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Elementti- ja suurmuottiasennuksessa
sattuneet työpaikkakuolemantapaukset
(teematutkinta)

Tutkinnassa käsitellään kolmea rakennustyömailla vuonna 2015 sattunutta työpaikkatapaturmaa. Tutkituissa onnettomuustapauksissa onnettomuuteen johtaneet syyt liittyvät raskaan rakennuselementin tai suurmuotin kaatumiseen. Tutkinnan tavoitteena on vastaavien tapaturmien
torjunta ja työturvallisuuden edistäminen rakennustyössä.
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A.

TAUSTATIEDOT JA LÄHTÖTILANNE

T

ässä teematutkinnassa tarkasteltavat työpaikkaonnettomuudet ovat rakentamisen toimialalla,
rakennustyömailla sattuneita työntekijän kuolemaan johtaneita yksittäisonnettomuuksia.
Tutkinta käsittelee kolmea vuonna 2015 sattunutta onnettomuutta, joista kahdessa on kuolleen
lisäksi loukkaantunut vakavasti myös toinen työmaalla työskennellyt työntekijä.
Vuonna 2015 Tapaturmavakuutuskeskukselle ilmoitettiin yhteensä 8:sta rakentamisen toimialalla sattuneesta kuolemaan johtaneesta työpaikkatapaturmasta. Näistä tapauksista kolmessa
työmaalla työskennelleen henkilön kuolemaan liittyi painavan betonielementin (myöh. elementti)
tai suurmuotin (myöh. muotti) kaatuminen. Tarkasteluvuonna Tapaturmavakuutuskeskuksen
tietoon tulleista rakennusalalla sattuneista kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista TOT
4/15 kattaa siis vajaan puolet.

A1. Työympäristö, työ, työtehtävä ja työsuoritus
Kaikki kolme onnettomuutta ovat sattuneet rakentamisen eri osa-alueilla, joita olivat kerrostalo-,
teollisuus- ja infrarakennustyömaat. Jokaisessa onnettomuudessa rakennustyöt ovat ennen onnettomuuden sattumista olleet käynnissä alle vuoden. Rakennettava kohde on ollut uudisrakentamista
ja kyseessä on ollut tilapäinen työskentelypaikka. Onnettomuuksissa kuolleet olivat iältään 30, 52
ja 61 vuotiaita miehiä ja loukkaantuneet 38 ja 48 vuotiaita miehiä. Onnettomuuksissa kuolleista
kaksi olivat ammatiltaan rakennustyömiehiä ja yksi kirvesmies. Loukkaantuneista toinen oli
rakennusmies ja toinen kirvesmies. Kuolleista yksi oli henkilöstövuokrauspalvelun kautta vuokrattu
työntekijä, yksi pääurakoitsija yrityksen oma työntekijä ja yksi itsenäinen ammatinharjoittaja.
Loukkaantuneista toinen oli vuokrattu työntekijä ja toinen pääurakoitsijan oma työntekijä. Kukaan
onnettomuuksien uhreista ei työskennellyt yksin tapaturman sattumishetkellä (Taulukko 1).
Onnettomuustapaus

                     O1                                 O2                              O3

Rakennustyömaa
Kuukausi
Viikonpäivä
Kellon aika
Rakennuselementti
Asennus paikka

              infrarakennus                teollisuusrakennus         talonrakennus
                  Kesäkuu                           Toukokuu                      Lokakuu
                    Torstai                             Perjantai                      Perjantai
                    10:50                                 8:30                              9:40
           meluvallielementti               betonielementti               suurmuotti
                 väliaikainen                        lopullinen                   väliaikainen

Uhrin tunnus
          T1                     T2                        Y1                       T3               T4
Työntekijä
           X                       X                                                     X                 X
Yrittäjä
                                                                X
Kuollut
           X                                                   X                         X
Loukkaantunut
                                    X                                                                        X
Ikä
          30                     48                        61                        52               38
Ammattinimike
rakennusmies   rakennusmies            yrittäjä             kirvesmies   kirvesmies
Työsuhde
     vuokrattu           vuokrattu              yrittäjä                  oma            oma
Kokemus rakennusalalta        1 vuosi              5 vuotta             30 vuotta            30 vuotta    15 vuotta
Kokemus
elementtiasennuksesta          vähäinen      ei kokemusta           kokenut               kokenut      kokenut

