitut puutteet korjattu. Huolehtia siitä, että turvallisuus- ja
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työmaasuunnitelma on ajan tasalla eli päivitetty työmaatilannetta vastaavaksi.
Vaarallisten töiden suunnitelmat on tehty ennen töihin ryhtymistä, tarkistaa
työmaahan perehdyttämiset ja sen dokumentit, henkilöluettelot, henkilötunnisteiden
ja kulkulupien käyttö, henkilösuojainten asianmukaisuus, työntekijöiden pätevyyksien
tarkastaminen,

turvallisuuspoikkeamatiedot,

työmaapäiväkirjan

pitämisen

ajantasaisuus ja laajuus, turvallisuuspalaverit ja turvallisuusasiat työmaakokouksissa.

Turvallisuuskoordinaattorin vastuut

Jokaisen rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee suorittaa hänelle annetut tehtävät
huolellisesti;

lakien,

säädösten

ja

ohjeiden

mukaisesti.

Mikäli

turvallisuuskoordinaattori suorittaa huolellisesti asetuksessa rakennuttajan vastuulle
määritellyt turvallisuutta ja terveyttä koskevat toimenpiteet, hän ei joudu
työturvallisuudesta ilmenevistä puutteista vahingoista henkilökohtaiseen vastuuseen
vaan

vastuun

syntyminen

edellyttää

huolimattomuutta.

Tästä

syystä

turvallisuuskoordinaattorin kannattaa oma selustansa turvakseen dokumentoida
tehtävät ja toimenpiteet kirjallisesti. Vakuutusyhtiöiden tarjoamat erilaiset toiminnan
vastuuvakuutukset, jotka rakennuttajat yleensä ovat ottaneet ja konsulttivakuutukset
kattavat tehtävän virheellisyydestä tai puutteellisesta suorittamisesta toiselle
aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot. Työturvallisuuslain mukainen vastuu
työturvallisuusrikkomuksesta ja rikoslain mukainen vastuu työturvallisuusrikoksesta
on henkilökohtaista ja tätä vastuuta ei voida vakuuttaa.

Työmaatarkastukset

Asetuksen luku 4 käsittelee työmaatarkastuksia. Nämä tarkastukset tulee tehdä niin
rakennus- kuin maarakennustyömaalla. Tarkastukset suorittaa yleensä työmaan
vastuuhenkilö. Myös työntekijöiden keskuudestaan valitsemalla henkilöllä tulee olla
mahdollisuus osallistua tarkastuksiin. (Vna 2009, s. 7).

Rakennustyössä käytettävien koneiden, nostureiden ja muiden nostolaitteiden,
nostoapuvälineiden, telineiden, siirrettävien muottien, väliaikaisten tukien,
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henkilönsuojainten ja muiden laitteiden rakenne ja kunto on rakennustyömaalla
todettava käyttötarkoitukseen sopiviksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi.
(Vna, s. 7-8 ).

Rakennustyömaalla työ- ja suojatelineiden sekä niille johtavien kulkusiltojen rakenne
on ennen telineiden käyttöönottoa tarkastettava. Uusintatarkastuksia tehdään mm.
poikkeavien sääolosuhteiden jälkeen tai kun telineet ovat olleet pitkään
käyttämättöminä. Rakennustyömaalla on työn aikana ainakin kerran viikossa
suoritettava kunnossapitotarkastuksia. Kunnossapitotarkastuksissa on tarkastettava
muun muassa työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, valaistus,
sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja muut nostolaitteet, nostoapuvälineet, sahat,
telineet, kulkutiet sekä maan ja kaivantojen sortumavaaran estäminen sekä muut
turvallisuuden kannalta merkittävät asiat kuten henkilösuojainten käyttö. (VNa, s. 78).

Tarkastuksissa todetut, työturvallisuutta vaarantavat viat on korjattava välittömästi ja
aina ennen koneen, laitteen tai työvälineen käyttöönottamista. (VNa, s. 8).

MVR-mittari

Viikkotarkastusten yhteydessä talonrakennuspuolella on käytetty TR-mittaria jo
useita vuosia. Maa- ja vesirakennustyömaiden turvallisuustason arviointiin ja
kehittämiseen kehitettiin MVR-mittari vuosien 1997-2000 aikana, joka on
havainnointiin perustuva menetelmä työmaan turvallisuustason mittaamiseksi.
Havainnointikierroksella tehdään havaintoja koko alueesta ja havainnot kirjataan.
Oikein- ja väärin -havainnot lasketaan yhteen lomakkeen alaosaan. MVR-taso
ilmaistaan indeksinä, jonka yksikkönä on prosentti. Se tarkoittaa niiden havaintojen
määrää, jotka ovat oikein, havaintojen kokonaismäärästä. Mitä suurempi osa
tehdyistä havainnoista on oikein, sitä parempi indeksi ja turvallisuustaso.
Työmaatarkastuksissa osoitetaan miltei yksinomaan puutteita, mutta MVR-mittari
antaa myös tunnustusta kunnossa olevista asioista. (Pyöriäinen 2009, s. 42).
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Infra-alalle on kehitetty MVR-mittarin lisäksi myös muita työvälineitä
turvallisuustason arviointiin ja dokumentoitiin kuten kiviaines- ja murskausalalla
käytettävä Murska-mittari ja päällystystyössä Asfaltti-mittari, jossa on omat
arviointikriteerit työmaalle ja asfalttiasemalle.

Työturvallisuus maa- ja vesirakennustyössä (luku 7)

Asetuksen luku 7 käsittelee suunnitteluvelvollisuutta ja esitietoja, kaivutyötä ja
kaivannon tukemista sekä maarakennuskoneiden turvaetäisyyksiä.

Ennen maa- ja vesirakennustyön aloittamista on otettava selvää maan ja kallioperän
geoteknisistä ominaisuuksista ja yhdyskuntatekniikan aiheuttamista haitta- ja
vaaratekijöistä, kuten paikalla olevien kaapeleiden, johtojen ja putkistojen sijainnista.
Sortuman vaara sekä maan ja maamassojen kantavuus ja vakavuus on arvioitava
luotettavasti. Kaivannon tuentaa ja muuta suojaustoimenpidettä koskeva suunnitelma
on laadittava pätevän henkilön toimesta ennen työn alkua. Arkkupadon ja kasuunin
rakentamisen, paikalleen asettamisen, muuntelemisen sekä purkamisen tulee tapahtua
asiaan perehtyneen pätevän henkilön valvonnassa. Ennen rakennustöiden alkua on
selvitettävä maaperän biologiset ja kemialliset vaara- ja haittatekijät sekä niiden
merkitys työntekijöiden ja työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden turvallisuudelle.
(Vna, s.17).
Kaivutyö on tehtävä turvallisesti ottaen huomioon maan geotekniset ominaisuudet,
kaivannon syvyys, luiskan kaltevuus ja kuormitus sekä vedestä ja liikenteen tärinästä
aiheutuvat vaaratekijät. Jos sortuma saattaa aiheuttaa tapaturman, kaivannon seinä on
tuettava. Luotettavan selvityksen perusteella voidaan kaivannon työturvallisuus
toteuttaa luiskaamalla tai porrastamalla kaivanto. Sortumisen aiheuttaman tapaturman
vaaran välttämiseksi on tarvittaessa ryhdyttävä sateen, kuivumisen tai roudan
sulamisen johdosta kuten myös kaivettaessa eloperäisiä tai hienorakeisia maalajeja tai
kahta metriä syvempää, kapeaa kaivantoa tai kun kaivantoon vaikuttaa raskas
ajoliikenne. Rakennuksen tai rakennelman alla tai vieressä tehtäessä kaivutyötä on
ryhdyttävä jo ennalta riittäviin tukitoimenpiteisiin sortumisen estämiseksi. (Vna,
s.13).
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Rakennustyömailla, joilla työskennellään maarakennuskoneilla on koneen
kuljettajille että muille työntekijöille annettava riittävä opetus ja ohjaus koneiden
aiheuttamista vaaratekijöistä ja niiden ehkäisemisestä. Työalueilla, joissa työskentelee
maarakennuskoneita on huolehdittava, ettei henkilöitä ole koneiden vaara-alueella.
Tarvittaessa on käytettävä peruutushälyttimiä, sopivia kieltotauluja, aitauksia ja muita
turvalaitteita tai keskeytettävä koneen käyttö vaara-alueella. Kuljettajan tulee
poistuessaan koneen ohjaamosta varmistua siitä, että kone tai sen laitteet aiheuta
tapaturman vaaraa. Ajoneuvot, maarakennuskoneet sekä nosto- ja muut laitteet on
sijoitettava turvallisen matkan päähän kaivannon reunasta ottaen huomioon maan
laatu ja kaivannon syvyys. Liikenne on ohjattava riittävän kauaksi kaivannon reunasta
ja tarvittaessa käyttää tarkoitukseen sopivia esteitä tai ohjauspuomeja. Jos
kaivinkonetta tai kaivuria käytetään viemäriputkien tai muiden elementtien
nostamiseen kaivantoon on huolehdittava siitä, ettei henkilöitä ole vaarallisissa
paikoissa ja että laite on varustettu luotettavalla nostokoukulla sekä varmistuttava
kaivinkoneen suurimmasta sallitusta kuormasta nostotyössä. (Vna, s.13 ).

Työolosuhteiden järjestäminen (luku 13)

Luku käsittelee fyysistä kuormitusta ja ergonomiaa, työhygieenisiä haittatekijöitä ja
henkilösuojainten tarvetta rakennustyössä. Henkilösuojaimet tulee työantajan valita
työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvien vaarojen tunnistamisen ja
niiden merkityksen perusteella (Vna, s.25).
Henkilösuojainten käytön nostan esiin tästä luvusta ja se käydään läpi kappaleessa
kolme ja asetusta täydennetään muilla lähteillä.

Palo- ja räjähdysvaaran torjunta, pelastautuminen ja ensiapu (luku 14) pykälät 7274

Rakennustyömaa ja rakennustyö tulee järjestää siten, että tulipalon vaara ennalta
ehkäistään.

Työmaalle

tulee

sijoittaa

asianmukaiset

palonsammutus-

ja

palonhälytysvälineet sekä turvallisuuskilvet sekä varmistua, että työmaalla on riittävä
määrä alkusammuttamiseen perehdytettyjä henkilöitä. Työntekijöille on annettava
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tarpeelliset suojeluohjeet tulenkäsittelystä, palonvaaraa aiheuttavasta työskentelystä,
palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden käsittelystä ja varastoinnista sekä
hätäilmoituksesta ja palo- ja pelastustoimen hälyttämisestä. (Vna 2009, s. 26).

Vaaratilanteissa työntekijöiden on voitava poistua nopeasti ja mahdollisimman
turvallisesti kaikista työpisteistä. Poistumistiet on pidettävä esteettöminä ja niiden on
johdettava turvalliselle alueelle mahdollisimman suoraan. (Vna 2009, s. 26).

Rakennustyössä on oltava tarvittavat ensiapuvälineet ja tarpeellinen määrä ensiavun
antamiseen perehdytettyjä henkilöitä. Ensiapuun tarkoitettu tila tulee sijoittaa siten,
että siihen voidaan tarvittaessa helposti päästä paarien kanssa. Ensiapuvälineiden
riittävyys tulee huomioita ennalta sekä sijainti suunnitella että ne ovat helposti
saavutettavissa. Erityisiä tapaturmanvaaroja sisältävässä työssä on työntekijällä oltava
tarvittavan ensiavun nopean saamisen varmistamiseksi näkö- ja kuuloyhteys toiseen
henkilöön joko jatkuvasti tai säännöllisesti toistuvin lyhyin väliajoin. Tähän voidaan
käyttää myös viestintälaitteita. (Vna 2009, s. 27).

Rakennustyön henkilöstötilat (luku 17)

Työnantajien on, työntekijöiden lukumäärän tai työn laadun ja jatkuvuuden huomioon
ottaen on tarpeellista, huolehdittava siitä, että työmaalla tai sen välittömässä
läheisyydessä on riittävästi (Vna 2009, s. 29) :

1) puhdasta juomavettä sekä puhtaat ja tarkoituksenmukaiset juomalaitteet
2) riittävän lämmintä pesuvettä ja peseytymislaitteita
3) riittävästi huonetilaa (naisille ja miehille erikseen) vaatteiden vaihtoa,
säilytystä ja kuivatusta varten.
4) ruokailua varten varattua ja sisustettua erillistä huonetilaa ja, jollei työpaikalla
ole saatavissa valmistettua ruokaa, laitteita mukana tuodun ruoan ja juoman
säilyttämistä ja lämmittämistä varten
5) asianmukaisesti varustettuja ja puhtaana pidettyjä käymälöitä.
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Pukeutumiseen varatuissa tiloissa tulee olla riittävän tehokas ilmanvaihto ja
vähintään 18 asteen lämpötila. (Vna 2009, s. 27).
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3
3.1

TYÖTURVALLISUUSASIAT INFRA-ALAN YRITYKSISSÄ
Infra-alan esittely

Infra-ala käsitteenä on hyvin laaja ja pitää sisällään hyvin erilaisia rakentamisen osaalueita kuten liikenneverkot, kunnallistekniikan verkostot, vesi- ja jätehuollon
rakenteet sekä sähkö-, energia- ja televiestintäverkot. Infra-alan tehtävänä on
varmistaa korkeatasoinen ja kilpailukykyinen toimintaympäristö asumiselle,
yritystoiminnalle ja vapaa-ajalle. Ala on pääomavaltainen ja erittäin suhdanneherkkä.
Alan työt muodostuvat muutaman päivän kestävistä hankkeista jopa vuosien
mittaisiin suurhankkeisiin. Sopimukset perustuvat tarjouskilpailuun, mikä on alalla
erittäin kova eikä alalla ole tyypillistä tehdä vuosikausia kestäviä sopimuksia.
Suomessa infrahankkeiden euromääräinen koko vaihtelee aina muutamasta
kymmenen tuhannen euron hankkeesta aina yli sadan miljoonan euron hankkeisiin
samalla kun urakoitsijayrityksen koko ja koulutustaso vaihtelee aina käytännön kautta
oppinsa saaneista muutaman koneen omistavista yrittäjistä aina korkeasti koulutetun
henkilöstön omaaviin kansainvälisiin suuryrityksiin ja yhteen-liittymiin. Suurin osa
maanrakennushankkeista rahoitetaan julkisella rahoituksella. Valtio väylälaitostensa
kautta rakentaa ja ylläpitää yleisten teiden verkon, rautatieverkon, vesiväylät ja
ilmaliikenteen tarvitsemat rakenteet. Kunnat ja kaupungit vastaavat laajasta
katuverkostosta ja näitä täydentävät yksityisten toimijoiden ylläpitämät väylät esim.
yksityiset tiet. Talouden taantuman aikoina infrahankkeilla on Suomessa kautta
aikojen pyritty tasoittamaan työttömyyttä tekemällä elvytyspaketteja ja aikaistamalla
merkittäviä tie-, rata- ja siltahankkeita.

3.2

Vastaavan työnjohtajan tehtävät maarakennusalan hankkeessa

Aiemmassa kappaleessa käsiteltiin työturvallisuusasioita lähinnä lainlaatijan
näkökulmasta. Tässä yhteydessä on asianmukaista selvittää myös miten lainlaatijan
asettamat velvoitteet rakennushankkeissa käytännössä hoidetaan.
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Suuri osa infra-alan rakennushankkeista on julkisen sektorin rakennushankkeita eli
ne saavat rahoituksensa julkisista varoista. Näissä rakennushankkeissa on useasti
samanaikaisesti useita rakennuttajia ja tilaajia. Tilaajana näissä hankkeissa voi toimia
kaupungin/kunnan eri yksiköitä tai liikelaitoksia ja yksityisiä yrityksiä.

Yhteinen rakentaminen perustuu monesti yhteisrakentamissopimukseen, jolloin sen
piiriin kuuluvat tilaajat sopivat toimivansa kuten alistetut aliurakoitsijat
päätoteuttajan suhteen. Kadunrakennusurakoitsijana toimii käytännössä kaupunki tai
kunta

itse

sopimuksen

mukaisessa

laajuudessa

koko

rakennushankkeen

johtovelvollisuuksista vastaavana pääurakoitsijana.

Urakkamuotona on jaettu urakka, johon voi sisältyä esimerkiksi kadunrakennusurakka (sisältää katurakenteiden lisäksi myös vesi- ja jätevesiviemärien
rakentamisen että viher- ja päällystetyöt), katuvalourakka, kaukolämpöurakka,
sähköurakka ja teleurakat.

Aiemmin todettiin, että rakennuttajalle kuuluu nimetä päätoteuttaja. Tätä kautta
julkisella sektorilla omajohtoisissa urakoissa kadunrakennusurakoitsija on
päätoteuttaja ja kaupungin/kunnan palveluksessa olevasta toimihenkilöstä tulee
rakennushankkeen vastaava työnjohtaja. Tilanne muuttuu kun kadunrakennusurakoitsija teettää työn ulkopuolisella urakoitsijalla kilpailutuksen jälkeen. Tällöin
kadunrakennusurakkaa tekemään valittu urakoitsija nimetään päätoteuttajaksi ja tälle
urakoitsijalle siirtyy rakennushankkeen työnjohtovelvoitteet. Kaupunki/kunta
rakennuttajana nimeää turvallisuuskoordinaattorin puolestaan valvomaan työmaan
turvallisuusasioiden noudattamista ja toimimaan yhteistyössä päätoteuttajan kanssa.
Rakennushankkeissa

poikkeuksetta

jokaisella

yhteisrakentamissopimuk-sen

allekirjoittaneilla rakennuttajilla/tilaajilla on omia aliurakoitsijoita suorit-tamassa
urakkaohjelmassa tilaajille sovittuja suoritusvelvoitteita.

Yrityskoolla on merkitystä kenelle työturvallisuuteen liittyvien asioiden suunnittelu ja
suunnitelmien

laatiminen

kuuluu.

Isoissa

yrityksissä

on

asian-tuntevia
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henkilöstöresursseja varattu näiden tehtävien hoitamiseen enemmän kuin
pienyrityksissä ja asiat hoidetaan monesti keskitetysti osana laatuasioita. Työmaalla
työmaan vastaavan työnjohtajan tehtäväksi jää hoitaa käytännön toteutus
turvallisuusasioissa suunnitelmien mukaisesti.
”Vastaavan työnjohtajan asema perustuu maankäyttö- ja rakennuslain sekä sitä
edeltäneen rakennuslain ohella YSE:n määräyksiin. Maankäyttö- ja rakennuslain 122
§:n mukaan lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä työssä tulee olla
työn suorituksessa ja laadusta vastaava henkilöä, jonka velvollisuutena on johtaa
rakennustyötä sekä huolehtia rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä
rakennusluvan ehtojen ja hyvän rakennustavan noudattamisesta. Keskeinen
velvollisuus on huolehtia ja vastata siitä, että rakentaminen tapahtuu turvallisesti
viranomaismääräyksiä noudattaen. Voidakseen hoitaa asianmukaisesti tehtävänsä
vastaavalla työnjohtajalla tulee olla rakennushankkeen laadun ja tehtävän
vaativuuden edellyttämä koulutus ja kokemus (MRL 123 §). Vaadittavasta
koulutuksesta ja kokemuksesta on annettu lain 70 §:ssä tarkemmat määräykset
vaadittavasta koulutuksesta ja kokemuksesta eli työnjohtajana saa toimia vain
henkilö, joka on suorittanut rakennusalan korkeakoulututkinnon tai teknillisen
oppilaitoksen rakennusosaston linjalla teknikon tutkinnon tai aikaisemman sitä
vastaavan tutkinnon taikka muussa oppilaitoksessa sitä korkeamman rakennusalan
tutkinnon. Lisäksi hänellä tulee olla rakennuskohteen laajuus ja laatu huomioon
ottaen riittävä kokemus alalta. Maanrakennusalalla vaaditaan yleensä soveltuvaa
korkeakoulututkintoa, mikä tarkoittaa yhdyskuntainsinöörin tutkintoa”. (Pyöriäinen
2009, s. 27).
”Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 73 § sisältää määräyksen vastaavan työnjohtajan
tehtävistä ja vastuista. Hänen tulee huolehtia aloitusilmoituksen teosta, rakennustyön
luvan mukaisesta suorituksesta säännösten ja määräysten mukaisesti, ryhtyä
toimenpiteisiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta, katselmuksista,
huolehtia, että työmaalla on käytettävissä ajan tasalla olevat hyväksytyt piirustukset.
(Pyöriäinen 2009, s. 27).
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”YSE 1998 56.1 §:n mukaan työmaan johtovelvollisuuksista vastaavalla
urakoitsijalla, mikä YSE:n mukaan tarkoittaa pääurakoitsijaa tai muuta kaupallisissa
asiakirjoissa nimettyä urakoitsijaa, tulee olla rakennustyömaalla vastaava työnjohtaja,
joka johtaa rakennustöitä ja vastaa niiden suorittamisesta lain ja asetusten sekä
määräysten mukaisesti”. (Pyöriäinen 2009, s. 27).
Vastaava työnjohtaja toimii työmaansa päällikkönä eli hän on laivan kapteeni.
Hänellä on lain ja asetusten määräämien tehtävien lisäksi joukko käytännön kautta
hänelle vakiintuneita tehtäviä henkilöstöjohtamisen ohella. Oheinen lista on suoraan
käytännön esimerkki erään työnjohtajan tehtävistä kadunsaneeraushankkeessa.
Tehtävät vaihtelevat riippuen hankkeen koosta, käytössä olevista henkilöresursseista,
työnjohtajan kokemuksesta ja yrityksen omista toimintamalleista.
tarjouslaskentaan osallistuminen
työmaan työturvallisuusvastuu
riskien ja vaarojen arviointi
työmaan turvallisuussuunnitelman laadinta
urakkaneuvottelut
luvat ja ilmoitukset
työmaantuotantosuunnitelmien laadinta käynnistysvaiheessa
tiedottaminen rakennushankkeesta, ”kilpenä” asiakkaisiin päin
materiaalihankinnat
resurssien mitoitus
työntekijöiden työsopimuksen teko
työntekijöiden perehdyttäminen
koneiden ja kaluston vastaanottotarkastukset
työmaan ts-viikkotarkastukset (MVR-mittari)
työmaapöytäkirjan ylläpito
työmaan johtaminen sovittujen tavoitteiden mukaan
työmaan layout
työmaakokouksiin osallistuminen
urakoitsijapalavereiden pitäminen
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laatusuunnitelman toteutumisen varmistaminen
resurssien tehokkaan käytön valvonta
työmaakurin ylläpito
raporttien laadinta ja palaverit
luovutukseen liittyvien asioiden valmistelu
hankintoihin liittyvät valvonnat

Vastaavan työnjohtajan tehtäväkenttä on erittäin laaja, haasteellinen ja vaatii tiettyjä
ominaisuuksia työnjohtajalta kokemuksen ja koulutuksen lisäksi eli jämäkkyyttä,
johtamistaitoa, loogisuutta, idearikkautta, luovuutta, kykyä tehdä nopeita, itsenäisiä ja
harkittuja ratkaisuja, hyviä sosiaalisia taitoja sekä hyvää paineensietokykyä.
Hankkeen valmisteluun liittyvät tehtävät toistuvat pitkälti saman rungon mukaisesti,
mutta kaikki työmaat ovat käytännön toteutuksen kannalta erilaisia. Mitä enemmän
työmaa-alueen läheisyydessä on asutus- ja yritystoimintaa sitä haastavampaa on saada
esimerkiksi tilapäiset liikennejärjestelyt niin toimivaksi, ettei siitä aiheudu
ylimääräistä haittaa ja turvallisuusriskiä kiinteistöjen asukkaille ja muille toimijoille
alueella. Rakennushankkeen etukäteis- ja rakennusaikaisen tiedottamisen tärkeys
korostuu entisestään jos alueella sijaitsee liikeyrityksiä. Tämä on ymmärrettävää
heidän tavarantoimittajien että asiakkaiden kannalta.