Taulukko 1: Tiedot onnettomuustapauksista
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Onnettomuudet O1 ja O3 ovat sattuneet Pohjois-Suomen ja O2 Etelä-Suomen alueella. Onnettomuuksista kaksi O1 ja O2 ovat sattuneet kesäkuukausien aikana. Onnettomuus O3 on sattunut
lokakuun lopulla. Kaikki kolme onnettomuutta ovat sattuneet arkipäivinä loppuviikosta aamun
tai aamupäivän klo. 8:30 – 11:00 välisenä aikana (Taulukko 1).
Onnettomuudet ovat tapahtuneet raskasta elementtiä tai muottia asennettaessa tai varastoitaessa.
Jokaisessa onnettomuustapauksessa työvaihe on ollut hieman erilainen. Yhdessä tapauksessa
elementtiä oltiin asentamassa lopulliseen sijoituspaikkaansa, yhdessä välivarastoimassa elementtitelineeseen ja yhdessä muottia asennettiin paikoilleen valutyötä valmisteltaessa. Työvaihe yhden
elementin tai muotin paikoilleen asentamiseen tai väliaikaiseen varastointiin on yleensä hyvin
lyhytkestoinen (n.30 min/elementti), mutta se toteutetaan toistuvana asennettavien elementtien
määrästä riippuen. Kuolleiden ja loukkaantuneiden työtehtävät ovat kaikissa tapauksissa liittyneet
elementin tai muotin paikoilleen asennukseen tai sen väliaikaiseen varastointiin. Työsuoritteet,
joita kuolleet tai loukkaantuneet olivat tekemässä ennen tapaturman sattumista, olivat elementin
tai muotin paikoilleen ohjaaminen, kiinnittäminen tai nostoketjujen irrottaminen.
Onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet olivat joko hyvin kokeneita tai heillä ei ollut
lainkaan aiempaa kokemusta suoritetavasta työtehtävästä. Onnettomuudessa O1 tapaturman
uhrit olivat molemmat työtehtävässään ja ammatissaan kokemattomia. Onnettomuuksissa 02 ja
03, uhrit olivat kaikki kokeneita ja heillä oli usean kymmenen vuoden kokemus ammatissaan.
Ennen onnettomuutta tehdyt työtehtävät olivat heille tuttuja ja he olivat tehneet myös aiemmin
samankaltaisia asennustöissä. Onnettomuuksissa O1 ja O3 käytettiin apuna nosturia. Molemmissa
tapauksissa nosturin kuljettajat ovat olleet todella kokeneita ja he olivat tehneet samankaltaisia
elementin tai muotin nostotöitä myös aiemmin.

A2. Vaara, vaaratilanne, vaarallinen tapahtuma,
vahinko ja vakavuus
Kaikissa tapauksissa yhteinen ja realisoitunut vaaratekijä on ollut rakennuselementin tai -muotin
kaatumisen vaara. Painavien elementtien ja muottien nosto- ja asennustyö suoritetaan yleensä
toistuvana työvaiheena. Vaara on näin ollen kaikissa tapauksissa ollut olemassa väliaikaisesti
aiemmissa asennuksissa jo ennen vaarallisen tapahtuman realisoitumista.
Elementin ja suurmuotin asennukseen liittyvät työsuoritteet joudutaan usein suorittamaan
joko kappaleen kaatumissäteen sisäpuolelta tai korkealta työtason tai asennustelineen päältä.
Onnettomuuksissa kuolleiden osalta vaaratilanne on syntynyt, kun henkilö on vaarallisesti toteutetun asennustyön yhteydessä työskennellyt tai oleskellut elementin tai muotin kaatumissäteen
sisäpuolella puristumisvaarallisella alueella. Loukkaantuneiden osalta vaaratilanne on syntynyt, kun
he ovat olleet suorittamassa asennusta muotin tai elementtitelineen työtasolla putoamisvaarallisella
alueella.
Onnettomuuksissa vaarallisen tapahtuman toteutumiseen liittyvät syytekijät ovat vahvasti
sidoksissa ihmisen toimintaan tai työympäristöön. Vaarallinen tapahtuma on jokaisessa onnettomuudessa ollut elementin tai muotin kaatuminen. Muotti tai elementti on kaatunut ulkopuolisesta
voimasta tai kantavan rakenteen murtumisesta johtuen. Jokaisessa onnettomuustapauksessa
muutos vaarallisesta tapahtumasta vahinkoon on ollut todella nopea.
Kaikissa tapauksissa asennusta suorittamassa ollut henkilö on jäänyt kaatuneen suurimassaisen
elementin tai muotin alle ja kuollut välittömästi iskusta saamiinsa vammoihin tapahtumapaikalla.
Kahdessa onnettomuustapauksessa loukkaantuneista molemmat putosivat tai hyppäsivät noin
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2 – 2,5 m korkeudesta, toinen elementtitelineen ja toinen muotin työtelineen päältä. Kovaa pintaa
vasten iskeytymisen seurauksena molemmat loukkaantuivat vakavasti. Onnettomuustapausten
yhteiset onnettomuussekvenssin vaiheet on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 1).

Rakennuselementin
asentaja tai
asennusryhmä
asenssi
elementtiä/
muottia
paikoilleen tai
väliaikaiseen
sijoituspaikkaan

Elementin /
muotin
kaatumisen
vaara

Henkilö
työskenteli
tai oleskeli
elementin/
muotin kaatu–
missäteen
sisäpuolella
tai sen päällä

Elementin/
muotin
kaatuminen

Elementin/
muotin alle
jääminen tai
asennustason
päältä
putoaminen

Asennusryhmän jäsen
kuoli vammoihin tapahtumapaikalla tai
loukkaantui
vakavasti

VAARA

VAARATILANNE

VAARALLINEN
TAPAHTUMA

VAHINGOITTUMINEN

VAKAVUUS

Onnettomuussekvenssin vaiheet

Kuva 1: Tapausten onnettomuussekvenssin vaiheet yleisesti
Tapauskohtaiset yleistiedot ja onnettomuussekvenssin vaiheet on koottu alla olevaan taulukkoon
(Taulukko 2). Taulukossa vasemmalla sarakkeella esitetään onnettomuustapauksen työympäristöön,
työhön, työtehtävään ja työsuoritukseen liittyvät tekijät. Oikean puoleisessa sarakkeessa esitetään
onnettomuustapauksen onnettomuussekvenssin vaiheet.
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Taulukko 2. Onnettomuustapausten yleistiedot ja
onnettomuussekvenssin vaiheet
A1. Elementin asennustyö
      tapahtumahetkellä

A2. Vaara, vaaratilanne, vaarallinen 
tapahtuma, vahinko ja vakavuus

Työympäristöön, työhön, työtehtävään ja
työsuoritukseen liittyvät tekijät

Tilanteen kuvaus, jossa vaaratilanne muodostuu,
vaarallinen tapahtuma, vahingon synty ja vakavuus.

Onnettomuudessa O1 työntekijöiden T1

T1 ja T2 olivat onnistuneesti ohjanneet elementtiteli-

(30v, rakennusmies) ja T2 (48v, rakennus-

neeseen kolme elementtikuormasta ajoneuvonosturilla

mies) työtehtäviin kuului asentaa massiivisia

nostettua meluvallielementtiä.  

betonista valmistettuja meluvallielementtejä
valtatien läheisyydessä. Suurimmat elementit

nähden pieni ja kevyt rakenteinen elementtiteline.  

olivat kooltaan 5990mm x 4250mm x 170mm

Massiivisia suurikokoisia elementtejä kevyt rakentei-

ja painoltaan 11,7 tn/kpl.

seen ja liian pieneen elementtitelineeseen varastoita-

Betonielementit nostettiin ajoneuvonostu-

essa syntyy vaara elementtien ja telineen kaatumiselle.

rin avulla. T1 ja T2 toimivat alamiehinä, jotka

Kaatumisen vaara on ollut olemassa jo siinä vaiheessa,

ohjasivat ja asensivat elementit välivarastoi-

kun ensimmäinen elementti on siihen nostettu.

tavaksi elementtitelineeseen ja paikoilleen.
He olivat aloittaneet elementtiasennuksen