Vastaavan työnjohtajan tehtävän mukaisista töistä lähes kaikki liittyvät jollakin
tavalla työturvallisuuteen. Esimerkiksi materiaalien hankinnalla ei nopeasti ajatellen
näyttäisi olevan mitään tekemistä työturvallisuuden kanssa, mutta kun asiaa aletaan
miettiä tarkemmin, niin materiaalien väärä aikainen tilaus työmaalle voi aiheuttaa
sen, että työmaa-alueella varastoalueeksi alun perin suunniteltu alue täyttyy ja
työmaa-alue käy ahtaaksi aiheuttaen ylimääräistä riskiä työmaalla työskenteleville.
Toisena esimerkkinä voisi miettiä ajokaluston mitoitusta siten, että resurssit
mitoitetaan ylisuuriksi ja työmaalla on ajokalustoa liikaa aiheuttaen näin
liikenneturvallisuusriskiä työmaa-alueella työskenteleville mutta myös työmaa-alueen
läheisyydessä.
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Vastaavan työnjohtajan tehtäväluettelosta tärkeimpiä turvallisuuteen liittyviä tehtäviä
ovat riskien ja vaarojen tunnistaminen, turvallisuussuunnitelman laadinta, työhön
opastus ja perehdyttäminen ja henkilösuojaimet.

3.3

Turvallisuussuunnittelu

”Päätoteuttaja

vastaa

työmaan

turvallisuussuunnittelusta.

Työmaan

turvallisuussuunnittelu on osa työmaalla tapahtuvaa muuta suunnittelua.
Rakennuttajan työturvallisuuteen liittyvät tehtävät suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa
ovat perustana työmaan turvallisuussuunnittelulle ja turvallisuusasioiden riittävälle ja
oikea-aikaiselle huomiolle tuotannon- ja työnsuunnittelussa”. (Rantanen, E.,
Hopeavuori, J. & Syrjänen T. 2012, s. 59).
”Turvallisuussuunnittelun tavoitteen on, että ennen rakennustöiden aloittamista
suunnitellaan eri töiden ja työvaiheiden tekeminen sekä niiden ajoitus siten, että työt
ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa työmaalla
työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville”. (Rantanen et al. 2012, s.
59).

Vaikka turvallisuussuunnittelusta päävastuu on päätoteuttajalla, on muidenkin
urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien noudatettava turvallisuus-suunnittelun
periaatteita omissa töissään ja tehtävä omiin töihinsä liittyvä riskien arviointi ja
turvallisuussuunnittelu. (Rantanen et al. 2012, s. 59).

Turvallisuussuunnittelun vastuutahot

Päätoteuttajalla on siis päävastuu työmaalla tapahtuvan turvallisuussuunnittelun
toteuttamisesta. Päätoteuttaja ohjaa ja koordinoi rakennustyömaan turvallisuusasioita
hyödyntäen

turvallisuuskoordinaattorin

laatiman

turval-lisuusasiakirjan,

turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeen tietoja ja muita työmaan turvallisuutta
varmistavia toimenpiteitä. (Rantanen et al. 2012, s. 59).
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Turvallisuussuunnittelu tulee ottaa huomioon aikataulusuunnittelussa, työnmaan
hankintatoimessa,

ali-

ja

sivu-urakoitsijoiden

ohjauksessa,

työntekijöiden

perehdyttämisessä sekä taloudellisessa suunnittelussa. Turvallisuussuunnittelu on
ennen kaikkea sitä, että työmaata johdetaan suunnitelmallisesti ja eri töistä ja
työvaiheista tehdään kirjalliset suunnitelmat. (Rantanen et al. 2012, s. 59).

Turvallisuussuunnitelma

muodostuu

useasta

eri

osasuunnitelmasta.

Turvallisuussuunnitelman yhtenä osana tehdään myös riskienarviointi. Rakentamisen
aikana laadittavat yksityiskohtaiset turvallisuussuunnitelmat. Nämä suunnitelmat on
esitettävä rakennuttajan nimeämälle turvallisuuskoordinaattorille ennen töiden
aloittamista. (Rantanen et al. 2012, s. 62).

Riskien arviointi ja vaarojen tunnistaminen

Kun puhutaan riskien arvioinnista ja vaarojen tunnistamisesta on aluksi hyvä
määritellä mitä nämä kaksi käsitettä tarkoittavat. Riski tarkoittaa siis haitallisen
tapahtuman todennäköisyyttä ja vakavuutta kun taas vaara on tekijä tai olosuhde,
joka voi saada aikaan haitallisen tapahtuman.

Seuraavassa kaaviossa (kuva 1) on kuvattu riskienhallinnan osa-alueet ja sitä miten
nämä asiat liittyvät yhteen.
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RISKIANALYYSI
* raja-arvojen määrittäminen
* vaarojen tunnistaminen
* riskin suuruuden arviointi
eli riskin estimointi

RISKIN
ARVIOINTI

RISKIEN MERKITYKSETÖN
ARVIOINTI
* riskin hyväksyttävyydestä
päättäminen
* vaihtoehtojen analysointi

RISKIEN PIENENTÄMINEN
* päätöksenteko
* täytäntöönpano
* seuranta

RISKIEN
HALLINTA

Kuva 1. Riskienhallinnan osa-alueet (Työsuojeluhallinto 2008, s. 6)

Kun työpaikan vaarat on tunnistettu, arvioidaan niiden aiheuttamat riskit. Riskin
suuruutta määriteltäessä tulee ottaa huomioon tapahtuman haitalliset seuraukset sekä
todennäköisyys, jolla ne toteutuvat. Riskin suuruutta voidaan esittää monella tavalla
luokitellen esimerkiksi alla olevan taulukon avulla (taulukko 2).

Taulukko 2. Riskien luokittelumalli (Työsuojeluhallinto 2008, s. 7)

Esiintyminen

Seuraukset

Vähäiset

Haitalliset

Vakavat

Epätodennäköinen

Merkityksetön riski

Vähäinen riski

Kohtalainen riski

Mahdollinen

Vähäinen riski

Kohtalainen riski

Merkittävä riski

Todennäköinen

Kohtalainen riski

Merkittävä riski

Sietämätön riski
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Edellä oleva taulukko kuvaa haitallisen tapahtuman seurausten vakavuuden ja
esiintymistodennäköisyyden perusteella. Kun riski on pieni ja sen aiheuttamat
seuraukset ovat vähäiset ei riskin pienentämisellä enää välttämättä saavuteta
parempaa turvallisuustasoa. Aina on kuitenkin syytä harkita parempia ratkaisuja ja
seurata, että riski pysyy hallinnassa. Riskin kasvaessa on syytä tarkastella riskin
esiintymistä ja riskin aiheuttamia seurauksia ja ryhtyä riskiä pienentäviin
toimenpiteisiin, jos ne voidaan katsoa olevan kustannusten ja hyötyjen kannalta
edullisia. Mikäli riski kasvaa niin suureksi, että siitä aiheutuvat seuraukset ovat
vakavia ja todennäköisiä, että työtä ei voida enää aloittaa on syytä ryhtyä riskiä
alentaviin

toimenpiteisiin

esimerkiksi

miettimällä

vaihtoehtoisia

työn

toteuttamistapoja. Tällöin voidaan joutua hankkeeseen osoittamaan huomattaviakin
lisäresursseja tai jopa kieltämään työ kokonaan.

Korjaavien toimenpiteiden tärkeysjärjestystä voi esittää myös nelikentän avulla (kuva
2) perusteella. Jos riski on suuri ja edullisesti vältettävissä, asia tulee hoitaa
välittömästi kuntoon. Jos kustannukset ovat suuret, paras tapa korjata asia on selvittää
riskiä tarkemmin. Kun korjaavia toimenpiteitä valitaan tulee ottaa huomioon
lainsäädännön asettamat vaatimukset, että myös ne täyttyvät.
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suuri riski
tärkeä
korjata
1.
Heti kuntoon

3.
Korjataan, mutta
selvitetään paras
tapa huolella

2.
Kannattaa korjata

4.
Seurataan tilannetta

pienet kustannukset

suuret kustannukset

pieni
riski

Kuva 2. Korjaavien toimenpiteiden tärkeysjärjestys (Rantanen et al. 2007, s. 36)
Riskin arviointi ja hallinta työpaikalla

Riskien arvioinnilla tarkoitetaan työssä esiintyvien vaarojen tunnistamista, vaarojen
aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä ja riskien merkityksen arviointia.
Riskien arviointi on systemaattinen prosessi, jolla työympäristö pyritään tekemään
turvalliseksi. Riskien arvioinnin vaiheita voidaan kuvata alla olevan kaavion (kuva 3)
perusteella seuraavasti. (Työsuojeluhallinto 2008, s. 10).

Riskin hyvä hallinta perustuu kokonaisvaltaiseen riskin arvioitiin, mikä johtaa
jatkuvaan turvallisuustason parantamiseen. Turvallisuustason ylläpitäminen ja
parantaminen on jatkuvaa toiminnan seuraamista ja kehittämistä (Työsuojeluhallinto
2008, s. 10-11).
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Arvioinnin suunnittelu

Vaarojen tunnistaminen

Riskin suuruuden määrittäminen
Seuranta ja palaute
Seuraukset

Todennäköisyys
ys-s

Riskien merkittävyydestä
päättäminen

Toimenpiteiden valinta ja
toteuttaminen

Kuva 3. Riskien arvioinnin vaiheet (Työsuojeluhallinto 2008, s. 7)

Työnantajan vastuulle kuuluu riskienarviointi, organisointi ja tuloksista työntekijöille
tiedottaminen. Paras lopputulos saavutetaan, jos myös työntekijät otetaan mukaan
yhteistyöhön kehittämään turvallista ja parempaa työpaikkaa. Tällöin myös
työntekijöiden aiheettomat epäluulot turvallisuusriskien hoitamatta jättämisestä ja
mahdollisten

korjaustoimenpiteiden

laiminlyönneistä

jäävät

vähemmälle.

Riskinarvioinnista tehdään suunnitelma, jossa nimetään vastuuhenkilö tai henkilöt,
asetetaan aikataulu ja määritellään miten riskienarviointi ja mitä menetelmää
käytetään. Riippuen työpaikasta ja tehtävästä työstä työnantajalle voi tulla tarpeen
käyttää myös ulkopuolista asiantuntijaa riskien arvioinnin tueksi kuten esimerkiksi
meluasiat, työergonomia tai koneiden suojaukseen liittyvät asiat. Riskien arviointiin
ja vaarojen tunnistamiseen yritykset voivat käyttää omia räätälöimiään ratkaisuja,
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mutta on olemassa myös erilaisia yleisiä toimialakohtaisia tarkastuslistoja, joita on
saatavissa esimerkiksi internetistä työturvallisuuslaitoksen ja työsuojeluhallinnon
sivuilta. (Rantanen et al. 2007, s. 27-33).

Five steps eli viiden kohdan menetelmä on esimerkki yksinkertaisesta riskien
arviointimenetelmästä, joka soveltuu riskien pohdintaan. Viiden kohdan menetelmä
koostuu seuraavista asiakokonaisuuksista:

1) Tarkastele vaaroja
2) Selvitä kuka voi vahingoittua ja miten
3) Arvioi riskit ja selvitä, ovatko olemassa olevat varotoimet riittävät vai
pitäisikö varotoimia parantaa
4) Dokumentoi havainnot
5) Kokoa arvioinnit ja palaa uudelleen asiaan, kun olot muuttuvat

Vaarallisten töiden suunnittelu

Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta liitteessä 2 on mainittu työt,
joihin liittyy erityisiä vaaroja työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Alla
luettelo asetuksen liitteen mukaisista töistä:

1) Työt, joissa työntekijöihin kohdistuu maan sortuman alle hautautumisen,
maahan vajoamisen tai korkealta putoamisen vaaraa, joka on erityisen suuri
työn luonteen tai käytettyjen työmenetelmien taikka työskentelypaikan tai
työmaan olosuhteiden vuoksi
2) Työt, joissa työntekijät altistuvat kemialliselle tai biologisille aineille, jotka
muodostavat erityisen vaaran työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle
tai joihin liittyy määräaikainen terveyden seuranta
3) Työt, joissa käytetään sellaista ionisoivaa säteilyä, joka edellyttää määrättyjen
tai valvottujen alueiden merkitsemistä erikseen määrätyllä tavalla
4) Suurjännitejohtojen ja –linjojen läheisyydessä tehtävät työt
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5) Työt, joihin liittyy työntekijöiden hukkumisvaara
6) Työt kuiluissa, maanalaisissa rakennuskohteissa ja tunneleissa
7) Työt, joissa käytetään sukellusvälineitä
8) Painekammioissa tehtävät työt
9) Työt, joissa käytetään räjähdysaineita
10) Työt, joihin liittyy raskaiden esivalmisteisten osien kokoamista tai purkamista
11) Rakenteiden, rakenneosien tai materiaalien purkutyö
12) Työt tie- ja katualueella sekä rautatiealueilla.

Vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelu pitää esittää kirjallisessa muodossa
käyttäen hyväksi siihen laadittua lomaketta. Rakennuttaja voi myös ennalta määritellä
työt, joista se haluaa laadittavan kirjalliset suunnitelmat. Nämä vaadittavat
suunnitelmat esitellään yleensä turvallisuusasiakirjassa (Rantanen et al. 2012, s. 66).

Seuraavissa kuvissa (kuvat 4, 5 ja 6) on esimerkkejä valtioneuvoston asetuksen
rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 mainituista vaarallisista töistä.

Kuva 4. Kaukolämpölinja ja paineellinen vesijohto. (Pyöriäinen, R. 2009, s. 41)
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Kuva 5. Kaapeliverkkoa. (Pyöriäinen, R. 2009, s. 41)

Kuva 6. Biologinen haitta, rikkonainen viemärikaivo ja -putki. (Pyöriäinen, R. 2009,
s. 39)
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Päätoteuttajan on hyvä sopia työmaalla turvallisuussuunnitelmien laadinnasta,
tarkastamisesta ja yhteensovittamisesta että tiedottamisesta. Päätoteuttaja on
vastuussa suunnitelmien laadinnasta ja tämän vuoksi päätoteuttajan on aiheellista
tarkistaa ja varmentaa, että suunnitelmat on tehty asianmukaisesti ellei itse ole
laatinut niitä. Jokaisen työmaalla työskentelevän ali- ja sivu-urakoitsijan on myös
laadittava vaarallisista töistä ja työvaiheista kirjalliset suunnitelmat töiden
aloittamisen ehtona. Päätoteuttaja huolehtii, että tämä vaatimus liitetään sopimuksiin
ja/tai työmaan turvallisuussääntöihin. (Rantanen et al. 2012, s. 66).

Työmaa-alueen käytön suunnittelu

Päätoteuttajan on tehtävä kirjallinen työmaa-alueen käytön suunnitelma ja esitettävä
suunnitelmat turvallisuuskoordinaattorille, joka ottaa kantaa suunnitelmaan.
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä vaaraa
tapaturmavaaran ja terveyden haitan poistamisessa ja vähentämisessä ainakin kuten
valtioneuvoston asetuksen 205/2009 11 § edellyttää:

toimisto-, henkilöstö- ja varastointitilojen määrä ja sijainti
nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus
kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus
rakennustarvikkeiden ja –aineiden sekä elementtien lastaus-, purku- ja
varastointipaikkojen sijoitus
rakennustarvikkeiden ja –aineiden sekä elementtien lastaus-, purku- ja
varastointipaikkojen sijoitus
elementtirakentamisessa nostureiden nostopaikkojen perustus ja maapohjan
vahvistaminen, nostureiden nostosäteet ja –kapasiteetit, nosturikuljettajien
esteetön näköyhteys elementtivarastoon ja asennuskohteeseen
työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat
kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito
työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjunta ja pölyn hallintaan
tarvittavien rakenteiden ja laitteiden sijoitus
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jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien
materiaalien kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen
palontorjunta
varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitellään
turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai
aineita.

Työmaa-alueen käytön suunnittelu on tehtävä niin, että tapaturman vaara, terveyden
haitta ja tulipalon vaara ovat työmaalla mahdollisimman vähäiset. Suunnitelma
esitetään yleensä järjestelypiirroksena ja tarvittaessa esitetään rakentamis- ja
työvaiheittain. (Rantanen et al. 2012, s. 65).

Työmaa-alueen käytön suunnitteluun vaikuttaa rakennushankkeen tyyppi, koko,
työmenetelmät, kalusto ja vuodenajat. Varsinkin tienrakennustyömaalla yleisesti
suunniteltavia asioita ovat liikenteen järjestelyt kaivumassojen käsittely (Rantanen et
al. 2012, s. 65).

Työmaasuunnitelmassa suunnitellaan työmaan keskeiset toiminnot, laitteiden
sijoitukset

sekä

tarpeelliset

varojärjestelyt,

kuten

suojavyöhykkeet.

Työmaasuunnitelma on myös lähtökohta työmaan liikennejärjestelyjen suunnittelulle.
(Rantanen et al. 2012, s. 65).

Alla olevissa kuvissa (kuvat 7 ja 8) on esimerkkejä työmaan suojaamisesta ja
tilapäisten liikennejärjestelyjen toteuttamisesta.
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Kuva 7. Työmaa-alueen suojaus teräsaidoin. (Pyöriäinen, R. 2009, s. 51)

Kuva 8. Työmaa-alueen suojaus teräsaidoin. (Pyöriäinen, R. 2009, s. 52).
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3.4

Perehdyttäminen ja työnopastus

Yritysten henkilöstössä tapahtuu vaihtuvuutta kaiken aikaa. Yrityksiin tulee uusia
henkilöitä rekrytoinnin kautta ja vastaavasti organisaation sisällä on pitkiltä sairaus-,
äitiys- ja vanhempainlomilta tai vuorotteluvapailta palaavia työntekijöitä että
työtehtäviä vaihtavia henkilöitä. Työtehtävissä on voinut tapahtua muutoksia tai
työtehtävät ovat muuttuneet kokonaan. Tällöin uusiin tai muuttuneisiin työtehtäviin
on syytä antaa lain velvoittamaa opastusta ja perehdytystä.

Kuitenkin on vielä yrityksiä, joissa perehdyttämisen tärkeyttä ei ymmärretä tai se
mielletään nopeaksi kierrokseksi yrityksen toimitiloissa. Näissä yrityksissä ei
myöskään ajatella perehdyttämisen mukanaan tuomia taloudellisia hyötyjä. Onhan
totta, että työntekijä, joka on saanut perusteellisen ja asiantuntevan työhön opastuksen
ja perehdytyksen pääsee nopeammin sisään organisaatioon, työhönsä ja työtehtäviin
mikä vähentää virheitä ja parantaa tuottavuutta että myös motivaatiota.

Erityisen tärkeätä on myös tutustuttaa uusi tulokas vanhoihin työntekijöihin että
päinvastoin, jolloin kanssakäyminen ja yhteistyö henkilöstön kesken alusta alkaen on
joustavaa

lujittaen yhteenkuuluvuutta ja me -henkeä. Hyvin hoidettu uusien

työntekijöiden perehdytys voi olla jopa kilpailuvaltti uusien työntekijöiden
rekrytoinnissa. Yritykset, joilla on käytössä laatujärjestelmä työhön perehdytyksen ja
opastuksen suunnitelmallinen hoitaminen ovat osa kyseistä laatujärjestelmää.

Lain mukaan työntekijät perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan olosuhteisiin,
työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan
käyttöön sekä turvallisiin tapoihin. Perehdyttäminen ja työhön opastus ovat
velvoitteita, jotka tulee hoitaa yrityksen koosta tai toimialasta riippuen. Perehdytystä
tarvitsevat kaikki henkilöstöryhmät kaikilla osastoilla sekä myös vuokratyöntekijät.
Työn perehdytykseen ja opastukseen tulee ulottaa myös asiakkaan luona tehtävät työt
sekä työpaikalla työskentelevät ulkopuolisen työnantajan työntekijät. Puutteet
perehdytyksessä ovat epäjärjestyksen ohella yleisimpiä tapaturmien syitä. Uudet
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työntekijät, työtehtävien vaihtajat ja uuden työvälineen ja –koneen käyttäjät
perehdytetään tehtäviinsä, että työ sujuisi turvallisesti (Laitinen et al. 2007, s. 53).

Laitinen et al. (2009, s. 376-379) mukaan perehdyttämisen tarkoituksena on opettaa
uusia työntekijöitä tuntemaan työpaikka, ihmiset sekä oma työnsä ja siihen liittyvät
odotukset osana organisaation toimintaa. Työnopastus puolestaan on itsen työn
tekemisen opettaminen. Niiden avulla lisätään henkilöstön osaamista, parannetaan
työn sujuvuutta ja laatua, tuetaan työssä jaksamista ja vähennetään työtapaturmia ja
poissaoloja.

Työelämän muutokset nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät henkilöstöltä entistä
enemmän kykyä ja halua itsenäiseen vastuunottoon ja aktiivisuuteen sekä
yhteistyöhön organisaation sisäisten ja ulkoisten kumppanien kanssa. Hyvin hoidettu
perehdytys ja työhön opastus tukevat tätä muutosta sekä antavat työntekijöille
valmiuksia omaehtoiselle kehittämiselle (Laitinen et al. 2007, s. 377).

Hyvä perehdyttäminen ja opastaminen edellyttävät suunnitelmallisuutta ja
dokumentointia. On selvitettävä koulutuksen tarpeet, valmistettava koulutus
materiaalit, koulutettava perehdyttäjät ja opastajat, aikataulutettava koulutusohjelmat
ja seurattava niiden vaikutuksia. Tämä edellyttää organisaation henkilöstön
saumatonta yhteistyötä mukaan lukien työterveyshuollon asiantuntijat (Laitinen et al.
2007, s. 377).

Käytännössä perehdyttämisestä ja opastuksesta vastaa lähin esimies, mutta vastuu
säilyy linjajohdolla ja esimiehillä. Vastuu työpaikalla työskentelevien ulkopuolisten
työntekijöiden perehdyttämisestä on sekä lähettävällä että vastaanottavalla
työnantajalla. Työnopastuksen on oltava sitä perusteellisempi, mitä vaarallisempi työ
on ja mitä vähemmän työntekijä työtä tuntee. Opastuksen perillemeno on hyvä
varmistaa kuittauksella ja valvonnalla erityisesti itsenäisen työskentelyn
alkuvaiheessa. Työpaikoista on nykyään tullut monikielisiä, mikä tekee opastuksesta
ja perehdyttämisestä haasteellista, koska työntekijän tulee saada tarpeellinen opastus
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sekä työ- ja käyttöohjeet ymmärtämällään kielellä. Nuorten opetukseen ja ohjaukseen
tulee kiinnittää erityistä huomiota, mikä koskee myös vajaakuntoisia työntekijöitä
(Laitinen et al. 2007, s. 377-379).

Työntekijälle tapaturman tai terveyden menettämisen vaaraa aiheuttavat työt on
tarpeen ohjeistaa tarkoin perustuen kirjallisiin työohjeisiin tai tarkistuslistoihin ja
näiden noudattamista on seurattava. Rakennusalalla tällaisia töitä ovat esimerkiksi
työ tapaturmaa aiheuttavilla koneilla, rakennusten purkutyöt, korkealla työskentely,
henkilönostot ja muut vaativat nostot, kaivantotyöt, tulityöt, kemiallisia ja biologisia
vaaroja aiheuttavat työt, tulityöt sekä työskentely tiellä ja kadulla (Laitinen et al.
2007, s. 378).

Opastuksen rakenteesta on olemassa erilaisia yrityskohtaisia malleja, mutta Laitinen
et al. (2007, s. 378-379) mukaan yksinkertaisimmillaan prosessi käsittää seuraavat
kolme vaihetta:

1) Työn opettaminen: Työn opettamisessa käytetään eri keinoja, kuten
työvaiheiden kuvaamista, analysointia ja perustelemista. Lisäksi työsuo-ritus
näytetään

aidossa

tilanteessa,

kuvina

tai

simuloidusti.

Työn

ongelmatilanteiden ratkaisemista vasten annetaan sääntöjä.
2) Työn harjoittelu: Harjoitteluvaiheessa oppilaan annetaan kokeilla työn
tekemistä ja annetaan palautetta onnistumisesta. Harjoitella voi monella
tavalla: mielikuvissa, selostamalla sanallisesti, tietokoneavusteisella
simulaatioharjoituksella ja aidossa työtilanteessa. Harjoittelu järjestetään
kuitenkin turvallisella tavalla ja opastajan valvonnassa.
3) Opitun vakiintuminen: Työtavat alkavat vakiintua työntekijän alkaessa tehdä
työtä itsenäisesti. Toistojen myötä työtavat ”yliopitaan”: ne muodostuvat
taidoiksi, jotka voidaan toistaa alitajuisesti, ajattelematta. Vakiintuneita
työtapoja, jotka on kerran opittu on vaikea muuttaa, joten siksi on tärkeää
itsenäisen työn alkuvaiheessa vielä seurata työtapoja ja antaa niistä palautetta.
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Turvallisuustietoisuuden kehittäminen ja ylläpitäminen vaatii jatkuvaa asian
esilläpitoa, koska kehityksen myötä esiin tulee uusia teemoja ja asioita. Hyviä
kommunikaatio keinoja yrityksissä ovat säännöllinen koulutus, tiedotuskampanjat ja
esimiesten pitämät turvallisuustuokiot.

3.5

Henkilösuojaimet

Rakennustyömaalla käytettäviä suojavälineitä ovat seuraavat:

suojakypärä (EN 397), mikä on tarvittaessa varustettava alushupulla
suojalasit
valjastyyppistä turvavyötä köysineen on käytettävä itsetoimivalla pituuden
säätimellä varustettua varmistusköyttä, jos köyden pituutta joudutaan
jatkuvasti säätämään (EN-363:2008)
kuulosuojaimia kun melutaso ylittää yli 85dB
kulkulupa
turvajalkineet (EN ISO 20345)
polvensuojaimia lattia ja muissa vastaavissa polvia rasittavissa töissä
heijastavaa suojavaatetusta
varoitusvaatteet työskenneltäessä tie- ja katualueella tai muilla liikenteeseen
käytetyillä paikoilla
tarvittaessa suojavaatteiden tulee palonkestävät

Edellä mainittujen lisäksi infrarakentamisen läheisesti liittyvässä kaivostyössä on
omat erityisvaatimuksensa henkilösuojainten osalta.

3.6

Infrahankkeisiin liittyvät pätevyydet

Infra-alan hankkeisiin liittyy joukko erilaisia pätevyyksiä, joiden suorittamista
rakennuttaja edellyttää. Pätevyyksiä suoritetaan päivän tai kahden mittaisilla

59

kursseilla, joiden päätteeksi järjestetään tentti ja kurssin hyväksytysti suorittaneet
saavat tästä kortin, jolla he voivat osoittaa pätevyytensä. Kortin voimassaoloaika
yleisesti on viisi vuotta.

Pätevyyksiä osoittavia koulutuksia ovat mm. seuraavat:
Tieturva 1 –kurssi on suunnattu pääasiassa tie ja tiealueella työskenteleville
henkilöille. Kurssilla työntekijät perehdytetään tunnis-tamaan ja ottamaan
huomioon lähinnä omaan työturvallisuuteen liittyvät näkökohdat unohtamatta
kuitenkaan ulkopuolista liikennettä.
Tieturva 2 –koulutusta edellytetään pääasiassa työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavilta henkilöiltä, työnjohdolta, valvonta- ja suunnittelutehtäviin osallistuvilta, Liikenneviraston ja ELY –keskuksissa urakkaasiakirjoja valmistelevilta henkilöiltä ja konsulteilta.
Katuturva (Tampereen kaupungin koulutusohjelma)
Työturvallisuuskortti,

mikä

perustuu

Työturvallisuuskeskuksen

koulutusaineistoon. Koulutuksen saaneet saavat perustiedot työympäristön
vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla.
Tulityökortti, minkä suorittamista vakuutusyhtiöt vaativat. Koulutuksen
saaneet henkilöt saavat perustiedon siitä miten tulityöt voidaan toteuttaa
turvallisesti pelastuslain, tulityöstandardin ja vakuutusalan tulityötsuojeluohjeen mukaisesti.
Vesihygieniapassi

vaaditaan

henkilöiltä

jotka

joko

työskentelevät

vesilaitoksissa ja veden hankintaan liittyvissä tehtävissä että myös
verkostoasentajilta.
Hätäensiapu vähimmäisvaatimuksena hoitourakoinnissa
Ensiapukurssi 1 tai 2
Liikenteenohjaaja – Liikenneviraston erillinen koulutusaineisto
Erikoiskuljetusten liikenteenohjaaja
Radanpidon pätevyysvaatimukset (yleiset, Turva, Laituri, T-mies)
Ratatyöstä vastaava
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Trukin ja henkilönostimen kuljettajan pätevyys ja lupa
Rakennustyön sukeltajapätevyys; työ on erikoisosaamista vaativaa työtä ja
vaatii ammattisukeltajan ammattitutkinnon tai soveltuvan osan suorittamista.
Veden alla tehtävästä rakennustyöstä tulee työnantajan tehdä aina kirjallinen
mahdollisimman yksityiskohtainen sukellustyön turvallisuussuunnitelma.
Panostajapätevyys; panostajalaissa (219/2000) on säädökset panostajan
pätevyyskirjasta ja muut räjähteiden käsittelyn ja käytön keskeiset
henkilökohtaiset edellytykset. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
työsuojelun vastuualue ylläpitää panostajien pätevyyskirjoista panostajalain 3
§:n mukaista panostajarekisteriä.
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4
4.1

TURVALLISUUSJOHTAMINEN
Vastuullinen yritystoiminta ja turvallisuusjohtaminen

Hyvinvointi Suomessa perustuu pitkälti ihmisten omaan osaamiseen että menestyviin
ja vastuullisiin yrityksiin. Vastuullinen yritys toimii eettisesti suhteessa henkilöstöön,
asiakkaisiin, sidosryhmiin sekä ympäröivään ympäristöön ja yhteiskuntaan. (Laitinen
et al. 2009, s.35).

Vastuullinen toiminta on osa yrityksen liiketoimintaosaamista ja siitä voi saada
kilpailuetua muun muassa henkilöstö palkattaessa. Käänteisesti ajatellen vastuuton
toiminta taas tuo pitkällä tähtäyksellä yritykselle kilpailuhaittaa ja heikentää
toimintaedellytyksiä. Vastuullinen toiminta kattaa talouden, ympäristön ja sosiaalisen
johtamisen. (Laitinen et al. 2009, s.35).

Yrityksen taloudelliseen vastuullisuuteen kuuluu tuottavuudesta, kannattavuudesta ja
kilpailukyvystä huolehtiminen. Tuottavuudesta huolehtimalla yritys voi vastata
omistajien tuotto-odotuksiin, tarjota edullisia tuotteita ja palveluja asiakkailleen,
toimeentuloa ja työtä henkilöstölleen ja maksaa veroja yhteiskunnalle.
Ympäristövastuullisuus merkitsee raaka-aineiden ja energian kestävää käyttöä ja
ympäristöhaittojen pitämistä mahdollisimman pieninä. Sosiaalinen vastuullisuus
käsittää henkilöstön työturvallisuudesta ja –terveydestä, hyvinvoinnista ja
osaamisesta

huolehtimisen,

asiakkaiden

huomioon

ottamisen

tuotteiden

turvallisuuden ja kuluttajansuojan kautta ja yhteistyön eri sidostyhmien kanssa.
(Laitinen et al. 2009, s.35).

Miten eri yritysten vastuullisen toiminnan painopisteet jakaantuvat riippuu yrityksen
omista arvoista, voimassa olevasta lainsäädännöstä ja yrityksen sidosryhmien
odotuksista. Vastuullisuus olisikin tarpeen sisällyttää yrityksen strategiaan sekä
päivittäiseen toimintaan. Tämä toiminta edellyttää yrityksen johdon sitoutumista
toimintaan ja henkilökunnan osallistumista (Laitinen et al. 2009, s.36).
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Turvallisuusjohtaminen on osa vastuullista yritystoimintaa. Se on liiketoiminta
osaamisen alue, jolla yritysjohto pitää huolta henkilöstön, asiakkaiden ja ympäristön
turvallisuudesta. Turvallisuusjohtaminen kytkee yhteen vastuullisen yritystoiminnan
ja riskienhallinnan kuten alla olevassa kaaviossa (kuva 9).

Kuva 9. Turvallisuusjohtamisen kytkeytyminen (Laitinen et al. 2009, s. 36)

Turvallisuusjohtamisella (Laitinen et al. 2009, s. 37) tarkoitetaan sellaista johdon ja
esimiesten toimintaa työpaikan prosessien, toimintatapojen, työolosuhteiden,
henkilöstön ammattitaidon, yhteistyön ja työilmapiirin kehittämiseksi, jonka
tavoitteena on turvallisuustasoa ja työpaikan kilpailukyvyn jatkuva parantaminen.
”Turvallisuusjohtamisen keskeinen tehtävä on vahinkoriskien hallinta. Sillä
tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään estämään vahinkojen syntyminen, rajoittamaan
niiden suuruutta ja vakuuttamaan niiden varalta. Tämän suojaavan tehtävän lisäksi
turvallisuusjohtamisella voi nähdä kuitenkin myös kehitystehtävän: tavoitteena on
kehittää yrityksen toimintaa, sen prosesseja, toimintatapoja, työolosuhteita,
henkilöstön ammattitaitoa, yhteistyötä ja työilmapiiriä. Tällä toiminnalla on
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vahinkojen torjuntaa laajemmat vaikutukset tuottavuuteen, laatuun ja ylipäänsä
yrityksen kilpailukykyyn”. (Laitinen et al. 2009, s. 37-38).
”Turvallisuusjohtamisella (Rantanen et al. 2012, s. 47) tarkoitetaan kokonaisvaltaista
turvallisuuden hallintaa, jossa yhdistyy sekä menetelmien ja toimintapojen että
ihmisten johtaminen. Turvallisuusjohtaminen pitää sisällään jatkuvan suunnittelun,
toiminnan ja seurannan. Yrityksen turvallisuustoiminnan keskeisenä ajatuksena on
turvallisuustoiminnan kokonaisvaltainen ja jatkuva parantaminen. Se on sekä
järjestelmien toimivuuden parantamista että olosuhteiden ja ihmisten hyvinvoinnin
parantamista.

Turvallisuusjohtamisen

keskeinen

asia

on

se,

että

turvallisuusnäkökulma on mukana työmaan normaalissa johtamisessa ja
turvallisuusasiat otetaan huomioon myös aikataulu- ja tuotannonsuunnittelussa,
urakoitsijapalavereissa

sekä

laatimalla

työmaalle

järjestyssäännöt

tai

yksityiskohtaisempia turvallisuusohjeita”.
”Hyvän turvallisuusjohtamisen perustana on johdon sitoutuminen. Avoin ja
kuunteleva johtaminen tukee turvallisuutta arvostavaa ilmapiiriä. Johdon tulee myös
käytännössä seurata aktiivisesti työmaan turvallisuustoimintaa, puuttua mahdollisiin
turvallisuuspuutteisiin sekä näyttöä henkilökohtaista esimerkkiä siitä, kuinka
toimitaan turvallisesti ja käyttää omassa työssään suojavälineitä”. (Rantanen et al.
2012, s. 47).

Lisäksi turvallisuus on monessa yrityksessä osa työmaajohdon

tulosvastuuta ja palkkioperustetta.

Edellä mainittiin, että turvallisuusnäkökulma on mukana kaikissa työmaan
johtamisen menettelytavoissa. Turvallisuusjohtamisen keinoja käytännön työmaan
toiminnoissa ovat. (Rantanen et al. 2012, s. 47):

turvallisuutta koskevien työmaan pelisääntöjen laatiminen sekä niistä
tiedottaminen muille työmaan osapuolille
turvallisuuden pelisääntöjen noudattamisen valvonta
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uusien urakoitsijoiden ja heidän työntekijöiden perehdyttäminen työmaan
olosuhteisiin ja turvallisuuden pelisääntöihin
yksityiskohtaisten turvallisuusohjeiden laatiminen sekä niistä tiedottaminen
yhteistyökäytäntöjen luominen esimerkiksi vaaroista ilmoittaminen
toimintojen yhteensovittaminen mm. aikataulu- ja turvallisuussuunnittelun
avulla
turvallisuusasioiden seuranta
työmaan

työsuojeluorganisaation

perustaminen

sekä

työsuojeluyhteistoiminnan käynnistäminen työmaan muiden osapuolien
kanssa
turvallisuusasioiden

ottaminen

mukaan

osaksi

työmaa-

ja

urakoitsijapalavereja
turvallisuusasioista tiedottaminen
työmaalla sattuneiden tapaturmien ja vahinkojen tutkiminen sekä niistä
saatavan tiedon hyödyntäminen osana turvallisuusjohtamista
muiden osapuolten turvallisuustietämyksen ja tarvittavien pätevyyksien
varmistaminen ja ylläpitäminen
kannustaminen hyviin turvallisuussuorituksiin (palkinnot tai kunniakirjat).

Onnistunut, korkeatasoinen turvallisuuden hallinta edellyttää työnjohdolta
toimialansa asiantuntemuksen ja työmaa olosuhteiden

tuntemuksen lisäksi

jämäkkyyttä, tinkimätöntä turvallisuusohjeiden noudattamisen valvontaa ja välitöntä
puuttumista havaittuihin laiminlyönteihin tai turvallisuus puutteisiin.

4.2

Turvallisuusjohtaminen pienyrityksissä

Maassamme on yli 230 000 alle 50 henkilöä työllistävää yritystä, jotka kattavat 99 %
kaikista yrityksistä, 44 % kaikkien yritysten henkilöstöstä ja 34 % kaikkien yritysten
liikevaihdosta. Suuri osa pienistä yrityksistä toimii alihankkijoina, koska noin
kolmannes on ulkoistanut valmistus- ja tuotantotoimintansa (Rantanen S., Madetoja
S., Räikkönen & ym. 2007., s. 8).
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”Kun työntekijät näkevät, että yrittäjä pitää turvallisuutta tärkeänä ja näyttää sen
omalla esimerkillään, he innostuvat mukaan. Kaikilta edellytetään, että meidän
talossa nämä asiat otetaan huomioon”. (Rantanen et al. 2007., s. 11).

Turvallisuusjohtaminen on kokonaisvaltaista turvallisuuden hallintaa, joka luo
edellytykset terveelliselle ja turvalliselle työlle. Johtamisen tulee olla jatkuvaa niin
yrityksen kuin ihmistenkin hyvinvoinnin turvaamiseksi eli se on sekä menetelmien
että ihmisten johtamista. Turvallisuus syntyy siitä, että työn jokainen vaihe on
suunniteltu huolellisesti eikä sattumille jätetä sijaa. Pienessä yrityksessä tämän
saavuttamiseksi riittää, että asetetaan yhdessä käytännönläheiset päämäärät ja
sovitaan samalla jokaisen tehtävistä ja vastuista. Käytännössä tämä tarkoittaa
yksinkertaisesti, että toiminta organisoidaan, suunnitellaan hyvin ja toimeenpannaan
ja asioiden toteutumista seurataan. Alle 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä ei ole
yleensä erikseen työnjohtoa eikä työsuojeluhenkilöitä ja tällöin johtajalle, mikä
monesti on omistaja, jää suuri määrä työnsuojelutehtäviä, kuten vaarojen selvityksen
käynnistäminen, kehittämissuunnitelman eli työsuojelun toimintaohjelma tekeminen,
tiedottaminen määräysten seuranta sekä monia muita käytännön tehtäviä. (Rantanen
et al. 2007., s. 11-22).