Poikkeuksellisesti kuorman viimeinen eli neljäs
elementti oli nostettu elementtitelineeseen. T1 oli

edellisenä päivänä ja purkaneet tuolloin kaksi

nousemassa irrottamaan elementin nostoketjuja

kuormaa samaa työmenetelmää käyttäen.

nojatikkaita avuksi käyttäen. Hän seisoi tuolloin teli-

Elementtikuormassa oli kerrallaan lastattuna

neeseen varastoitujen elementtien välissä, noin 80 cm

kolme tai neljä elementtiä. Työmenetelmän

leveässä tilassa niiden kaatumissäteen sisäpuolella.

mukaan elementtien määrästä riippuen niistä

T2 oli samanaikaisesti telineen työtasolla kiristämässä

nostettiin ensin kaksi tai kolme elementtite-

kiristyskampoja noin 2 metrin korkeudessa putoamis-

lineeseen ja viimeinen suoraan kuormasta

vaarallisella alueella.

lopulliseen asennuspaikkaan.
T1 tehtävänä oli nojatikkaita apuna käyt-

Samanaikaisesti nosturin kuljettaja oli keventänyt
nostoa, jotta maassa seisonut T1 voisi irrottaa

täen nousta elementin telineeseen noston

nostoketjut. Nostoketjujen löysäys aiheutti sen,

jälkeen irrottamaan nostoketjut elementin

että telineeseen nostettavana ollut neljäs elementti

yläpinnassa olevista nostolenkeistä. T2

kuormitti telinettä täydellä painolla. Tällöin nostettu

tehtävänä oli kiinnittää elementti telineeseen

elementti on ilmeisesti painunut maahan ja elementtien

kiinnityskammoilla noin 2 metrin korkeudella

kokonaiskuorman aiheuttama vääntö telineelle kasvoi

telineen työtasolla.

liian suureksi, jonka seurauksena elementit ja teline

Työntekijä T2 oli ehtinyt olla työmaalla

alkoivat kaatua. Elementtien ja telineen kaatuessa                  

töissä  3 päivää ennen tapaturman sattu-

T2 putosi maahan telineen työtasolta. Elementit

mista. Työntekijä T1 oli vuokrattuna henki-

kaatuivat pinoon nosturista poispäin. T1 puristui teli-

löstövuokrausyrityksen (yritys 1) kautta ja T2

neessä ensimmäisenä ja toisena olleiden elementtien

vuokrattuna toiselta rakentamisen toimialalla

väliin. Massiivisten betonielementtien väliin puristumi-

toimivalta yritykseltä (yritys 2).

sen seurauksena T1 sai kuolemaan johtaneet vammat

Työntekijöillä ei kummallakaan ollut

ja menehtyi välittömästi tapahtumapaikalla. T2 sai

aiempaa kokemusta vastaavanlaisten

kovaan pintaan iskeytymisen seurauksena tilanteessa

betonielementtien asennuksesta ja välivaras-

vakavaan loukkaantumiseen johtaneet vammat.  

toinnista.
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Työmaalla oli käytössä varastoitaviin elementteihin

A1. Elementin asennustyö
      tapahtumahetkellä

A2. Vaara, vaaratilanne, vaarallinen 
tapahtuma, vahinko ja vakavuus

Työympäristöön, työhön, työtehtävään ja
työsuoritukseen liittyvät tekijät

Tilanteen kuvaus, jossa vaaratilanne muodostuu,
vaarallinen tapahtuma, vahingon synty ja vakavuus.

Onnettomuudessa O2 yrittäjä Y1 (61v),

Y1 ja Y2 olivat ohjanneet paikoilleen kaivukoneen

kaivukoneenkuljettaja K1 ja toinen asen-

kuljettajan nostamaa kulmatukimuuri-elementtiä.

nustyötä tekevä Y2 olivat satama-alueella

Kaivukoneen kuljettaja oli laskenut elementin sille

rakentamassa betonirakenteisen vilja- ja

osoitettuun paikkaan.

pellettivaraston runkoa. Heidän tehtävänään

Elementin yläpinnassa olleet kaksi nostolenkkiä

oli asentaa suuria noin 3,5 tn painavia

olivat sijoitettuna niin, että elementti ei sen paino-

kulmatukimuuri-elementtejä paikoilleen.  Ele-

pisteestä ja muodosta johtuen nouse suorassa.

menttien nosto- ja asennustyössä käytettiin

Noston stabiloimiseksi oli yksi nostoketju kiinnitetty

apuna kaivukonetta, jonka puomin päähän

elementin alapinnan tartuntateräkseen. Nostomene-

oli kiinnitetty kolme nostoketjua elementin

telmän käyttö aiheuttaa vaaran elementin hallinnasta

nostoa varten.

lähtemiselle ja kaatumiselle.