Töiden ja työympäristön kunnollinen suunnittelun on kaiken työturvallisuuden
perusta, jolla voidaan poistaa tai pienentää monia työympäristöstä aiheutuvia vaaraja haittatekijöitä. Vastaavasti niitä voidaan myös synnyttää laiminlyömällä
suunnittelu. Pienyritykset muodostuvat hyvin erilaisista yrityksistä, jokaisessa
yrityksessä on hyvin erilaiset työt ja alalle tyypilliset riskinsä. Riskien arviointi onkin
keskeinen osa turvallisuusjohtamista. Näillä asioilla on vaikutusta myös
työturvallisuuden hallinnan tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Jos esimerkiksi kiire on
toimialalle tyypillistä, sen aiheuttamat vaarat tulee työnjohdossa ottaa huomioon.
Työntekijöiden ammattitaito vaikuttaa myös turvallisuusjohtamisen painotuksiin eli
työnopastus ja perehdyttäminen räätälöidään tarpeen mukaan (Rantanen et al. 2007.,
s. 11-12).
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Turvallisuuteen liittyvät asiat tulevat työntekijöille tutuiksi, kun ne otetaan osaksi
arkipäiväistä toimintaa työnlomassa esimiesten ja työntekijöiden kesken.
Kokouksissa ja palavereissa turvallisuusasiat tulisi nostaa asialistan kärkipäähän.
Turvallisuutta edistävässä työpaikkakulttuurissa työntekijöiden ääni kuuluu eikä
tietoja pantata. Tiedottaminen turvallisuuteen liittyvissä asioissa kuuluu johdon ja
esimiesten vastuulle. Keskeistä tiedottamisessa onkin avoimuus eli tiedotetaan
oikeaan aikaan ja että myös kielteisistä asioista puhutaan avoimesti ja suoraan.
Merkittävää tiedottamisessa on myös sen jatkuvuus ja monipuolisuus. Suullinen ja
kirjallinen tiedottaminen tukevat toisiaan ja toimivat tehokkaimmin yhdessä.
Suullinen tiedottaminen mahdollistaa, että työntekijöillä on mahdollisuus keskustella
ja tehdä tarkentavia kysymyksiä asioista. Kirjallinen tiedottaminen on tärkeää, että
kirjatut asiat voidaan jälkikäteen tarkistaa ja poissaolijatkin voivat lukea tiedotteet.
Tiedostuskanavasta mitä käytetään on hyvä sopia yhdessä ja käyttämällä useampaa
kanavaa voidaan varmistua tiedon perillemenosta. (Rantanen et al. 2007. s.12 -13).

Turvallisuusjohtamisen onnistuminen näkyy yrityksissä häiriöttömänä tuotantona ja
tuotteiden

laadun

paranemisena.

Samalla

on

oivallettu,

että

hyvällä

turvallisuusjohtamisella on saatu paremman laadun lisäksi sitoutuneempi henkilöstö
ja avoimempi ilmapiiri, minkä edut näkyvät vähentyneinä sairauspoissaoloina.

Turvallisuuskulttuuriksi kutsutaan tapaa toimia turvallisuuden ylläpitämiseksi ja
kehittämiseksi. Toimintatapoihin taas vaikuttavat ihmisten asenteet eli pitävätkö he
turvallisuutta tarpeellisena ja kiinnostavana asiana. Turvallisuuskulttuuri muodostuu
pitkälti johtajan asenteiden mukaan. Jos pienyrityksen johtaja pitää turvallisuutta
tärkeänä, silloin pientyönpaikoillakin työturvallisuus on usein kunnossa eli johtaja
määrittää

linjan

ja

näyttää

suunnan

omalla

esimerkillään.

Hyvän

turvallisuuskulttuurin omaavalla yrityksellä on mahdollisuudet saada alansa parhaat
työtekijät palvelukseensa ja tätä kautta parantaa työn tuottavuutta ja laatua. Vaikka
yrityksen johdolla onkin suuri merkitys myönteisen turvallisuuskulttuurin luomisessa,
niin selvää on, että mitä enemmän työntekijät saadaan osallistumaan
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turvallisuusasioihin, sitä enemmän asenteita saadaan muuttumaan. (Rantanen et al.
2007., s. 20-21).

Esimiesten sitoutuminen turvallisuuteen näkyy puolestaan kaikissa jokapäiväisissä
toiminnoissa, kuten työvälineiden hankinnoissa, suojainten käytössä, töiden
suunnittelussa ja korjaavien toimenpiteiden toteutuksessa. Antaessaan työtehtäviä
jokainen esimies voi arvioida myös työn kuormittavuutta ja ottaa huomioon
työntekijöiden

yksilöllisiä

ominaisuuksia.

Esimiehet

myös

seuraavat

työturvallisuuden käytännön onnistumista työpaikalla ja ottavat työturvallisuusasiat
luontevasti keskusteluaiheiksi työntekijöiden kanssa esimerkiksi viikoittain
pidettävissä viikkopalavereissa. Koska turvallisuusmääräyksissä tapahtuu jatkuvasti
muutoksia tulisi työnantajan tämä huomioida

varaamalla riittävästi aikaa ja

koulutusta työnjohdolle. (Rantanen et al. 2007., s. 20-23).

Aiemmin todettiin, että työpaikan turvallisuusilmapiiristä riippuu se, miten
työntekijät asennoituvat ja toteuttavat turvallisuusasioita. Tämä ei yksistään riitä vaan
työntekijöiden tulisi omalta osaltaan olla aktiivisia ja aloitteellisia turvallisuusasioissa
niin sen kehittämisessä kuin ylläpitämisessä. Monella työpaikalla työntekijät on otettu
mukaan työn vaarojen kartoitukseen sekä korjaavien toimenpiteiden suunnitteluun,
koska heillä on yleensä se käytännön kokemus siitä työstä ja näin ollen saadaan
kaikki mahdolliset vaaratekijät huomioitua ja ratkaista turvallisuusongelmat
(Rantanen et al. 2007., s. 24).

Rakentamiseen on luotu hyviä turvallisuuskäytäntöjä, joilla tapaturmaluvut on saatu
pudotettua lähes kymmenesosaan alan keskiarvoluvuista, mutta tämä käytäntöjen
käyttöönotto edellyttää rakennuttajan että päätoteuttajan sitoutumista. Rakennustyön
hyviä turvallisuuskäytäntöjä luettelon muodossa (Rantanen et al. 2012., s. 49-57) ovat
seuraavat:

1.

Johdon sitoutuminen

2.

Työmaan työturvallisuuden koordinointi ja johtaminen
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3.

Panostus turvallisuushenkilöstöön (esim. työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja työturvallisuudesta vastaava henkilö työmaalla)

4.

Turvallisuussuunnittelu

5.

Turvallisuuskoulutus ja perehdyttäminen

6.

Työntekijöiden osallistuminen ja sitoutuminen

7.

Turvallisuuden

sisällyttäminen

tarjouspyyntöihin

ja

urakkasopimuksiin
8.

Palaute ja palkitseminen turvallisesta toiminnasta

9.

Tapaturmien ja vaaratilanteiden raportointi ja tutkiminen

10.

Turvallisuuden seuranta ja valvonta

11.

Työmaan turvallisuusohjeet.

Edellä mainittuja turvallisuuskäytäntöjä on käyty läpi työn aiemmissa kappaleissa tai
luvuissa asiayhteydessään.
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5
5.1

TAPATURMATILASTOT JA KUSTANNUKSET
Tapaturmatilastot

Työtapaturmia sattuu vuodessa 130 000, joista 50 000 johtaa vähintään 4 päivän
työstä poissaoloon ja niissä kuolee vuosittain 50 ihmistä. Matkalla työstä kotiin tai
päinvastoin sattuu vuodessa 20 000 tapaturmaa, joista 15-20 johtaa kuolemaan.

Tilastotietoa on haettu työtapaturmavakuutus liiton internet sivuilta (www.tvl.fi)
Taulukossa (taulukko 3) esitetään palkansaajille sattuneiden, vähintään 4 päivän
sairauspoissaoloon johtaneiden, työtapaturmien määrän Suomessa. Lisäksi
taulukkoon on laskettu tapaturmasuhteet (työtapaturmia/1000 palkansaajaa) ja
indeksi (tapaturmasuhde verrattuna vuoteen 2000). Taulukosta on nähtävissä
työtapaturmien määrän myönteinen kehitys palkansaajien määrään kasvaessa.

Taulukko 3. Palkansaajien tapaturmatilasto
Vuosi Työtapaturmia Palkansaajia Työtapaturmia
Indeksi
tuhatta palkansaajaa
2000 55 748

1 984 007

28.0

100

2001 55 596

1 993 065

27.8

99

2002 54 390

2 002 679

27.1

96

2003 51 593

2 018 645

25.5

90

2004 51 593

2 026 159

25.4

90

2005 54 364

2 027 858

26.8

95

2006 55 242

2 074 629

26.6

94

2007 55 448

2 128 254

26.0

92

2008 53 991

2 137 027

25.2

89

2009 42 998

2 053 431

20.9

74

2010 44 995

2 085 779

21.5

76

2011 45 634

2 085 779

21.8

77
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Työtapaturmat

jaotellaan

työpaikkatapaturmiin

ja

työmatkatapaturmiin.

Työpaikkatapaturma on työpaikalla, työpaikkaan kuuluvalla alueella tai työpaikan
kahden toimipisteen välisellä matkalla sattunut tapaturma. Työmatkatapaturma on
tapaturma, joka sattuu matkalla asunnosta työpaikalle tai työpaikasta takaisin
asunnolle. Taulukossa (taulukko 4) on esitetty työtapaturmien lukumäärä
rakentamisen toimialalla vuosina 2005-2011. Kun rakentamisen työtapaturmatilastoa
verrataan edellä olevaan palkansaajien tapaturmatilastoon (taulukko 4) huomataan,
että myös rakentamisen alalla työtapaturmien määrissä on tapahtunut laskua. Vuosien
2006-2008 ollut jonkin verran nousua tapaturmien määrässä, mikä oli havaittavissa
myös palkansaajien tapaturmatilastossa.

Taulukko 4. Työtapaturmien lukumäärä; rakentaminen
2005
Yhteensä
Työmatkatapaturmat
Työpaikkatapaturmat

2006

2007

2008

2009

2010

2011

18 015 18 275 19 069 18 470 14 468 15 539 15 834
709

771

710

809

612

677

708

17 306 17 504 18 359 17 661 13 856 14 862 15 126

Tapaturmariskejä havainnollistetaan vahinkojen lukumäärätietojen lisäksi suhteuttamalla vahingot tehdyn työn määrään. Tapaturmataajuus ilmaisee vahinkojen
lukumäärän miljoonaa työtuntia kohden. Työtuntimäärinä taajuutta laskettaessa on
käytetty Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen palkansaajien työtunteja.

Seuraavassa taulukossa (taulukko 5) on verrattu keskenään rakentamisen,
teollisuuden ja kaikkien toimialojen työpaikkatapaturmien taajuutta keskenään.
Taulukosta on havaittavissa, että kaikkien toimialojen työpaikkatapaturmien taajuus
on laskussa, mutta rakentamisen työpaikkatapaturmien taajuus on lähes yhtä suuri
kuin teollisuuden ja kaikkien toimialojen yhteenlaskettu taajuus. Kaaviossa (kuva 10)
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on sama asia esitetty havainnollisemmassa muodossa vertaamalla rakentamista
toimialat yhteensä lukuihin.
Taulukko 5. Työpaikkatapaturmien taajuus; rakentaminen, teollisuus ja kaikki
toimialat
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Rakentaminen

82

83

80

73

65

68

66

Teollisuus

45

46

46

46

37

38

39

Kaikki toimialat 32

33

34

33

29

30

31

Kuva 10. Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuudet vuosina 2005 - 2012.
Yksikkö: työpaikkatapaturmien lukumäärä/miljoona työtuntia

Vertaamalla palkansaajien ja yrittäjien työpaikkaturmat vakuutuslajin, rakentaminen,
mukaan (taulukko 6) huomataan, että yrittäjille tapahtuneet työpaikkatapaturmat ovat
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lukumääräisesti kasvaneet vuodesta 2004 vuoteen 2012 mennessä kun vastaavasti
palkansaajien on laskussa. Kun yrittäjien tapaturmien lukumäärää lasketaan
prosentteina palkansaajille ja yrittäjille yhteensä sattuneista tapaturmien lukumäärästä
kasvua on tapahtunut vuoden 2004 8 %:sta vuoden 2012 vähän yli 12 %:iin.
Kaaviossa (kuva 11) on sama asia esitetty havainnollistettuna.

Taulukko 6. Palkansaajien ja yrittäjien työpaikkatapaturmat vakuutuslajin
(rakentaminen) mukaan vuosina 2004-2012. Yksikkö: työpaikkatapaturmien lukumäärä

Rakentaminen
Yhteensä

Palkansaajat

Yrittäjät

2004

15940

14638

1302

2005

18994

17306

1688

2006

19232

17504

1728

2007

20208

18359

1849

2008

19612

17661

1951

2009

15791

13856

1935

2010

16848

14861

1987

2011

17276

15188

2088

2012

16639

14590

2050

73

Kuva 11. Palkansaajien ja yrittäjien työpaikkatapaturmat vakuutuslajin mukaan
vuosina 2004-2012; palkansaajat ja yrittäjät. Yksikkö: työpaikkaturmien lukumäärä

Edellä esitettyjen tilastojen lisäksi on palkansaajien työpaikkatapaturmia tilastoitu
myös työkyvyttömyyden keston mukaan (taulukko 7). Taulukosta on havaittavissa,
että

tarkastelujakson

vuosina

2004-2011

yli

puolet

eli

noin

50

%

työpaikkatapaturmista aiheuttavat enintään 0-6 pv työkyvyttömyyden. Tämä
tarkoittaa käytännössä sitä, että suurin osa palkansaajille sattuneista tapaturmista on
varsin pieniä ja eivätkä vaadi pitempiaikaista sairauslomaa tai hoitoa.

Tapaturmista 180 + eläkkeen aiheuttavien tapaturmien prosenttiosuus tarkasteluvuosina vaihtelee 1,3 %:sta 1,7 %:iin.
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Taulukko 7. Palkansaajien työpaikkatapaturmat työkyvyttömyyden keston mukaan
vuosina 2004-2011. Yksikkö: työpaikkatapaturmien lukumäärä
VAKAVUUS
Yhteensä

kuollut

180+ tai eläke

91-180 pv

31-90 pv

15-30 pv

7-14 pv 4-6 pv 0-3 pv

2004 14638

8

201

269

1002

1571

2946

2260

6381

2005 17306

11

241

272

1134

1616

3231

2573

8228

2006 17504

9

229

285

1081

1537

3210

2461

8692

2007 18359

8

274

309

1113

1590

3356

2531

9178

2008 17661

5

279

304

1158

1444

3028

2323

9120

2009 13856

6

225

257

876

1085

2341

1717

7349

2010 14861

6

262

264

922

1213

2341

1843

8010

2011 15188

4

207

297

923

1187

2391

1841

8338

5.2

Kustannukset

Työtapaturma tai työstä johtuva sairastuminen on aina ihmiselle fyysinen ja henkinen
koettelemus.
”Työtapaturmista aiheutuu kustannuksia yhteiskunnalle, yrityksille ja tapaturmien
uhreille, omaisille ja sivullisille. Suorien kustannusten lisäksi tapaturmiin liittyy
välillisiä menetyksiä. Näitä ovat mm. menetetty työaika, omaisuus- ja
materiaalivahingot, tuotannon häiriöt ja keskeytykset sekä laatutappiot. Yrityksille
nämä välilliset kustannukset ovat yleensä vakuuttamattomia kustannuksia, ja niiden
suuruus voi olla moninkertainen tapaturman suoriin kustannuksiin verrattuna.
Kaikkia tapaturmien seurauksia ei voida koskaan kuitenkaan mitata rahassa”.
(Palukka, P, Kilttti, P., Päivinen, M. & Anttila, S.)
”Laskelmien mukaan työtapaturmat aiheuttavat Suomessa vuosittain ainakin 1
miljardin euron kustannukset kansantaloudelle eli ne ovat lähes 1 % BKT:sta. Iso osa
menoista syntyy työkyvyttömyyden aiheuttaman menetetyn tuotannon muodossa.
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Terve ja työkykyinen henkilöstö on yrityksen toiminnan perusta, jota työtapaturmat
heikentävät ja heijastuvat ennen pitkään yrityksen tulokseen”. Palukka et al.)
”Esimerkki 1. Raskas metallipalkki putosi siirron yhteydessä siltanosturista.
Metallipalkki kimposi vieressä seisseen työntekijän jalan päälle. Seurauksena oli
nilkan ja jalkapöydän murtumia ja neljän kuukauden sairasloma, joista aiheutui
12 000 €:n menoerä. Tämän työtapaturman suorat ja epäsuorat kustannukset olivat
yhteensä 25 000 €, kun kuluista on vähennetty vakuutuskorvaukset 3 000 €.
Epäsuorat kustannukset syntyivät lisätyöstä, tuotannon keskeytyksistä ja
onnettomuustutkinnasta”. (Palukka et al.).

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvaukset vuonna 2012

Tapaturmavakuutuslaitokset (työtapaturmavakuutus liitto) maksoivat vuonna 2012
korvauksia yhteensä 585 miljoonaa euroa eli noin 3,5 % enemmän kuin vuonna 2011.
Korvauksia maksettiin noin 202 842 vahingosta, eli maksussa oli reilut 1 000
tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin. (TVL 2012).

Suurimman

korvauserän

muodostivat

eläkkeet

(pysyvät

ja

väliaikaiset

tapaturmaeläkkeet, perhe-eläkkeet ja eläkkeiden indeksikorotukset), joita maksettiin
vuonna 2012 noin 303 miljoonaa euroa. Päivärahakorvauksia maksettiin 143
miljoonaa euroa, eli noin 2 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2011.
Sairaanhoitokuluja maksettiin 106 miljoonaa euroa. Sai-raanhoitokulut nousivat siten
yli 6 miljoonaa euroa (6,2 %), eli korvauslajeista eniten verrattuna edelliseen vuoteen.
Vahinkoa kohti maksetut sairaanhoitokulut nousivat 6,9 %. (TVL 2012).

Alla olevissa tilastoissa (taulukko 9 ja 10) esitellään euromääräiset korvaukset ja
vahinkojen lukumäärät korvauslajeittain vuosina 2006-2012.
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Taulukko 8. Maksetut korvaukset (1000 €) korvauslajeittain ja suoritus vuosittain
korvauslaji
1 SAIRAANHOITOKULUT
2 PÄIVÄRAHAKORVAUKSET
3 PYSYVÄ
TAPATURMAELÄKE
4 VÄLIAIK.
TAPATURMAELÄKE
5 PERHE-ELÄKE
6 HAITTARAHA
7 ELÄKKEIDEN INDEKSIKOR.
8 MUUT
INDEKSIKOROTUKSET
9 MUUT

2006

2007

Suoritusvuosi
2008
2009
2010

2011
2012
100 220 106 461

74 580 79 601 93 808 92 271 93 298
129 592 131 106 145 009 143 370 135 895 145 090 143 202
103 939 109 207 112 028 116 114
90 647

95 392

99 511

43 622
22 700
8 122

41 414
23 298
8 181

41 138
24 035
7 620

95 831

96 560

98 826

44 196 45 823 46 544 49 655
24 751 25 776 25 821 26 715
8 546
9 111
9 040 10 353
108 475 107 259 105 129 110 900

2 724
2 759
2 760
3 215
2 938
2 674
3 017
14 891 15 312 16 710 16 178 17 113 18 260 18 321
482 708 493 623 529 417 544 940 546 421 564 806 584 738

YHTEENSÄ

Taulukko 9. Maksussa olevien vahinkojen lukumäärät korvauslajeittain
korvauslaji
1 SAIRAANHOITOKULUT
2
PÄIVÄRAHAKORVAUKSET
3 PYSYVÄ
TAPATURMAELÄKE
4 VÄLIAIK.
TAPATURMAELÄKE
5 PERHE-ELÄKE
6 HAITTARAHA
7 ELÄKKEIDEN
INDEKSIKOR.
8 MUUT
INDEKSIKOROTUKSET
9 MUUT
MAKSUSSA OLEVAT
VAHINGOT

Suoritusvuosi
2006
2007
2008
2009
2010
2011
173 956 174 723 183 996 167 406 163 004 171 494

2012
170 464

90 345

96 684

91 348

79 704

74 905

79 518

76 369

16 995

16 933

16 800

16 736

16 565

16 261

16 084

7 570
4 572
2 270

6 946
4 536
2 329

6 572
4 501
2 078

6 513
4 454
2 406

6 126
4 400
2 145

1 695
4 347
2 093

5 613
4 288
2 269

28 049

27 420

26 965

26 788

26 167

25 523

25 232

3 698
13 768

3 718
13 316

3 485
13 747

3 797
13 029

3 488
12 764

3 463
12 223

3 610
10 738

211 196 210 058 220 347 202 409 195 593 204 272
202 842
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Yllä olevien taulukoiden 9 ja 10 tilastoissa ovat mukana:
sattumisvuodesta riippumatta kaikki vahingot, joista on maksettu korvauksia
kaikki vakuutuslajit (pakollinen ja vapaaehtoinen työajan vakuutus + vapaaajan vakuutus)
kaikki vakuutuslaitokset (vakuutusyhtiöt, TVL + Valtiokonttori, ei MELA)

Yhdestä vahingosta maksetaan tyypillisesti useamman korvauslajin mukaisia
korvauksia, joten maksussa olevien vahinkojen lukumääriä ei voi summata
korvauslajien yli. Vakavasta vahingosta maksetaan korvauksia tavallisesti useana
vuotena, joen sama vahinko kohdistuu tilastoissa useammalle kuin yhdelle
suoritusvuodelle. Kuntoutusajan ansionmenetyskorvaukset sisältyvät väliaikaiseen
tapaturmaeläkkeen korvauslajiin. (TVL 2012).

5.3

Kaivantotyöhön liittyvä tapaturma; TOT -raportti

Sattuneiden tapaturmien tutkinnan tavoitteena on löytää torjuntatoimenpiteet
samankaltaisten tapausten ehkäisemiseksi. Tapaturmien lisäksi on tärkeää tutkia
sattuneet vaaratilanteet ja läheltä piti –tilanteet. Työpaikalla tulee olla selkeä käytäntö
tapaturmien ja vaaratilanteiden ilmoittamisesta. Tapaturmat tulevat helpommin esille
kuin sattuneet vaaratilanteet. Kynnys vaaratilanneilmoituksen tekemiseen täytyy
tehdä mahdollisimman matalaksi.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton päätehtävä on lakisääteisen tapaturmavakuutuksen toimeenpanon koordinointi. Jokaisen Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön on lain mukaan oltava TVL:n jäsen.

TVL:n tehtäväkenttä on laaja. TVL muun muassa
kehittää lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja sen toimeenpanojärjestelmää,
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edistää eri osapuolien ja toimeenpanojärjestelmän yhteistoimintaa sekä
korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä,
toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä,
tilastoi työtapaturmat (TOT –raportit) ja ammattitaudit, sekä niiden syyt ja
seuraukset, sekä
ehkäisee työtapaturmia ja ammattitauteja.

TVL:n tehtäviin kuuluu myös tapaturmakorvauksen suorittaminen niissä tapauksissa,
joissa työnantaja ei ole vakuuttanut teettämäänsä työtä.

Rakennusala kuuluu kymmenen vaarallisimman alan joukkoon. Vaikka jokainen
osapuoli hoitaisi laissa eri osapuolille työturvallisuuslaissa ja –asetuksessa määrätyt
velvoitteet rakennushankkeessa näiltä ikäviltä tapaturmilta ja jopa kuolemaan
johtaneilta tapauksilta ei vältytä.

Tutkittaessa työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmässä työpaikoilla sattuneita
kuolemaan johtaneita työtapaturmia (TOT –raportteja) vuosina 2000-2013 havaitaan,
että talonrakennusalalla tapahtuu enemmän kuolemaan johtavia työtapaturmia kuin
maarakennusalalla.

Talonrakennusalan

kuolemaan

johtaneisiin

tapaturmiin

suurimmassa osassa syynä on ollut työntekijän putoaminen. Seuraavaksi yleisin syy
työtekijän kuolemaan johtaneeseen tapaturmaan on ollut työntekijän jääminen
puristuksiin erilaisten koneiden tai laitteiden väliin tai kaatuvan tai putoaminen
elementin alle. Lisäksi joissakin tapaturmissa oli osasyyllisenä kone tai laite.

Maarakennusalalla kuolemaan johtavat tapaturmat tyypillisesti aiheutuivat kaivannon
sortumisesta työntekijän päälle kaivantotyössä tai työntekijän jääminen sortuvan maaja kiviaineksen. Kaivinkoneenkuljettajille tapahtui joitakin hukkumistapaturmia kun
jääpeite on pettänyt kaivinkoneen alla tai kaivinkone on suistunut liukkauden takia
vesistöön. Myös joitakin työkoneen tai kuorma-auton alle jäämisiä oli tapahtunut
tarkastelujakson aikana.
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Seuraavassa esitellään yksi maarakennusalan hyvin tyypillinen tapaturma TOT –
raportin (TOT 7/09) kautta.

TOT 7/2009 Työntekijä menehtyi ja aliurakoitsija loukkaantui putkikaivannon
seinämän sortuessa

Mitä tapahtui?
”Vesihuolto-osuuskunnan rakennustyömaalla rakennettiin vesi- ja viemäriverkostoa,
ja meneillään oli kiinteistönliittymään johtavan viettoviemäriputkiston ja samaan
kaivantoon tulevan vesijohtoputkiston asennustyö. Maarakennustyöntekijä NN oli
lopettelemassa koneurakoitsijana toimineen aliurakoitsijan kanssa vesijohtoputken
korjaustyötä tiealueella olevan putkikaivannon pohjalla, kun yli 2 m syvän kaivannon
reuna murtui. NN paiskautui päin kaivannon kovaa saviseinää, hautautui nopeasti
lähes kokonaan maamassojen alle ja menehtyi saamiinsa vammoihin. Aliurakoitsija
hautautui lantiota myöten, mutta pystyi hälyttämään apua. Työn liitteenä (liite 1) on
kaavio tapahtumasta ja siihen liittyvistä tekijöistä”. (TOT –raportti. 07/2009, s. 1)

Tapahtuman tausta
”Vesihuolto-osuuskunta toimi alueen vesi- ja viemäriverkoston rakennuttajana.
Rakennuttaja valitsi yhden yrityksen urakoitsijaksi kahden urakkaosan osalta.
Viettoviemäriverkoston osalta rakennuttaja teki erillisen sopimuksen toisen
urakoitsijan kanssa. Viettoviemäriputkiston ja samaan kaivantoon tulevan
vesijohtoputkiston

rakennustyö

tilattiin

tuntiveloitustyönä

urakkaohjelman

mukaisesti. Työ käsitti vesi- ja viemäriverkoston kaivamis- ja täyttötyön sekä vesi- ja
viemäriputkien asentamisen samaan kaivantoon. Rakennesuunnitelmat vesihuoltoosuuskunta oli saanut kaupungilta. Urakoitsijan työ tapahtumakohteessa koski 17 km
pituisen vesi- ja viemäriputkien rakennustyötä konetyönä kahdella kaivinkoneella ja
henkilötyönä.

Rakennuttaja

toimitti

kaikki

tarvittavat

putket

työmaalle.

Rakennusurakka oli alkanut noin vuotta aikaisemmin. alueilla oli tiedossa olevia
muinaismuistolain perusteella suojeltuja kohteita 1-2 noin 100 metrin matkalla,
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joiden osalta kaivutyö edellytettiin tehtäväksi maakuntamuseon edustajien
valvonnassa”. (TOT –raportti. 07/2009, s. 2).
”Vesi- ja viemäriputkien ja kiinteistöliittymien rakentaminen edellytti putkikaivannon
tekemistä tiealueelle useassa kohdassa alueurakkaa. Tarjouspyyntöasiakirjoissa oli
määritelty maastossa kaivamissyvyydeksi vähintään 180cm ja tiealueen osalta sen
alituksessa 230 cm. Turvallisuusasiakirjan mukaan metsäalueille oli raivattu
rakennuttajan toimesta noin 10 metrin leveydeltä työtila kaivutyötä varten”. (TOT –
raportti. 07/2009, s. 3).
”Alueella ei ollut tehty maalajiselvityksiä. Tapahtumapaikalla pohjustamattoman
soratien alituksessa oli pintasoraa n. 20 cm ja sen alla kovaa kuivaa savea. Kallion
louhinnasta edellytettiin erillistä sopimista ja työssä pyrittiin selvittämään pistokokein
mahdollisia

linjaukseen

vaikuttavia

kallioita

ja

kiertämään

ne.

Turvallisuusasiakirjassa tuotiin esille, että vesihuoltolinjat kulkevat pääosin
peltomaalla. Kaivantotyöt on mainittu yhtenä vaaraa aiheuttavana, erityisesti
huomioitavana asiana. Urakkaohjelmassa tuotiin esille, että kaivumaat nostetaan
kaivannon sivulle ja että kaivanto täytetään kaivumaalla, kuitenkin niin, että
viettoviemärikaivannon alkutäyttö ja tasaus tehdään rakennuttajan hankkimalla
murskeella”. (TOT –raportti. 07/2009, s. 3).
”Rakennuttaja oli tehnyt sopimuksen Tiehallinnon kanssa vesi- ja viemäriputken
sijoittamisesta maantien tiealueelle ja saanut näin luvan työskennellä tiealueella.
Tiehallinto edellytti soratiestön alituksessa vesi/viemäriputkien asentamista
suojaputkeen ja alitussyvyydeksi vähintään 2,0 m tien pinnasta suojaputken
yläpintaan. Sopimuksessa kiellettiin myös kaivumaiden sijoittaminen tiealueelle.
Tapaturma sattui tiealueen alituskohdan putkikaivannossa, joka kulki tien poikki
loivan mäen osuudella (kuva 12).
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Kuva 12. Tapaturman tapahtumapaikka. (TOT –raportti. 07/2009, s. 1)

Kaivumaat oli nostettu kaivannon reunan läheisyyteen yli 1 metrin etäisyydelle
kaivannosta ylämäen puolelle. Urakoitsija KK:lla oli tapahtumakohteessa
aliurakoitsija MM, jonka tehtävänä oli kaivannon täyttäminen13 tn kaivinkoneella
sekä KK:n palkkaama maanrakennustyöntekijä NN. NN:n tehtävänä olivat aputyöt,
kuten kaivannon alustäyttö ja putkien asentaminen. Kaivannon kaivutyö oli tehty
aikaisemmin 5,5 tn kaivinkoneella ja kaivanto oli auki kaivolta asti ja koko tien
leveydeltä siten, että kaivantoon mahtui 2 putkea. Tapahtuma hetkellä urakoitsija KK
oli kuitenkin kaivinkoneen kanssa toisaalla”. (TOT –raportti. 07/2009, s. 3).

Tapaturma
”Kaivantoon oli asennettu alkutäytön jälkeen vesi- ja viemäriputket. Kaivannon
reunasta oli irronnut lohkare, jonka miehet poistivat täyttötyöhön tarkoitetulla
kaivinkoneella. Koneen kauha oli rikkonut vesijohtoputken, jonka paikalle NN
yhdessä MM:n kanssa oli vaihtanut uuden putken osan työskennellen kaivannon
pohjalla. He olivat lopettamassa putken vaihtotyötä ja nostaneet työvälineet pois
kaivannosta”. (TOT –raportti. 07/2009, s. 3).
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”Kun MM oli juuri nousemassa pois kaivannosta, kaivannon ylämäen puoleinen
seinämä murtui noin metrin levyisenä kaivantoon. MM huusi varoituksen NN:lle,
joka ei kuitenkaan ehtinyt tehdä mitään. NN paiskautui maamassan voimasta päin
kaivannon toista kovaa reunaa ja hautautui lähes kokonaan seisaaltaan sortuneen
maa-aineksen alle (kuva 13). MM hautautui lonkkaan asti, mutta pystyi soittamaan
hätäkeskukseen ja hälyttämään apua paikalle”. (TOT –raportti. 07/2009, s. 3).

Kuva 13. Kaivanto sen jälkeen kun NN oli kaivettu esiin ja hänet oli todettu
menehtyneeksi. (TOT –raportti. 07/2009, s. 2).
”Paikalle tulivat lähellä olevasta talosta rakennuttajan edustaja poikansa kanssa ja
he kaivoivat loukkaantuneen henkilön pois kaivannosta. Tämän jälkeen alettiin
kaivaa kaivurilla NN:ää esiin maamassojen alta. NN:n havaittiin menehtyneen
välittömästi kaivannon sortuman seurauksena”. (TOT –raportti. 07/2009, s. 3).

Putkikaivanto
”Kaivanto oli auki kaivolta asti ja koko tien leveydeltä. Putkikaivanto oli yli 2 metriä
syvä tiealueen osalla. Sen leveys oli noin 160 cm yläosassa. Kaivannon seinämät
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olivat jyrkät. Tien osa oli suljettu liikenteeltä kauempaa, mutta kaivanto oli
risteysalueen tuntumassa, jossa suljetun alueen läheisyydessä kulkevalla tiellä oli
liikennettä aika ajoin. Maalaji oli tiealueella kovaa savea. Tapahtuma-ajankohta oli
kesäkuun alku ja säiden suhteen oli ollut kuivaa. Kaivannossa ei ollut pohjavettä”.
(TOT –raportti. 07/2009, s. 4).

Työkokemus

Maanrakennustyöntekijä NN (44 v.) oli ollut yli vuoden mukana kohteena olevassa
urakassa. hänet oli perehdytetty tehtävään töiden alkaessa. (TOT –raportti. 07/2009, s.
4).

Rakennuttajan organisaatio
”Rakennuttajana toimi vesihuolto-osuuskunta, joka oli tehnyt sopimuksen
tuntityöurakasta urakoitsijan kanssa. Urakoitsija KK hoiti kaivantojen kaivutyön 5,5
tn kaivinkoneella ja oli sopinut toiminimellä toimivan aliurakoitsija MM:n kanssa
kaivantojen täyttämisestä 13 tn kaivinkoneella. Maanrakennustyöntekijä NN oli
urakoitsija KK:n palveluksessa”. (TOT –raportti. 07/2009, s. 4).
”Rakennuttaja on toimittanut urakoitsijan kertoman mukaan vasta onnettomuuden
jälkeen KK:lle suunnittelutoimiston laatiman turvallisuusasiakirjan, joka oli
kuitenkin laadittu suunnitteluvaiheessa ja josta urakoitsija KK oli tietoinen.
Turvallisuusasiakirjassa on tuotu esille työalueen olosuhteet, yleisellä tasolla vaaraa
aiheuttavat työt, rakennustyön suoritusvaatimukset ja ympäristön suojaus. Lisäksi
turvallisuusasiakirjaan on liitetty RHK:n ja Tiehallinnon luvat ja ohjeet työn
suoritusvaatimuksista niiltä osin, missä kaivanto alittaa rautatien ja maantien. Muissa
urakka-asiakirjoissa ei ole turvallisuutta koskevia vaatimuksia tai ohjeita”. (TOT –
raportti. 07/2009, s. 4).
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Kaivanto suunnitelmat

Kaivannon osalta ei työtä ollut suunniteltu kirjallisesti. Kaivutyön edetessä
tarkasteltiin maan kantavuutta ja tehtiin rutiininomaisesti päätökset luiskaamisesta.
Linjauksesta ja kiinteistöjen osalta lähestymisestä neuvoteltiin maanomistajien
kanssa.

Tapaturmaan johtaneet tekijät

Kaivannon syvyys oli reilut 2 metriä, mutta tarkkaa syvyyttä ei kuitenkaan jälkikäteen
voitu todeta. Kaivannon luiskaus riittämätön ko. kaivusyvyydessä. Kaivanto sijaitsi
liikenteen alaisen tieosuuden läheisyydessä suljetulla risteysalueella ja kaivumaat oli
nostettu kaivannon läheisyyteen tiealueella ylämäen puolelle. Kaivusyvyys ja lähellä
kulkeva liikenne olisi edellyttänyt kaivannon seinämien tuentaa tai loivempaa
luiskaamista. (TOT –raportti. 07/2009, s. 5).
”Tien alittavan kaivannon kaivusyvyys ohjeistettiin tarjouspyynnössä sekä
Tiehallinnon lupa-asiakirjassa. Kaivantotyöt on esitetty turvallisuusasiakirjassa työnä,
johon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kaivutyön turvalliseen suorittamiseen ei
kuitenkaan ole otettu rakennuttajan taholta mitään kantaa urakka-asiakirjoissa eikä
valvonnan yhteydessä. Kaivannon sortumisvaaraa ei tunnistettu työn edetessä vaikka
putkien asennustyön ja kaivannon täyttämisen yhteydessä kaivannon seinämästä
murtui

pala

maata,

jota

poistettaessa vesiputki

rikkoutui. Urakoitsijan

turvallisuustarkastustoiminnasta ei ole tietoja saatavilla”. (TOT –rapotti. 07/2009, s.
5).

Kyseessä oleva kaivanto oli luokiteltu vaativaksi kaivannoksi, mikä edellyttää
pätevän henkilön toimesta tehtävää kaivannon tuentaa ja muuta suojaustoimenpidettä
koskevaa suunnitelmaa. Kaivutyöstä ei ollut laadittu kaivusuunnitelmaa.
Luiskakaltevuuden määrittelyn tietojen pitäisi pohjautua asiantuntevaan geotekniseen
suunnitteluun, jolla sortuman vaara ja maan ja maamassojen kantavuus ja vakavuus
arvioidaan luotettavasti. (TOT –raportti. 07/2009, s. 5).
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Miten vastaavat työtapaturmat torjutaan
TOT –raportin (TOT -raportin 07/2009, s. 6-7) mukaan ottamalla huomioon
seuraavat asiat riittävässä laajuudessa voidaan vaikuttaa vastaavien tapaturmien
syntyyn:

turvallisuusasiakirjaan kootaan suunnittelijoiden valmistelevat turvallisuuteen
vaikuttavat tiedot, selvitykset ja ohjeistukset
vaaralliset työt suunnitellaan aina kirjallisesti, vaikka voimassa oleva asetus
(Vna 205/2009) mukaan vain yli 2 metrin syvyyteen ulottuva kaivanto
edellyttää kirjallisia suunnitelmia
urakoitsijoille toimitetaan riittävät työturvallisuuteen vaikuttavat tiedot jo
tarjouspyyntövaiheessa työnsuunnittelua varten
kaivannot tuetaan, porrastetaan tai luiskataan riippumatta kaivannon
syvyydestä, jos kaivannon pohjalla työskennellään ja maan sortuma
mahdollinen aiheuttaen tapaturman luotettavan selvityksen perusteella
rakennuttajan valvontavastuun tehostaminen
kaivutyön turvallisuuden varmistaminen valvonnan avulla
myös työnaikaiset kaivutyösuunnitelman muutokset tehdään luotettavan tahon
toimesta
rakennustyömaalla tehdään turvallisuus- ja kunnossapitoseurantaa ainakin
kerran viikossa kunnossapitotarkastuksien yhteydessä
perehdytyksen ja työnopastuksen yhteydessä korostetaan kaikille kaivannossa
työskenteleville havaintojen tekemistä ja kaivannon sortumavaaran
tunnistamista (liikenne, veden tihkuminen tai valuminen, pienet vyörymät).
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6
6.1

PK-YRITYSTEN HAASTATTELUT
Haastattelu

Lopputyön empiirisessä osuudessa selvitettiin miten työturvallisuusasiat on hoidettu
maarakennusalan pk-yrityksissä. Yritysten päätoimiala oli maa- ja vesirakentaminen.
Yritysten toiminnat kattoivat laaja-alaisesti rakentamisen eri osa-alueita riippuen
yrityskoosta: siltojen rakentaminen ja korjaus, perustusten rakentaminen,
betonirakenteet, moottoritiet, tien- ja kadunrakennus, alue- ja pihatyöt, patorakenteet,
pohjarakentaminen, pohjanvahvistus, paalutukset ja ponttaukset, paalulaatat,
tukiseinät ja muurit, laiturit ja satamat, radanrakennus ja radan päällysrakenteet,
pohjaveden suojaustyöt, kaatopaikkarakentaminen, aidat ja melusaasteet, vapaa-ajan
alueet, vedenottamot, vedenkäsittelylaitokset, vedenpuhdistamot, putkilinjat,
pumppaamot,

tien

alitukset,

kaukolämpölinjan

rakentaminen,

kuljetus,

kunnossapitotehtävät, purkutehtävät, kallion poraus ja vaijerisahaus, maa-ainesten
toimitukset, konevuokraus, maa-ainesten seulonta ja maan tiiveysmittaukset.
Haastateltavia yrityksiä oli kymmenen ja niiden liikevaihto vaihteli 0,2 – 80
miljoonaan euroa. Henkilöstön määrä vaihteli 1 – 150 henkilöön. Näitä pk-yrityksiä
benchmarkattiin Suomessa valtakunnan tasollakin merkittävään toimijaan. Tästä
yrityksestä käytetään nimeä ”Yritys 1” ja se erotetaan taulukkoaineistossa
havainnollisuuden vuoksi muista yrityksistä korostetulla fontilla.