Y1 ja Y2 ohjasivat käsimerkein kuljettajan

Elementti oli nostettu paikoilleen ja asennusparina

kaivukoneella nostamia elementtejä paikoil-

toiminut Y2 oli rutinoituneesti irrottanut nostoketjut

leen ja varmistivat, että ne tulevat suoraan ja

elementin yläpinnassa olleista nostolenkeistä.  

oikeaan kohtaan. Heidän työtehtävänään oli

Tämän jälkeen Y1 oli kävellyt elementistä ja kaivu-

myös kiinnittää ja irrottaa nostoketjut ele-

rista poispäin, jolloin K1:llä ja Y2:lla ei ollut häneen

mentin nostokoukuista ja tartuntateräksestä.

näköyhteyttä.

Kaivukoneen puomin päähän oli kiinnitetty

K1 oli todennäköisesti siirtänyt konetta elementin

kolme nostoketjua samaan kiinnityslenkkiin.

nostoketjun ollessa edelleen kiinni tartuntateräkses-

Käytetyn nostomenetelmän mukaan

sä. Kaivukoneen siirtämisen yhteydessä elementin

nostoketjuista kaksi kiinnitettiin elementin

alapinta liikahti kaivukonetta kohti, jolloin se kaatui

yläpinnassa oleviin nostolenkkeihin ja yksi

kaivukoneesta poispäin.  Samanaikaisesti Y1 oli

elementin alapinnassa sijaitsevaan tartunta-

kävelemässä elementistä poispäin sen kaatumis-

teräkseen.

säteen sisäpuolella. Y1 jäi kaatuneen elementin alle,

Työmaalle oli tarkoitus rakentaa viisi

jonka seurauksena hän sai tilanteessa kuolemaan

varastohallia. Onnettomuushetkellä raken-

johtaneet vammat ja kuoli välittömästi tapaturma-

teilla ollut halli oli neljäs ja sen viimeisiä

paikalla.  

elementtejä oltiin asentamassa. Samankaltaisia elementtejä oli asennettu työmaalla
paikoilleen jo toista sataa kappaletta.
Tapaturmapäivän aamuna oli ehditty nostaa
kaksi muodoltaan ja ominaisuuksiltaan
samanlaista elementtiä paikoilleen.
Y1 oli todella kokenut työssään ja oli
myös aiemmilla työmailla ollut asentamassa
vastaavanlaisia elementtejä. Myös K1 ja
Y2 olivat erittäin kokeneita työssään. Y1 oli
palkattu työmaalle aliurakoitsijan toimesta.  
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A1. Elementin asennustyö
      tapahtumahetkellä

A2. Vaara, vaaratilanne, vaarallinen 
tapahtuma, vahinko ja vakavuus

Työympäristöön, työhön, työtehtävään ja
työsuoritukseen liittyvät tekijät

Tilanteen kuvaus, jossa vaaratilanne muodostuu,
vaarallinen tapahtuma, vahingon synty ja vakavuus.

Onnettomuudessa O3 työntekijöiden T3

Torninosturin kuljettaja oli nostanut suurmuotin T3

(52v, kirvesmies) ja T4 (38v, kirvesmies)

ja T4 osoittamaan paikkaan perustuksen tartuntate-

tehtävänä oli ohjata ja asentaa paikoilleen

räksiin paikan päällä hitsattujen asennustukirautojen

teräsrakenteisia suurmuotteja asuinkerros-

päälle. Muottikierrosta johtuen vapaana oli vain

talon alimman kerroksen seinän betonivalua

suurin 7,5 metriä pitkä muotti. Muotti nostettiin tätä

varten. T3 ja T4 ohjasivat paikoilleen

lyhemmän perustuksen päälle, jolloin perustuksen

torninosturin avulla nostettavaa suurmuottia.