Haastateltaviin yrityksiin otettiin yhteyttä puhelimitse ja lähetettiin sähköpostilla
kysymyslomake (liite 1) tutustumista varten. Haastattelulomake oli kaikille
haastatteluun osallistuville yrityksille sama. Varsinaisista haastatteluista yli puolet
tehtiin henkilökohtaisina haastatteluina ja loput puhelinhaastatteluina. Yrityksistä
suurimmassa osassa haastatteluihin osallistui itse yrittäjiä, ja vain parissa tapauksessa
haastatteluun osallistui yritykseen palkattu toimitusjohtaja. Lisäksi haastateltiin
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talousalueen merkittävää rakennuttajaa/tilaajaa, että saatiin rakennuttajan näkökanta
työturvallisuus asioiden hoidon tasosta pk-yrityksissä.

6.2

Tulosten arviointi

Haastatteluun osallistuneet yritykset olivat lähes kaikki toimineet maarakennusalalla
jo useita vuosikymmeniä paria yritystä lukuun ottamatta. Yritysmuoto oli pääosalla
osakeyhtiö ja vain yhdellä oli toiminimi ja avoinyhtiö. Yrittäjistä puolella ei ollut
ammatillista tai teknistä koulutusta alalle vaan alalle oli tultu käytännön kokemuksen
ja osaamisen kautta. Näissä yrityksissä ei ollut palkattu teknisiä toimihenkilöitä, vaan
tarvittaessa

turvauduttiin ostopalveluihin, ulkopuolisen konsultin käyttöön.

Konsultin tehtävinä oli rakennushankkeissa vaadittavien asiakirjojen laadinta ja
toimia vastaavana työnjohtajana, jos rakennuttaja edellytti vastaavan työnjohtajan
käyttöä hankkeessa. Puolella yrityksistä tai yrittäjistä oli itsellään alan teknillinen
koulutus (insinööri) tai palkattu teknisen koulutuksen omaavia toimihenkilöitä.
Kaikki yrittäjät tekivät töitä niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille. Osa yrityksistä
käytti huomattavissa määrin myös aliurakoitsijoita.

Alla oleviin taulukoihin on viety kysymyslomakkeesta kysymykset, joiden vastausten
vertailtavuus taulukkomuodossa on järkevää.
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Kysymykset ja tulokset:

1 ja 2. Yrityksen liikevaihto ja henkilöstö kahdelta edeltävältä tilikaudelta?
(yksikkö miljoona euroa)
Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

v. 2011
64
159
hlöä

v. 2011
0,2
2 hlöä

v.
2011
0,4
5 hlöä

v.
2011
1,0
8 hlöä

v.
2011
0,5
4 hlöä

v. 2011
1,6
10 hlöä

v. 2012
2,8
14 hlöä

v.
2011
0,5
3 hlöä

v.
2011
8,0
24 hlöä

v.
2011
1,8
16 hlöä

v.
2012
1,0
7 hlöä

v.
2012
0,8
7 hlöä

v.
2012
0,4
4 hlöä

v. 2012
2,0
10
hlöä

v.
2013
1,9
12 hlöä

v.
2012
0,5
4 hlöä

v.
2012
7,3
24 hlöä

v.
2012
1,7
16 hlöä

v. 2012
62
144
hlöä

v. 2012
0,4
4 hlöä

Työn kausiluontoisuuden takia työntekijöiden määrä voi kesäajalla jopa
kolminkertaistua mikroyrityksissä. Työntekijöiden määrä taulukossa on vakinaisten
ympärivuoden palkkalistoilla olevien työntekijöiden määrä.

3. Yrityksen toimipaikkojen määrä?
Yritys

Yritys

1

2

4

1

Yritys

1

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

4

5

6

7

8

9

10

2

1

1

1

1

1

1

4. Yrityksen pääasiallinen toiminta-alue?
Yritys

Yritys 2

1
koko
Suomi

ItäSuomi

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

3

4

5

6

7

8

9

10

ItäSuomi

ItäSuomi
ja
EteläKarjala

ItäSuomi

ItäSuomi

ItäSuomi

ItäSuomi/
koko
Suomi

ItäSuomi

ItäSuomi
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5 ja 6. Onko yrityksellä laatujärjestelmä, kenelle laatujärjestelmän päivittäminen
kuuluu, auditoinnit sisäinen/ulkoinen ja miten useasti tehdään? Miten
työturvallisuusasiat on huomioitu laatujärjestelmässä?
Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kyllä

ei

ei

ei

ei

työn

kyllä

ei

kyllä

ei

alla

Yritys 1: Yrityksen toiminta perustuu kansainvälisen laatustandardin pohjalle
rakennetulle yrityskohtaiselle laatujärjestelmälle. Järjestelmä koostuu laatu-politiikan
ja järjestelmän rakenteen määrittävästä laatukäsikirjasta sekä yksityiskohtaisista
toiminta- ja työohjeista. Laatujärjestelmän toimivuus todetaan sisäisillä ja ulkoisilla
auditoinneilla. Sisäisiä työmaa auditointeja tehdään kaksi kertaa vuodessa
laaturyhmän toimesta, johon kuuluvat alue laatuvastaavat, kehityspäällikkö,
työsuojelupäällikkö ja yrityksen toimitusjohtaja, joka toimii laaturyhmän
puheenjohtajana. Ulkoisia auditointeja tehdään kerran vuodessa ja sen tekee RALA
Oy. Jatkuva kehitys varmennetaan poikkeamaraporteissa, auditoinneissa ja
asiakaspalautteissa saadun tiedon perusteella, joka käsitellään yrityksen laaturyhmän
toimesta sekä johdon katselmuksessa. Laatujärjestelmän päivittää yrityksen
kehityspäällikkö. Työturvallisuusasiat on osa laatukäsikirjaa omana kohtanaan.

Yritys 7: Yrityksellä on ISO-9002 standardia mukaileva laatujärjestelmältä, jota ei
ole vielä auditoitu. Työturvallisuusasiat ovat osa laatujärjestelmää. Laatujärjestelmän
päivittäminen kuuluu yrityksen toiselle osakkeelle, joka toimii yrityksessä
työmaapäällikön nimikkeellä. Yrityksen materiaaleilla on CE-merkinnät ja
suoritustasoilmoitukset kaikille rakennusmateriaaleille.

Yritys 9: Yrityksellä on laatujärjestelmä, jonka osana myös työturvallisuusasiat
käsitellään. Laatukäsikirjan päivittämisestä vastaa yrityksen työpäällikkö yhdessä
tuotepäällikön kanssa. Tammikuussa 2014 yritys saa sertifikaatin myös
maarakennuspuolelle, mikä heillä on entuudestaan kiviainespuolella. RALA Oy tekee
auditoinnit.
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7. Onko yrityksellä RALA Oy:n pätevyyksiä?
Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

1

2

3

4

5

6

Kyllä

ei

ei

ei

ei

ei

Yritys

kyllä

Yritys

Yritys

Yritys

9

10

ei

kyllä

kyllä

8. Kuuluuko yritys Luotettava kumppani –ohjelmaan?
Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kyllä

ei

ei

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

ei

kyllä

kyllä

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

7

8

ei

kyllä

ei

kyllä

kyllä

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

6

7

8

9

10

kyllä

kyllä

ei

kyllä

kyllä

9. Onko yritys Infra ry:n jäsen?
Yritys

Yritys

Yritys

1

2

3

Kyllä

ei

ei

Yritys

ei

kyllä

10

10. Muut sertifikaatit ja kumppanuudet?
Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

1

2

3

4

Kyllä

kyllä

ei

ei

Yritys

ei

Yritys 1: Suomen Yrittäjät ry, Kauppakamari
Yritys 2: Koneyrittäjäin liitto
Yritys 6: Kauppakamari, Suomen kuorma-autoliitto ry
Yritys 7: Suomen Yrittäjät ry
Yritys 9: Yrittäjät ry ja Kauppakamari
Yritys 10: Kauppakamari
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11. Mitä hyötyä olette kokeneet yritykselle olevan kysymyksissä 5-10 mainituista
laatujärjestelmistä/pätevyyksistä/kumppanuuksista?
Ne yrittäjät, jotka kuuluivat Luotettava kumppani –ohjelmaan kokivat hyötynä, että
tilaaja pystyy itse tarkistamaan yrittäjän tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden
hoidon eikä tilaajavastuulain mukaisia todistuksia tarvitse toimittaa tilaajalle
manuaalisesti. Niissä yrityksissä, joissa laatujärjestelmää ei ollut, koettiin sen
rakentaminen liian työlääksi, yrityksillä ei resursseja laatia sitä ja lisäkustannuksia
aiheuttavaksi. RALA OY:n pätevyyksiä ei osalla yrityksillä ollut edes mahdollista
hakea, koska yrittäjiltä itseltään puuttui alan teknillinen koulutus tai heillä ei ollut
teknillisen alan koulutuksen omaavia henkilöitä palkattuna. Infra ry:n jäsenyydestä ei
katsottu olevan merkittävää hyötyä ja jäsenmaksua pidettiin isona. Ne yritykset, jotka
kuuluivat Infra ry:n kokivat hyötyvänsä esimerkiksi saamalla alansa uusinta tietoa,
juridisia neuvoja ja palveluita, ohjausta työsuhdeasioiden ja työturvallisuusasioiden
hoitamiseen sekä koulutusta. He eivät pitäneet myöskään jäsenmaksua suurena
hyötyihin verrattuna (maksu määräytyy palkkasumman ja liikevaihdon perusteella).
Verkostoituminen koettiin yhdeksi tärkeimmäksi kriteeriksi kuulua eri järjestöihin.
Laatujärjestelmän katsottiin olevan osa yrityksen referenssejä tilaajiin päin. Joissakin
rakennushankkeissa tilaaja on edellyttänyt laatujärjestelmää tai muuta vastaavaa.

12. Kuka yrityksessä on työsuojelupäällikkönä?
Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nimetty

yrittäjä

yrittäjä

yrittäjä

yrittäjä

yrittäjä

yrittäjä

yrittäjä

nimetty

erikseen

yrittäjä

erikseen

Kaikissa yrityksissä, joissa omistajat myös itse osallistuivat jossakin määrin tai
kokoaikaisesti käytännön työn suorittamiseen toimivat myös työsuojelupäällikköinä.
Yritykset, joissa oli palkattu yritystoiminnan päivittäistä hoitamista varten erikseen
toimitusjohtaja ja toimihenkilöt, niin näissä yrityksissä työsuojelupäällikkönä toimi
erikseen nimetty henkilö organisaation sisältä.
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13. Onko yritykseen valittu työsuojeluvaltuutetut ja näille varavaltuutetut?
Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kyllä

ei

ei

ei

ei

kyllä

kyllä

ei

kyllä

kyllä

Yritys 6, 7 ja 10: Yrityksissä oli valittu työsuojeluvaltuutetut, mutta ei varavaltuutettuja.

Yritykset 1 ja 9: Näissä yrityksissä oli valittu varavaltuutetut ja näille varajäsenet
sekä toimihenkilöiden joukosta oli valittu työsuojeluvaltuutetut erikseen ja näille
varajäsenet.

14. Onko yrityksessä valittu työsuojelutoimikunta?
Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kyllä

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

kyllä

ei

Yritys 1: Työsuojelutoimikuntaan kuuluu työntekijöiden edustajia kaksi henkilöä
(työsuojeluvaltuutetut), työsuojelupäällikkö, toimihenkilöiden edustajia kaksi
henkilöä sekä tytäryhtiön edustaja (1.1.2013 alkaen).

Yritys 9: Työsuojelutoimikuntaan kuuluu työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut ja kolme toimihenkilöiden edustajaa.
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15 ja 16. Kenelle yrityksessä uusien henkilöiden työhön perehdytys/opastus kuuluu,
mitä asioita käydään läpi? Onko yrityksellä oma malli minkä mukaan asiat hoidetaan
esim. lomake, video tai turvallisuuskierros ja miten dokumentoidaan? Entä
ulkomaalaiset työntekijät? Työntekijöiltä vaadittavat pätevyydet ja niiden
tarkistaminen?

Yritys1: Työntekijät että toimihenkilöt perehdyttää heidän oma lähin esimiehensä.
Yrityksellä on käytössä oma lomakepohja (tsekkilista), jonka mukaan kaikki
perusasiat esimerkiksi työsuhteeseen ja henkilösuojaimiin käydään läpi ja siihen
otetaan työntekijän allekirjoitus. Tässä yhteydessä tarkistetaan myös työntekijän
pätevyydet. Liikenneviraston hankkeissa erityishuomiota kiinnitetään nimenomaan
perehdyttämiseen ja sen dokumentointiin. Yrityksen työntekijöiltä vaaditaan joukko
erilaisia pätevyyksiä tehtävän työn mukaan. Kaikki kortit tarkistetaan, ja jos tässä
yhteydessä huomataan, että korttia ei ole tai se on vanhentunut työntekijän tulee
suorittaa vaadittu korttikoulutus. Työntekijöiltä vaadittavia pätevyyksiä on mm.
tieturva 1 tai 2, tulityökortti, työturvallisuuskortti, talousvesihygieniapassi, ensiapu 1,
PEH-putken hitsaajan pätevyys, ratapuolen pätevyysvaatimukset työnjohdolle ja
työntekijöille erikseen, työnjohdolta tarvittaessa betonityönjohtajan pätevyys ja sillan
kannen eristys pätevyys. Yritys käyttää huomattavissa määrin aliurakoitsijoita, joiden
palveluksessa on ulkomaalaisia työntekijöitä ja myös näille työntekijöille annetaan
perehdytys työmaahan. Ulkomaalaisten työntekijöiden joukosta löytyy aina jolla on
tyydyttävä englannin kielentaito.

Yritys 2: Yrittäjä itse perehdyttää, mutta usein täytetään vain internetistä saatava
valmis lomake, johon otetaan työntekijältä allekirjoitus eikä varsinaista työmaahan
tutustumista tehdä. Tämä tehdään, koska rakennuttajan vaatimassa laatukansiossa
täytyy olla myös perehdyttämislomakkeet nähtävissä. Työntekijältä tarkistetaan tässä
yhteydessä ajokortti ja muita pätevyyksiä kysellään suullisesti.

Yritys 3: Yrittäjät itse. Perehdytyksessä käydään läpi perusasiat kuten henkilösuojaimet ja tutustutaan rakennushankkeeseen. Perehdytyksestä täytetään
internetistä saatava lomake, johon otetaan työntekijän allekirjoitus. Työntekijältä
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tarkistetaan perehdytyksen yhteydessä myös työntekijöiltä vaadittavat pätevyydet
kuten työturvallisuuskortti ja tieturva 1 –kortti.

Yritys 4: Yrittäjä itse. Työntekijät tutustuvat aluksi yrityksen hallilla työssä
tarvittaviin työkoneisiin ja laitteisiin. Samalla käydään perusasiat työn vaaroista ja
henkilösuojaimiin liittyvät asiat. Työmaalla uusi työntekijä on viikon verran
kokeneen

työntekijän

mukana

tutustumassa

työhön.

Perehdytys/opastus

dokumentoidaan valmiille lomakkeelle. Työntekijältä tarkistetaan tässä yhteydessä
myös työssä vaadittavat pätevyyttä osoittavat kortit kuten tieturva 1, tulityökortti,
työturvallisuuskortti, ajokortti, talousvesihygieniapassi sekä muoviputken hitsaus
pätevyys putkiasentajilta.

Yritys 5: Yrittäjä itse hoitaa perehdyttämisen/opastuksen. Perehdytyksessä käydään
läpi henkilösuojainten käyttö, tutustutaan koneisiin ja laitteisiin sekä käydään läpi
työssä mahdolliset vaaraa aiheuttavat vaaranpaikat. Perehdyttämisestä ei tehdä
kirjallista lomaketta. Työntekijöiltä vaaditaan tieturva 1, työturvallisuuskortti,
kuljettajan ammattipätevyys ja ajokortti. Näitä ei kuitenkaan käytännössä tarkisteta
vaan kysytään onko työntekijällä olemassa vaadittavat kortit ja että ne ovat voimassa.

Yritys 6: Yrittäjän palveluksessa oleva työmaainsinööri hoitaa perehdyttämisen. He
ovat saaneet heidän pääasialliselta työntilaajalta ns. ”Tervetuloa taloon –yleiset asiat”
vihkosen, jota he käyttävät myös omien työntekijöiden perehdyttämiseen.
Perehdytyksessä käydään mm. seuraavia asioita läpi kuten yrityksen esittely,
hallinnolliset asiat, työsuhteen ehdot, tiedotustoiminta, henkilöstön palvelut ja
kehittäminen. Tämän lisäksi järjestetään yleinen turvallisuusperehdytys sekä erillinen
työmaan perehdytys. Työntekijöiltä vaaditaan tilanteen mukaan tieturva 1 tai 2,
työturvallisuuskortti, tulityökortti, ensiapu/hätäensiapu, rataturvallisuus pätevyydet,
swj-hitsauspassi. Perehdyttäjä tarkistaa kortit ja niiden voimassaoloajan.

Yritys 7: Toimihenkilöiden perehdytyksen tekee yrityksen osakas, joka toimii
yrityksessä toimitusjohtajana. Työntekijöiden perehdytyksen hoitaa työpäällikkö tai
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työmaan vastaava työnjohtaja. Yrityksellä on lomakepohja, jonka mukaan kaikki asiat
käydään läpi ja työntekijä allekirjoituksellaan kuittaa saaneensa perehdytyksen.
Työntekijöiltä vaadittavat pätevyyttä osoittavat kortit tarkistetaan tässä yhteydessä ja
viedään erilliseen koulutusrekisteriin. Työntekijöiltä vaadittavia pätevyyksiä ovat
tieturva 1 tai 2, tulityökortti, työturvallisuuskortti, ensiapu, talousvesihygieniapassi ja
muoviputken hitsaajan pätevyys.

Yritys 8: Yrittäjä ei yleensä tee perehdytystä eikä näitä dokumentoida. Hankkeissa,
joissa rakennuttaja edellyttää hankkeeseen nimettävän vastaavan työnjohtajan, niin
tämä talon ulkopuolelta ostopalveluina ostettu henkilö hoitaa perehdyttämisen, täyttää
valmiin lomakkeen ja ottaa työntekijöiden allekirjoitukset ja vie sen osaksi
rakennuttajalle toimitettavaa laatukansiota. Työntekijöiltä vaaditaan tieturva 1 tai 2,
tulityökortti, työturvallisuuskortti ja ajokortti. Yrittäjä itse ei tarkista korttien
voimassaoloa ollenkaan.

Yritys 9: Työntekijöiden perehdytyksestä yrityksessä vastaa työpäällikkö tai
työnjohtaja. Perehdytyksessä käydään yleiset yritykseen liittyvät asiat, työsuhteisiin ja
terveyden hoitoon liittyvät asiat että henkilösuojainten käyttö. Työmaalla työmaan
vastaava työnjohtaja huolehtii työntekijöiden työmaahan perehdyttämisen.
Perehdyttämiseen käytetään valmista lomakepohjaa, jonka työntekijät kuittaavat
allekirjoituksellaan. Työntekijöiltä edellytetään alalla yleisiä käytössä olevia
turvallisuuskorttikoulutuksien suorittamista kuten tieturva 1 tai 2, tulityökortti,
työturvallisuuskortti, ensiapu, talousvesihygieniapassi ja muoviputken hitsaajan
pätevyys. Kortit tarkastaa työhön perehdyttäjä ja niistä otetaan kopio
henkilöstökansioon.

Yritys 10: Yrittäjä itse ja hänen tukenaan on työmaan ammattimies. Yrityksellä on
käytössä valmis lomakepohja, jonka mukaan asiat käydään läpi ja minkä työntekijä
allekirjoittaa saatuaan perehdytyksen. Työntekijältä vaadittavat pätevyydet kysytään,
mutta

ei

välttämättä

tarkisteta.

Työntekijöiltä

edellytetään

seuraavien

korttikoulutusten suorittamista kuten tieturva 1 tai 2, työturvallisuus, tulityö,
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talousvesihygieniapassi ja muoviputken hitsaajan pätevyys. Ensiapukurssi käytätetään
koko henkilöstöllä.

17. Tapahtuneet tapaturmat, mitä tapahtui ja olisiko tapaturma ollut vältettävissä
ennalta, dokumentointi?

Haastattelulomakkeessa ei ollut rajattu aikaa ja haastateltavilta henkilöiltä
kysyttiinkin haastattelun yhteydessä muistavatko he toimintansa aikana niitä
sattuneen. Vapaa-ajan tapaturmia henkilöt ilmoittivat tapahtuneet jonkin verran,
mitkä aiheuttivat heille sairauspoissaoloja ja ne korvattiin heidän lakisääteisen
tapaturman vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesta. Tapaturmista aiheutuneet sairaslomat
vaihtelivat parista viikosta useisiin kuukausiin.

Haastateltavista yrityksistä tapaturmia tapahtuneeksi ilmoittivat vain seuraavat
yritykset:

Yritys 1: Vuonna 2013 on tapahtunut 7 työajan työtapaturmaa ja 7 vapaa-ajan
tapaturmaa. Nämä työajantapaturmat olivat lähinnä jalan nyrjähdyksiä, olkapään
revähdyksiä

sekä

selkäkipuja.

Tapaturmista

tehdään

vakuutusyhtiöön

vahinkoilmoitus. Miten tapahtuneisiin tapaturmiin olisi ennalta voinut varautua
vaikea sanoa, koska perusasiat on kuitenkin työmaalla hoidettu työturvallisuustason
vaatimalla tavalla ja työskennellään olosuhteissa, joissa aina mahdollisuus kompastua
tai astua monttuihin vaikka kuinka varoisi. Työntekijöiden oma varomattomuus ja
kiire ovat myös ehkä osasyynä.

Yritys 7: Yrityksessä oli parin viime vuoden aikana tapahtunut 3 pientä tapaturmaa.
Tapaturmat ovat olleet lähinnä lihasten revähdyksiä ja silmiin päässyt hiekkaa.
Yritys 8: Yrittäjälle itselleen tapahtunut vakava työtapaturma 2000 –luvulla.. Yrittäjä
jäi maan sortuman alle, jonka seurauksena hänen selkärankansa ja vasen jalkansa
murtuivat. Tapahtumaa edes auttoi työmaa-alueen ahtaus ja sortuva maalaji.
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Tapaturma olisi ehkä ollut vältettävissä tukemalla kaivannot reunat teräspalkeilla.
Sairasloman oli lähes vuoden mittainen

18. Työstä aiheutuneet poissaolopäivät ja kustannukset?

Haastateltavista yrityksistä ei kukaan muu paitsi yritys 1 osannut sanoa kuinka paljon
poissaolopäiviä on aiheutunut tapaturmista tai niistä aiheutuneita palkkakustannuksia.

Yritys 1:

Yrityksen toimitusjohtajan

arvion mukaan heillä sairastumisista

aiheutuneita palkkakustannuksia on noin 300 000 €/vuosi, mutta siinä ei ole eritelty
erikseen tapaturmista aiheutuneita palkkakustannuksia.

Yrityksessä seurataan työtapaturmista ja sairauspoissaoloista johtuvia poissaoloja ja
ne ovat olleet vuosina 2010-2012 seuraavat:

Vuosi

Sairauspoissaolot
päivissä yht.

Työtapaturmista
johtuvat
poissaolopäivät
168

Työtapaturmista johtuvat sairauspoissaolot suhteessa kaikkiin
sairauspoissaoloihin %
10,4

2010

1618

2011

1082

20

1,8

2012

1125

52

4,6

Sairauspoissaolotilasto vuosina 2010-2012
Vuosi

Tehdyt työtunnit

Sairauspoissaolot pv

2010

270979

1618

Sairauspoissaolot tunteina ja
prosentteina
12944
4,8 %

2011

241659

1082

8656

3,6 %

2012

227787

1125

9000

4,0 %

Tapaturmataajuus vuosina 1999 - 2012 on vaihdellut välillä 69,4 – 16,6.
Tapaturmataajuus on ollut korkeimmillaan vuosina 2002-2007, jolloin se on
vaihdellut välillä 65,7 – 63,8. Vuonna 2011 tapaturmataajuus oli 16,6, vuonna 2012
tapaturmataajuus oli 30,7 ja vuonna 2013 ollaan palaamassa vuoden 2011 tasoon.
Sairaslomaan johtaneet tapaturmat vuosina 1999 - 2012 ovat vaihdelleet 11 - 4.
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Vuonna 2011 tapahtui sairauslomaan johtavia tapaturmia 4, vuonna 2012 tapahtui
vastaavasti 7 tapaturmaa.
19. ”Läheltä pitäen” tapahtumien lukumäärä?
Yr. 1

Yritys 2

Yritys 3

Yritys 4

Yritys 5

Yritys 6

Yritys 7

Yritys 8

Yritys 9

3

joitakin

joitakin

joitakin

joitakin

2

joitakin

joitakin

3

Yritys 10
joitakin

Yleisesti ottaen yrityksissä ei ”läheltä pitäen” tapahtumien kirjaamiseksi ollut mietitty
mitään erityistä toimintamallia eikä niitä kirjattu ylös. Yksi yrittäjistä kirjasi
työmaapäiväkirjaan, jos työmaalla oli sattunut pikkuhavereita kuten viiltänyt puukolla
sormeen tai tapahtunut liukastumisia. Työntekijöitä palkittiin joissakin yrityksissä
hyvästä työturvallisuuden tasosta vuoden lopussa lahjakorteilla tai muulla
vastaavalla. Rahallisia bonuksia ei työntekijätasolle ole viety missään yrityksessä.
Osalla yrityksistä (3 kpl) oli työmaalle hankittu lomakevihkoset ja ohjeistettu, että
”läheltä pitävät” tapahtumat kirjataan niihin ja toimitetaan lähiesimiehelle, mutta
tämä ei ollut missään näissä kolmessakaan yrityksessä lähtenyt sujumaan toivotulla
tavalla ja siksi näiden tapahtumien lukumäärät ovat jääneet matalalle tasolle.

21. Työturvallisuuteen liittyvät kustannukset/vuosi (koulutus, suojavaatteet,
henkilösuojaimet) /työntekijä?
Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

500 €

1500 €

600 €

500 €

600 €

22. Millä tasolla yrityksen organisaatiossa turvallisuuteen liittyvät asiat käsitellään
ja ovatko osa yrityksen strategiaa?
Yritys

1:

Työturvallisuusasiat

ovat

osa

yrityksen

strategiaa

ja

liiketoimintasuunnitelmaa. Työturvallisuusasiat käydään läpi työsuojelutoimikunnassa ja johtoryhmässä. Vakavat tapaturmat viedään yhtiön hallitukseen.
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Yrityksissä 2 – 8 ja 10: Yrityksissä ei ole laadittu erillisiä strategioita. Työntekijöiden
turvallisuus huomioidaan aina hankkeissa eikä turhia riskejä oteta. Työturvallisuuteen
liittyvistä asioista keskustellaan yrityksissä niin omistajien kesken kuin myös
työntekijöiden kanssa.

Yksi haastateltavista kertoi, että heidän yrityksessään

työntekijöiltä tulee jonkin verran työturvallisuutta parantavia ehdotuksia, jotka
käydään läpi ja toteutetaan jos ne ovat järkeviä.

Yritys 9: Työturvallisuusasioista keskustellaan työsuojelutoimikunnassa. Yrityksen
toimitusjohtaja seuraa jatkuvasti työturvallisuutta ja tapahtuneita tapaturmia. Yhtiön
hallituksessa käsitellään tapaturmayhtiölle menneet vakavista tapaturmista
aiheutuneet vahinkoilmoitukset.

23. Kenelle yrityksessä rakennushankkeissa vaadittavien turvallisuussuunnitelmien
laadinta kuuluu (rakennushankkeen työpäällikkö/ vastaava työnjohtaja vai joku muu
henkilö keskitetysti? (tj=työnjohtaja, tp=työpäällikkö)
Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

aluevas-

yrittäjä/

yrittäjä/

yrittäjä

yrittäjä

tj

tp

taavat

ostop.

ostop.

ostop.

tj/tp

yrittäjä

Haastatteluista kävi ilmi, että varsinkin julkisissa hankkeissa rakennuttajien
vaatimien laatu-, turvallisuus- ja työmaasuunnitelmat koettiin erittäin työläisiksi ja
lisäkustannuksia aiheuttaviksi. Kuten nähdään jotkut yrittävät joutuvat ostamaan
nämä palvelut ulkopuoliselta toimijalta. Lisäksi rakennuttajien vaatimien
suunnitelmien laadussa ja laajuudessa oli huomattaviakin eroja. Lähes kaikki
haastateltavat olivat sitä mieltä, että mitä enemmän rakennuttajana oli
”maallikkorakennuttaja” sitä vähemmän suunnitelmia vaadittiin tehtäväksi. Osalla
yrittäjistä ei itsellään ollut tietokoneen käytön osaamista niin riittävästi, että olisivat
itse pystyneet tuottamaan suunnitelmia. Yksi yrittäjistä kertoi, että koska he
suurimman osan hankkeista tekevät yksityisille rakennuttajille he eivät käytännössä
toimita minkäänlaisia suunnitelmia, koska rakennuttajat eivät edes itse laadi lain
velvoittamaa turvallisuusasiakirjaa. Yksityinen toimija rakennuttajana käsitetään eri
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merkityksessä haastateltavien yritysten parissa. Isoissa yrityksissä tämä yksityinen
taho tarkoittaa

esimerkiksi kansainvälisiä metsäyhtiöitä, kaivosyhtiöitä,

valtakunnallisia asunto- ja liikerakennusten rakentajia. Nämä tahot vaativat
rakennushankkeissa erittäin laajoja ja yksityiskohtaisia suunnitelmia. Pienissä
(mikroyrityksissä) yksityisellä tilaajalla tarkoitetaan vesiosuuskuntia, kotitalouksia tai
maatilatalouden harjoittajia.

24 ja 25. Mitä turvallisuusmittaria yritys käyttää turvallisuustason mittaamiseen
(MVR vai peruslomaketta) ja mitataanko turvallisuusjohtamista?
Yritys

Yritys 2

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

Yritys

3

4

5

6

7

8

9

10

lomake

lomake

ei tehdä

1
MVR

MVR

TR

MVR

tarvit.

MVR

lomake

MVR

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

Yritys 1: Yrityksellä on mittavia rakennushankkeita mm. Etelä-Suomessa ja näissä
kohteissa MVR -mittauksen suorittaa ulkopuolinen, riippumaton taho. Tämä kyseinen
työmaa on myös Liikenneviraston ns. pilottihanke, jossa käytetään erilaisia mittareita
ja sanktioita. Hankkeessa on mm. sanktioitu laatuasiat ja nämä sanktiot vaihtelevat
1000 – 30000 € välillä riippuen sakon toiminnallisen perusteena olevasta
toiminnallisesta poikkeamasta. Työturvallisuuteen liittyen urakoitsijoiden on pitänyt
antaa turvallisuuslupaus eli määritellä itse MVR prosenttitaso ja tästä poikkeaminen
tuo bonusta tai sanktiota. Bonuksen suuruus on 30 000 € jokaista lupauksen ylittävää
prosenttiyksikköä kohti vuosittain varsinaisena urakka-aikana ja sanktio on
vastaavasti määritelty samoin perustein.

Lisäksi hankkeessa seurataan ja annetaan bonusta tai sanktiota seuraavista osaalueista kuten asiakastyytyväisyys ja yhteistyön onnistuminen.

Näistä syistä johtuen he ovat joutuneet palkkaamaan kyseiseen hankkeeseen erikseen
toimihenkilön, jonka tehtävänä on nimenomaan ja ainoastaan huolehtia
työmaanturvallisuudesta ja julkisuuskuvasta.
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26. Joudutaanko henkilösuojainten käytöstä huomauttamaan työntekijöitä? Onko
huomautukset sanktioitu?
Haastateltavista yrityksistä lähes kaikki ilmoittivat, että henkilösuojainten käytöstä
joudutaan huomauttamaan. Huomautus on annettu ensin suullisesti ja sen jälkeen
kirjallisena. Yksi yrittäjistä kertoi joutuneensa poistamaan työntekijän työmaalta
tilaajan valvojan toimesta. Rakennuttajat ovat alkaneet entistä enemmän asettaa
sanktioita

yritykselle

työturvallisuusasioiden

huonosta

hoitamisesta

tai

laiminlyönneistä, sanktioita ei kuitenkaan ole yleensä siirretty työntekijälle
maksettavaksi ellei kyse ole tahallisesta ja toistuvasta laiminlyönnistä.
Henkilösuojainten käytöstä jouduttiin eniten huomauttamaan pitkän työkokemuksen
omaavia ”konkareita”, joille muutoinkin muutokset toimintatavoissa tai
työmenetelmissä tuotti hankaluuksia.

Edellä esitettyjen kysymysten lisäksi oli joukko muitakin kysymyksiä, joihin
pyydettiin lähinnä yrittäjän mielipidettä tai näkemystä asioista.

Uusien ammattitaitoisten kaivinkoneenkuljettajien ja asentajien rekrytointi koettiin
hankalaksi, koska osaavat kaivinkoneenkuljettajat ovat vakituisessa työsuhteessa tai
perustaneet oman yrityksen. Kaivinkoneenkuljettaja on käytännössä ns. työmaan
kymppi, joka huolehtii kiviainesten tilaamisesta työmaalle ja opastaa myös
työntekijöitä. Toimihenkilöiden osalta yleistyönjohdon tasoisia henkilöitä on helposti
saatavissa, mutta kun mennään erityisosaamisen alueelle niin ammattitaitoisia
henkilöitä ei saada avoinna oleviin työtehtäviin. Yksi haastateltavan yrityksen
toimitusjohtaja oli sitä mieltä, että nykyinen insinööri koulutus ei anna mihinkään
erikoistyöhön erityistä pätevyyttä, vaan nämä täytyy hankkia muutoin. Poikkeuksetta
uudet asentajat joudutaan itse kouluttamaan. Alalle tyypillistä on myös työntekijöiden
vaihtuvuus. Osa työntekijöistä kulkee rahanperässä ja reissutyö koettiin
työntekijöiden parissa hankalaksi perhesuhteiden vuoksi. Pätevän henkilöstön
saatavuus nähtiin myös yhtenä yrityksen kasvua rajoittavana tekijänä.
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Työntekijöiden asenteissa työturvallisuusasioihin nähtiin myönteistä muutosta kun
alalle on tullut nuoria, ammatillisen koulutuksen saaneita työntekijöitä. Joissakin
tapauksissa pitkään alalla olleet, kokeneet työntekijät kokivat esimerkiksi kypärän ja
suojalasien käytön kiusalliseksi ja työntekoa haittaavaksi eivätkä muutoinkaan ole
halukkaita muuttamaan työtapojaan. Työturvallisuutta ja asenteita kaikkien
haastateltavien mielestä voidaan parantaa koulutuksen, opastuksen ja perehdytyksen
kautta. Myös erittäin merkittävänä nähtiin, että asiat perustellaan työntekijöille miksi
näin vaaditaan. Tilaajien asettamat sanktiot pakottavat myös yrittäjiä velvoittamaan
työtekijöitä käyttämään vaadittavia henkilösuojaimia ja valvomaan tiukemmin näiden
käyttöä jopa sanktion uhalla.

Kysyttäessä suunnitelma-asiakirjojen laatua lähinnä miten hyvin maaperän
geotekniset suunnitelmat on tehty, onko olemassa olevat rakenteet merkitty ja miten
aikataulu, onko se riittävän väljä, että työ voidaan tehdä työturvallisuusnäkökohdat
huomioiden turvallisesti. Kahdeksan yritystä kymmenestä ilmoitti, että maaperä
tutkimukset ovat erittäin vaillinaisia ja todellisuus paljastuu vasta kun kaivutyöt ovat
käynnistyneet. Olemassa olevat rakenteet kuten vesijohdot ilmoitetaan hyvin
suuripiirteisesti. Lähes kaikki yrittäjät ilmoittivat, että aikataulut on tehty erittäin
tiukoiksi, tosin urakkatarjousvaiheessa ennen tarjouksen jättämistä yrittäjän pitää
miettiä riittävätkö hänen omat resurssinsa kyseisen hankkeen läpiviemiseen olemassa
olevalla kalustolla/henkilöstöllä vai täytyykö palkata lisätyövoimaa ja nämä pitäisi
uskaltaa hinnoitella tarjouksessa. Kireä aikataulu nähtiin aiheuttavan ylitöitä, mikä
sitten kiristää varsinkin kesäaikaan ilmapiiriä työmaalla, väsymystä ja otteen
herpaantumista.

Rakennuttaja organisaation asiantuntevuuteen rakennushankkeen läpiviennissä
haastateltavat yritykset näkivät huomattavia eroja. Kun kyseessä on pieni
organisaatio, niin tällöin asioiden hoitaminen koettiin huonoksi. Työmaakokouksia ei
pidetty säännöllisesti, yhteydenpito rakennuttajan ja urakoitsijan välillä vähäistä. Eräs
yrittäjä kertoi, että kun hankkeessa oli ulkopuolinen rakennuttajakonsultti niin asiat
olivat hoidettu viimeisen päälle laadukkaasti.
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Työturvallisuuskoordinaattori käsityksenä oli vajaalle puolelle yrittäjistä vieras,
eivätkä kaikki olleet perillä kenelle tämän nimeäminen rakennushankkeessa kuuluu.
Lähinnä yksityisen sektorin (maallikkorakennuttajat) ollessa rakennuttajana
rakennushankkeeseen ei

edes nimetty turvallisuuskoordinaattoria. Julkisissa

hankkeissa aloituskokouksen yhteydessä rakennuttaja viimeistään ilmoitti
turvallisuuskoordinaattorin nimen. Usein käytännössä paikallisvalvoja toimii myös
rakennushakkeen turvallisuuskoordinaattorina ellei kyseessä ole poikkeuksellisen iso
rakennushanke, jossa nämä tehtävät on eriytetty.

Valvojien asiantuntemus koettiin rakennushankkeissa pääsääntöisesti hyväksi ja
keskustelut olivat olleet työmailla rakentavia. Osan valvojista nähtiin pitivän myös
urakoitsijan puolta. Haasteellisimmiksi koettiin tilanteet, joissa valvojalla oli teoriasta
hankittua kokemusta, mutta käytännön kokemus puuttui. Valvojista osa teki
valvontakäyntejä työmaalle päivittäin, minkä jotkut yrittäjät kokivat työmaata
häiritseväksi, koska valvojan käynti keskeytti työnteon.

Tapauksissa, missä

valvojalla on ollut useita työkohteita valvottavana nähtiin, ettei valvojalla ole ollut
riittävästi aikaa perehtyä heidän hankkeeseensa. Yksi yrittäjä piti työmaan valvojan
roolia merkittävänä siinä tapauksessa, jos hänen ostopalveluna hankkimansa vastaava
työnjohtaja hyväksyi työmaalla laadunalitukset ja valvoja ymmärsi tai uskalsi puuttua
asiaan ja ryhtyä vaadittaviin toimenpiteisiin. Yksi haastateltavista oli sieltä, että kun
valvojana on konsultti, niin nämä konsultit vain ja ainoastaan etsivät työmaalta jotain
huomautettavaa, että voisivat tilaajan silmissä olla erityisen osaavia ja isoille laskuille
olisi jotain perustetta. Lisäksi näillä konsulteilla ei ole mitään taloudellista
päätäntävaltaa.

Oman talousalueen kehitysnäkymiin suhtauduttiin lähes kaikissa yrityksissä
negatiivisesti vaikka aina osaavalle urakoisijalle löytyy työtä. Kilpailu alalla nähtiin
kovana ja alalle tulee jatkuvasti uusia yrittäjiä ns. yhden koneen miehiä, jotka
kilpailevat varsinkin hinnalla. Julkisissa hankkeissa, jotka täytyy ilmoittaa hilmassa,
urakoitsijoita tarjouskilpailuun osallistuu myös ympäri Suomea. Hankintojen
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ketjuuntuminen nähtiin ongelmallisena, koska sille, joka käytännön tasolla suorittaa
työn maksettu korvaus on mitättömän pieni. Lisäksi yritykset, jotka tekivät
talvikaudella kunnossapitotehtäviä pienillä paikkakunnilla näkivät kilpailutilanteessa
vääristymää.

Maataloudenharjoittajat

ovat

ryhtyneet

tarjoamaan

kunnossapitopalveluja eli kilpailemaan alan päätoimijoiden kanssa. Tämä johtuu
siitä, että maatilanharjoittavat saavat koneinvestointeihin yhdyskunnan tukia ja muita
vero helpotuksia ja voivat sitä kautta hinnoitella työsuorituksensa muita halvemmalla.

Lisääntyneisiin ilmoitusvelvollisuuksiin, mitkä lähinnä koskevat verottajaa nähtiin
aiheuttavan ylimääräisiä kustannuksia yrityksessä. Veronumeroita ei ilmoitettu
kaikissa yrityksissä verorekisteriin eivätkä he olleet myöskään joutuneet tilanteeseen,
joissa valvoja olisi asiaan puuttunut tai estänyt työntekijän pääsyä työmaalle. Kaksi
haastateltavaa ilmoitti, että heidän työntekijältä oli pääsy evätty työnmaalle, koska
veronumeroa ei ollut rekisteröity veroveristeriin. Kansainväliset kaivosyhtiöt ovat
erittäin tiukkoja työturvallisuusasioiden hoidosta. Velvollisuudesta ilmoittaa
työmaakohtaisia tietoja rakennusurakoista ja työntekijöistä, mikä astuu voimaan
1.7.2014 oli lähes kaikille yrityksistä tuttu asiana, mutta kukaan ei ollut asian
johdosta ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin.