ylittävä osa oli noin 3,5 metriä. Ylimenevää osaa ei

Kommunikointi torninosturin kuljettajan ja

tuettu pystysuunnassa lainkaan, näin ollen muotti

alamiesten välillä tapahtui radiopuhelimella

kuormitti lähes koko painolla perustuksen päässä

ja käsimerkein.

olevaa asennustukirautaa. Ylipitkän suurmuotin

Suurmuotin paikoilleen noston jälkeen T3
ja T4 kiinnittivät tuulikettingit ja oikaisivat

Suurmuotin paikoilleen nostamisen jälkeen T3

suurmuotin pystyyn tukijaloilla. Oikaisun

oli tuntemattomasta syystä juuri kävellyt muotin

jälkeen asentajista toinen kiipesi muotin

sileälle eli valupinnan puolelle ollen näin elementin

työtasolle irrottamaan suurmuotissa kiinni

kaatumissäteen sisäpuolella. Samaan aikaan T4 oli

olleet nostoketjut.

putoamisvaarallisella alueella muotin työtasolla noin

Suurmuotteja oli erikokoisia, joista suurimmat olivat kooltaan 3000mm x 7500mm

2,5 metrin korkeudessa irrottamassa nostoketjuja.
Vaara realisoitui, kun perustus lohkesi ja sen

ja painoltaan 2,5 tonnia. Asennusryhmän

päässä ollut asennustukirauta vääntyi muottielemen-

käyttämän asennusmenetelmän mukaan

tin aiheuttamasta kuormituksesta. Muotti putosi alas

muotit asennettiin raudoittamattoman

asennustukiraudan päältä ja kaatui perustuksen yli

betoniperustuksen tartuntateräksiin paikan

muotin valupinnan puolelle. Muotin kaatuessa T4

päällä hitsattujen asennustukirautojen päälle.

putosi alas muotin työtasolta ja loukkaantui vaka-

Betoniperustus oli valettu 3 vuorokautta

vasti kovaa pintaa vasten iskeytymisen seurauk-

aiemmin.

sena.  Muotti kaatui valupinnan puolella olleen T3

T3 ja T4 olivat molemmat hyvin kokeneita
työssään ja olivat aiemmin asentaneet
suurmuotteja paikoilleen samaa menetelmää
käyttäen. Molemmat työntekijät olivat
pääurakoitsijan vakituisia työntekijöitä. Myös
torninosturin kuljettaja oli erittäin kokenut
työssään.
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käytöstä aiheutuu vaara sen kaatumiselle.

päälle, joka kuoli muotin aiheuttaman iskun ja sen
alle puristuksiin jäämisen seurauksena välittömästä.

B.

VÄLITTÖMIEN TURVALLISUUSPOIKKEAMIEN TARKASTELU

B1. Vahingoittumista edeltäneet välittömät ja
myötävaikuttavat turvallisuuspoikkeamat

T

utkinnassa käsiteltävissä työpaikkatapaturmissa on yhdistävä tekijä ollut raskaan elementin tai
muotin kaatuminen. Tutkituissa onnettomuuksissa elementtien tai muotin kaatumisvaaran
kannalta merkittävin yksittäinen tekijä on ollut kappaleen riittämätön väliaikainen tuenta, sekä
sen vaaralliseksi osoittautunut asennus-, varastointi- tai nostotapa.
Onnettomuustapauksissa käytettyjen kaltaisia rakennuselementtejä tai suurmuotteja asennettaessa on asentajan työsuorituksesta johtuen oltava vaara-alueella eli rakennuselementin kaatumissäteen
sisäpuolella tai työtasolla putoamisvaarallisella alueella. Tapauksissa elementtien kaatuminen ei
yksistään olisi aiheuttanut välitöntä henkilövahingon vaaraa, ellei asennusryhmän jäsen tai jäsenet
olisivat työskennelleet/oleskelleet tilanteessa vaara-alueella. Onnettomuustapauksissa kuolleiden
osalta on vaara-alueella oleskelu ollut juuri sen hetkisen työsuorituksen kannalta tarpeetonta.
Vaaratilanteen muodostumiseen ja vaarallisen tapahtuman syntymiseen ovat vaikuttaneet
useat poikkeamat. Vaarallista tapahtumaa edeltävät poikkeamat liittyvät merkittävin osin ihmisen
toimintaan ja työympäristöön. Välittömät turvallisuuspoikkeamat on käyty läpi luvussa B1.1.
Myötävaikuttavat riskitekijät on esitetty luvussa B1.2. Näiden välittömien poikkeamien ja myötävaikuttavien turvallisuuspoikkeamien välillä on yhteys.
Tässä osiossa onnettomuustapaukset (O1, O2 ja O3) ovat käsiteltyinä erikseen, koska tapauksissa
elementin kaatumiseen johtaneet tapahtumat ja syytekijät eroavat merkittävästi toisistaan.