Rakennuttajan haastattelu

Rakennuttaja, jota haastateltiin oli yksi talousalueen merkittävä julkisen sektorin
rakennuttaja/tilaaja. Hänelle esiteltiin yrittäjille toimitetun haastattelulomakkeen
rakennuttajiin kohdistuneet kysymykset ja näistä saatu palaute. Haastattelun alussa
korostettiin, että saatu palaute ei kohdistu yksinomaan haastateltavaan rakennuttajaan
vaan yleisesti rakennuttajiin. Keskustelua käytiin saadun palautteen pohjalta.
Haastateltava rakennuttaja myönsi, että myös heidän turvallisuusasiakirja ja
suunnitelmat eivät ole aina riittävän hyvällä tasolla ja niissä on puutteita ja aika
viiveitä. Turvallisuusasiakirjaa pitäisi kehittää enemmän vastaamaan kyseistä
rakennushanketta. Yleisesti ottaen rakennuttamisen asiakirjoihin tulisi kiinnittää
enemmän huomiota. Suunnittelussa haasteita asettaa suunnittelijoille nimenomaan se,
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kun hankkeissa toteutetaan kaikki infran vaatimat rakenteet kuten kadunrakennus,
vesi- ja jätevesiviemäröinti, kaukolämpö, teleoperaattorit, sähkö- ja kadunvalaistus.

Haastateltava rakennuttaja näki, että ne yritykset, joilla on laatujärjestelmä tai RALA
-pätevyydet ongelmia ei yleensä esiinny, koska heillä oma laatujärjestelmä edellyttää
hyvää asioiden hoitamista niin suunnitelmien kuin työmaa käytännön osalta ja nämä
auditoidaan. Pahimmat ongelmat ovat yleensä yrityksissä, joissa yrittäjällä ei itsellään
ole ammatillista tai teknillistä koulutusta. Tähän asiaan ehkä on tulevaisuudessa
entistä enemmän kiinnitettävä huomiota ja vaatia tiettyjä pätevyyksiä jo
tarjousvaiheessa. Haastateltava rakennuttaja korosti kuitenkin sitä, että tarvitaan myös
näitä pieniä yrittäjiä, koska osa hankkeista on pieniä.
Työmaalla turvallisuustasoa parantavana tekijä rakennuttaja näki, että MVR –
mittauksen suorittaa ulkopuolinen, puolueeton henkilö. Havaitut puutteet olisi
turvallisuuskierroksella hyvä dokumentoida myös valokuvaamalla ja myönteisen
palautteen antamista ei pidä unohtaa. Aluehallintoviraston näkyvyyttä kaivattiin
hankkeissa entistä enemmän. Haastateltavan rakennuttajan mielestä tulee entistä
enemmän tilaajan ja tämän nimeämän turvallisuuskoordinaattorin ottaa tiukempi
kanta ja näkyvyys turvallisuusasioiden hoitamisessa heti aloituskokouksesta alkaen
eli pelisäännöt käydään läpi heti työn alkaessa ja niistä pidetään kiinni koko hankkeen
ajan.

Haastateltava

rakennuttaja

näki,

että

suuressa

osassa

yrityksistä

turvallisuusjohtaminen on varsin heikosti hoidettu ja yrityksissä ei ole resurssoitu
erikseen henkilöä tekemään vaadittavia suunnitelmia vaan sen tekee usein työnmaan
vastaava mestari muiden töiden ohessa.

Työmaapäiväkirjaa hänen mielestään tulisi kehittää eteenpäin, että siellä nämä
vaadittavat vastaanotto- ja käyttöönottotarkastukset olisi huomioitu jo siinä vaiheessa
kun ne tehdään ja todennettavissa.

106

Käsitteiden hallinnassa nimenomaan päääurakoitsija/päätoteuttaja on puutteita, jopa
heidän oman organisaation sisällä. Pääurakoitsija (tulee YSE 98:sta) on tilaajan
sopimuskumppani, joka on sitoutunut urakoimaan sopimuksenmukaisen työn.
Pääurakoitsija on suhteessa rakennuttajaan vastuussa paitsi omasta, myös
käyttämiensä aliurakoitsijoiden töistä. Pääurakoitsijalle kuuluu työmaan johto ja
vastuu turvallisuudesta. Päätoteuttaja (lakiasetuksesta) on lakitermi, joka merkitsee
rakennustyömaalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävää tahoa kuten pääurakoitsija
tai rakennuttaja.
Haastateltavan rakennuttajan näkemys yleiseen rakentamiseen ja kehittymiseen
talousalueella, että rakentaminen siirtyy entistä enemmän taajamiin ja keskustoihin ja
tällöin tulisi tulevaisuudessa entistä enemmän kiinnittää huomiota myös kolmannen
osapuolen

tarpeisiin

esimerkiksi

miten

kiinteistöjen

huoltoliikenne

ja

kauppaliikkeiden asiakasvirrat hoidetaan rakennustyön aikana. Lisäksi jos
taloustilanne heikkenee niin entistä enemmän hankkeet kohdistuvat saneeraustyöhön
eli korjataan olemassa olevaa infraa.

Yrityshaastattelujen TOP-kymmenen huomiota

Yrityksiin ja rakennuttajaan kohdistuvissa haastatteluissa nousivat seuraavat asiat
haastattelujen yhteydessä ylitse muiden:

tarjousasiakirjoissa puutteita lähinnä teknisissä asiakirjoissa ja suunnitelmissa
aikaviiveitä
laadittavia suunnitelmia liian paljon, suunnitelmien laajuus ja tarkkuus
vaihtelee rakennuttajasta riippuen jopa rakennuttaja organisaation sisällä
työmailla työturvallisuustaso on parantunut tiukentuneen lainsäädännön
vuoksi, mutta myös asenteissa on tapahtunut myönteistä muutosta, kun alalle
on tullut nuoria, ammatillisen koulutuksen saaneita henkilöitä
työntekijöiltä vaaditaan yhä enemmän pätevyyksiä, mitkä aiheuttavat
yrityksille lisääntyneitä kustannuksia korttikoulutusten muodossa

107

osaavan työvoiman rekrytointi haasteellista koskien kaikkia ammattiryhmiä ja
jopa yrityksen kasvua rajoittava tekijä
vakavia työtapaturmia ei onneksi tapahdu kovinkaan usein, mutta vapaa-ajan
tapaturmien määrä huolestutti monia haastateltavia, koska ne aiheuttivat jopa
useiden kuukausien mittaisia sairauspoissaoloja työstä
”läheltä pitäen” –tapausten kirjaamista työmaalla ei ollut saatu lanseerattua
työntekijöiden keskuuteen toivotulla tavalla eikä näitä kirjata
perehdyttämisen/opastuksen kirjavat käytännöt
MVR –mittauksen suorittaminen ulkopuoliselle, puolueettomalle taholle
tulevaisuudessa?
turvallisuusjohtamisessa yrityksillä puutteita
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7

YHTEENVETO

Työntekijöiden suojelu on sosiaalipolitiikan vanhin toiminta-alue ja Suomessa se
käsittää pääasiallisesti työturvallisuus- ja työaikasuojelun. Suomessa ensimmäiset
työsuojelua

tarkoittavat

säännökset

olivat

teollisuusammateissa

olevien

työntekijöiden suojelemisesta vuodelta 1889. Alkuaikoina työsuojelu ulottui
koskemaan voimakkaasti myös työpaikan ulkopuolista elämää, kotioloja. Valtio
palkkasi ensimmäiset ammattientarkastajat valvomaan määräysten noudattamista. Se
oli alku myöhemmin laajentuneelle valtion puuttumiselle työelämän suhteisiin.
Suomessa valtion ohella myös ammattiliitot ovat voimakkaasti osallistuneet tähän
työelämän suhteiden kehittämiseen.

Suomessa teollistumisen myötä alkoivat puunjalostusteollisuuden yritykset
organisoida turvallisuustoimintaa. Vaikutteita tähän toimintaan haettiin aina
Amerikasta asti, jossa vuonna 1920 oli perustettu Safety First –toiminta. Suomeen
tämän aatteen toi vuorineuvos Göstä Serlachius 1920 –luvun alkupuolella, jonka
esimerkkiä seurasivat Enso-Gutzeit ja Kymi-yhtiö.

Suomen ensimmäinen työturvallisuuslaki annettiin vuonna 1931 ja se uusittiin
vuonna 1958. Nykyinen työturvallisuuslaki astui voimaan vuoden 2003 alussa.
Voimassa oleva työturvallisuuslaki että valtioneuvoston asetus rakennustyön
turvallisuudesta antavat riittävän hyvät lähtökohdat lainpuitteissa työmaan
turvallisuuden hyvään hoitamiseen. Näissä on määritelty riittävän yksityiskohtaisesti
jokaisen rakennushankkeeseen osallistuvan velvollisuudet että oikeudet. Lain ja
asetuksen lisäksi on joukko määräyksiä että ohjeita, kuinka vaaralliseksikin luokiteltu
työ voidaan tehdä käytännössä turvallisesti. Aina kaikkia työnsuorittamiseen liittyviä
vaaroja ja riskejä ei voida kokonaan poistaa, mutta niitä voidaan ennalta pienentää ja
minimoida hyvän työnsuunnittelun kautta. Jokaisella rakennushankkeeseen
osallistuvalla tulisi olla riittävä kokemus ja asiantuntemus hankkeen läpiviemiseen
niin laatu- kuin turvallisuusasiat huomioon ottaen.
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Suomessa ensimmäiset työtapaturmia koskevat tilastot löytyvät vuodelta 1890, jolloin
tapaturmia kirjattiin tapahtuneeksi 200 kappaletta. Työtapaturmien määrä tilastojen
perusteella on Suomessa laskenut. Syynä tähän voitaneen pitää tiukentunutta
lainsäädäntöä ja sitä täydentäviä asetuksia, mutta näiden lisäksi on myös
työntekijöiden koulutusta ja ohjausta parannettu huomattavasti. Toimialoilla
työskentelevien

työntekijöiden

asenteissakin

on

tapahtunut

muutosta

vuosikymmenten saatossa myönteiseen suuntaan. Kuolemaan johtavia tapaturmia
seurataan työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmän kautta, TOT –raportit.
Rakennusalalla kuolemaan johtaneissa tapaturmissa suurimmassa osassa tapaturmissa
syynä oli työntekijän putoaminen tai jääminen puristuksiin laitteen tai koneen väliin
tai putoavan elementin tai muun rakenteen alle. Maarakennusalalla vastaavasti
kaivannon sortuminen työntekijän päälle ja työntekijän jääminen sortuvan maa- tai
kiviaineksen alle aiheuttavat eniten kuolemaan johtaneita työtapaturmia. Tapaturmien
yhtenä syynä voidaan pitää edellä mainittujen asioiden laiminlyöntiä, lainsäädännön
huonoa tuntemusta ja rakennusprosessin huonoa hallintaa.

Huomiota tilastoissa kiinnitti eniten tapaturmatilasto (taulukko 6), jossa
palkansaajille ja yrittäjille sattuneiden tapaturmien lukumääriä verrattiin toisiinsa
vuosien 2004-2012 aikana. Yrittäjille sattuneiden tapaturmien lukumäärä on
kasvanut. Voisiko tämä olla seurausta isojen yritysten ulkoistaessa toimintoja entistä
enemmän ulkopuolisille yrittäjille ja tämä on kasvattanut pienten yritysten määrää
nimenomaan sellaisten yritysten, joissa yrittäjä itse osallistuu suorittavan työntekoon
ja tätä kautta tilastoituvat yrittäjinä eivätkä palkansaajina kuten ehkä aikaisemmin.

Haastattelut

tukivat

tutkimustyön

tekijän

ennakkokäsitystä

siitä,

miten

työturvallisuuteen liittyvät asiat hoidetaan erikokoisissa pk-sektorin yrityksissä.
Yritykset tekivät töitä niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille. Yksityisen sektorin
työnantajat vaihtelivat suurista kansainvälisistä kaivos- ja metsäyhtiöistä aina
yksityisiin kotitalouksiin.
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Suurimmat puutteet vaadittavien suunnitelmien laadinnassa ja muutoinkin
määräysten noudattamisessa olivat niissä pienissä yrityksissä, joissa työtekijöiden
määrä yrittäjä mukaan lukien jäi alle viiteen. Näillä yrittäjillä itsellään ei ollut alan
ammatillista tai teknistä koulutusta. Lisäksi joillakin

yrittäjillä ei ollut edes

tietoteknisiä valmiuksia tuottaa suunnitelmia, vaan nämä jouduttiin ostamaan
ulkopuoliselta taholta. Varsinaisen työn laatu ei välttämättä eroa suuremmista
yrityksistä ja myös näitä pieniä yrityksiä tarvitaan. Näillä pienillä yrityksillä ei
myöskään ollut laatujärjestelmää tai RALA –pätevyyksiä. Usein he eivät myöskään
kuuluneet alan järjestöihin, mikä muutoin nähtiin verkostoitumisen kannalta
hyödylliseksi. Tulevaisuudessa näyttäkin näiden pienten yritysten mahdollisuudet
osallistua hankkeiden tarjouskilpailuun huononevan kun rakennuttajat edellyttävät
tarjoajilta entistä enemmän laatujärjestelmää, RALA - pätevyyksiä

tai muun

ulkopuolisen tahon arviointia.

Vakavia työajantapaturmia, jotka vaativat sairaalahoitoa sattuu haastatteluun
osallistuvien mukaan kuitenkin hyvin vähän. Ne ovat yleensä lihasten revähtymiä tai
venähdyksiä, jäsenen murtumia. Yksi vakava tapaturma haastatteluissa tuli esiin,
jossa yrittäjä itse jäi maan sortuman alle. Hänen selkärankansa ja jalkansa murtuivat.
Jotkut haastateltavat kertoivat, että heidän työntekijöilleen useammin tapahtuukin
vapaa-ajalla tapaturmia, jotka aiheuttavat sairauspoissaoloja työstä ja korvataan
yrityksen

lakisääteisestä

tapaturmavakuutuksesta.

Tapaturmien,

sairauspoissaolopäivien että kustannusten kirjaaminen haastateltavista yrityksistä
hyvällä tasolla oli vain kahdella. Yrittäjän, toimihenkilöiden kuin myös
työntekijöiden asenteilla on huomattava merkitys työmaanturvallisuuteen. Asenteita
haastattelujen perusteella voidaan parhaiten muokata koulutuksen, perehdyttämisen,
opastuksen ja perustelujen kautta. Käyttäytymiseen siis voidaan vaikuttaa, mutta
muutos lähtee ihmisestä itsestään. Vaadittavien suunnitelmien määrä on lisääntynyt
huomattavasti ja alan turvallisuuskäytännöt ovat tiukentuneet viimeisten kymmenen
vuoden aikana. Lisääntyneet ilmoitusvelvollisuudet verottajan suuntaan nähtiin
aiheuttavan huomattavaa lisätyötä ja kustannuksia.
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Jatkotutkimuksen aiheena voisi selvittää onko mahdollista julkisen sektorin
rakennushankkeissa vaadittavien suunnitelmien laatuvaatimuksia yhdenmukaistaa
sekä laatia suunnitelmille yhtenäiset asiakirjapohjat. Vaadittavien suunnitelmien
laajuus ja tarkkuus vaihtelee kunnan/kaupungin koosta ja rakennuttaja-organisaation
asiantuntevuudesta. Urakkaohjelmassa ei aina ole selvästi yksilöity, mitä asioita
rakennuttaja haluaa tuotavan esiin suunnitelmissa. Selvitystyön asiantuntijaryhmä
voisi muodostua Kuntaliiton ja kuntien/kaupunkien rakennuttajien edustajista.
Saavutettu hyöty olisi, että tarjoajat keskittyisivät oleelliseen, antaisivat tarkkoja
vastauksia eikä tarvitsisi miettiä suunnitelmien ulkomuotoseikkoja. Rakennuttajalle
hyötynä olisi tarjousten vertailtavuuden helpottuminen.

.
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1.

2.

Liite 1. Haastattelulomake

Työturvallisuusasiat yrityksessä

Yrityksen nimi:
Yrityksen päätoimiala:
Haastateltavan nimi:
Yhteystiedot puh:
mail:

3.

Kysymykset:

1. Yrityksen liikevaihto kahdelta edeltävältä tilikaudelta?
v. 20

liikevaihto

€

v. 20

liikevaihto

€

2. Henkilöstön lukumäärä kahdelta edeltävältä tilikaudelta?
v. 20
v. 20
3. Yrityksen toimipaikkojen lukumäärä ja paikkakunnat?

4. Yrityksen toiminta-alue (koko Suomi/Itä-Suomi)?

5. Onko yrityksellä laatujärjestelmä, kenelle laatujärjestelmän päivittäminen
kuuluu, auditoinnit sisäinen/ulkoinen ja miten useasti tehdään?

6. Miten turvallisuusasiat on huomioitu laatujärjestelmässä?

7. Onko yrityksellä RALA Oy:n pätevyyksiä, jos on niin mihin?

8. Kuuluuko yritys Luotettavat kumppani –ohjelmaan?

9. Onko yritys Infra ry:n jäsen?

10. Muut sertifikaatit tai kumppanuudet?

11. Mitä hyötyä olette kokeneet yritykselle olevan kysymyksissä 5-10 mainituista
järjestelmistä/pätevyyksistä/kumppanuuksista?
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12. Kuka yrityksessänne on työsuojelupäällikkö?

13. Onko yrityksessä valittu työsuojeluvaltuutetut ja näille varavaltuutetut?

Onko toimihenkilöiden joukosta valittu erikseen omat edustajat?

14. Onko yrityksessä valittu työsuojelutoimikunta, montako jäsentä ja ketkä
edustettuina?

15. Kenelle yrityksessä uusien henkilöiden työhön opastus/perehdytys kuuluu,
mitä asioita opastuksessa/perehdytyksessä käydään läpi?

Onko yrityksellä käytössä omamalli minkä mukaan se tehdään esim. lomake,
video tai turvallisuuskierros ja miten tämä dokumentoidaan entä ulkomaalaiset
työntekijät?

16. Työntekijöiltä vaadittavat pätevyydet?

17. Tapahtuneet tapaturmat ja mitä tapahtui?

Mistä tapaturma johtui ja olisiko se ollut miten vältettävissä ennalta?

18. Työtapaturmista aiheutuneet poissaolopäivät ja kustannukset?

19. ”Läheltä pitäen” tapahtumien lukumäärä?

20. Dokumentoidaanko yrityksessä tapahtuneet tapaturmat/läheltä pitänet tilanteet
ja miten?

Palkitaanko työntekijöitä hyvästä työturvallisuustasosta, jos niin miten?
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21. Työturvallisuuteen liittyvät kustannukset (koulutus, kortit, suojavaatteet, henkilösuojaimet ym.)?

22. Millä tasolla yrityksen organisaatiossa turvallisuuteen liittyvät asiat käsitellään
ja ovatko osa yrityksen strategiaa?

23. Kenelle yrityksessä rakennushankkeissa vaadittavien turvallisuussuunnitelmien laadinta kuuluu (rakennushankkeen työpäällikkö/vastaava
työnjohtaja vai joku muu henkilö keskitetysti)?

24. Mitä turvallisuusmittaria yritys käyttää turvallisuustason mittaamiseen (MVR tai
muu vastaava?

25. Mitataanko yrityksessä työturvallisuutta tai turvallisuusjohtamista muilla
mittareilla?

26. Henkilösuojainten käytön valvonta? Joudutaanko suojainten käytöstä
huomauttamaan työntekijöitä? Sanktiot näistä?

27. Työntekijöiden asenteet työturvallisuusasioihin (ovatko parantuneet kun alalle
on tullut uusia nuoria koulutettuja työntekijöitä)?

28. Voiko mielestänne hyvin hoidetulla turvallisuusjohtamisella olla merkitystä
henkilöstön rekrytoinnin yhteydessä, antaako se lisäarvoa yritykselle?

29. Rakennuttajien/tilaajien asiantuntevuus rakennushankkeissa?

30. Onko mielestänne suunnitelma-asiakirjoissa turvallisuusnäkökohdat huomioitu
riittävän hyvin (maaperän geotekniset suunnitelmat tehty, olemassa olevat
rakenteet ja niiden sijainti, aikataulu riittävän väljä, vaaralliset työt)?
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31. Onko rakennuttaja nimennyt rakennushankkeisiin turvallisuuskoordinaattorin?

32. Miten työkohteessa turvallisuuskoordinaattorin rooli nähtävissä, onko se
ymmärretty valtioneuvostonasetuksen antamassa laajuudessa?

33. Työmaan valvojan asiantuntemus rakennushankkeessa, onko valvojalle
annettu riittävästi valtuuksia esim. tehdä päätöksiä suunnitelmista
poikkeavista muutoksista, lisätöistä tms.?

34. Joissakin hankkeissa turvallisuusasioiden hyvä hoitaminen voi tuoda rahallista
bonusta ja käänteisesti asioiden hoitamatta jättäminen sanktioita? Onko tämä
mielestänne oikea tapa parantaa työturvallisuutta työmailla?

35. Miten mielestänne työturvallisuutta ja asenteita voitaisiin parhaiten parantaa?

36. Miten näette maarakennusalan yritysten ja rakennushankkeiden kehitysnäkymät Itä-Suomessa ja oman yrityksenne pärjäävän olemassa olevassa
tilanteessa?

37. Velvollisuus ilmoittaa työmaakohtaisia tietoja rakennusurakoista ja työntekijöistä tulee voimaan 1.7.2014. Onko yrityksenne ryhtynyt jo tarvittaviin toimenpiteisiin asian johdosta ja mitä mieltä olette lisääntyvistä ilmoitusvelvollisuuksista?

38. Mitä muuta haluaisitte viestittää?
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