B 1.1. Ihmisten toiminta ja rakennetun
työympäristön poikkeamat

1.1.1 Onnettomuus O1
Betonielementin vaarallinen varastointimenetelmä
Elementtien kaatumisvaaraan on välittömästi vaikuttanut sen vaarallinen varastointimenetelmä.
Kuorman viimeinen elementti nostettiin telineeseen, jonka samalla sivulla oli jo varastoituna
kolme elementtiä. Elementti nostettiin myös telineen samalle sivulle niin, että sen ja kolmen jo
varastoituna olleen elementin väliin jäi kaksi tyhjää kampaväliä (Kuva 2). Elementtien varastointi

Kuva 2. Kuvassa havainnollistettu elementtitelineeseen varastoitujen elementtien sijainnit ennen kaatumista.
Harmaalla täyttövärillä kuvattu elementit, jotka olivat jo
aiemmin varastoituna ja varjostetulla kuvattu juuri nostettavana ollutta elementtiä.
Kuva ei ole mittasuhteessa.
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vain telineen toiselle sivulle on kuormittanut telinettä toispuolisesti ja näin ollen aiheuttanut
merkittävän kaatumisvaaran.
Betonielementtien varastoinnissa sovellettiin siis yleisten käytäntöjen vastaista varastointimenetelmää. Alalla yleisesti käytetyn asennusmenetelmän mukaan elementit tulee asentaa
elementtitelineeseen niin, että joka toinen elementti nostetaan telineen vastakkaiselle puolelle.

Nosturin kuljettaja kevensi nostoa T1 ollessa
puristumisvaarallisessa paikassa
Vaarallisen tapahtuman eli elementin kaatumisen ja sen alle jäämisen kannalta merkittävä tekijä
oli se, että nosturikuljettaja kevensi nostoa kun T1 oli puristumisvaarallisella alueella elementtien
välissä. Nosturin kuljettaja oletettavasti kevensi nostoa, kun T2 oli työtasolta käsin todennut
nostetun elementin olevan suorassa.
Kuljettaja ei ole osannut sanoa missä vaiheessa T1 on mennyt elementtien väliin. On kuitenkin
mahdollista, että nosturin kuljettaja on nähnyt T1:sen elementtien välissä, koska hän on viranomaisen selvityksen perusteella elementin kaatuessa yrittänyt nostaa kaivukoneen puomia, jotta
elementti nousisi ylöspäin. Haastatteluiden perusteella nosturin kuljettaja ei ole tehnyt ohjausvirhettä, eikä nosturista ole löydetty sellaista teknistä vikaa, joka olisi voinut selittää elementtien
kaatumista.

Elementti painui maahan
Merkittävin elementtien kaatumisen aiheuttanut tekijä oli nostettavana olleen elementin painuminen maahan. Välittömästi noston kevennyksen seurauksena elementti oli kuormittanut maapohjaa
ja telinettä koko painollaan. Elementit lepäsivät pelkän alussorastuksen varassa, mikä mahdollisti
niiden painumisen maahan (Kuva 3.). Painumisen seurauksena elementti on kallistunut ja vääntänyt telinettä niin, että telineen jalat ovat myös uponneet maahan. Painuneen elementin telineelle
aiheuttamasta väännöstä johtuen siinä jo aiemmin varastoituna
olleet kolme elementtiä alkoivat
myös kaatua.

Elementtitelineen
rakenteelliset puutteet

Kuva 3. Kaatunut elementtiteline. Kuvasta on havaittavissa,
että teline on uponnut alussoraan.
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Telineen ja siihen varastoitujen
elementtien kaatumisvaaran
kannalta yksi merkittävimmistä
tekijöistä oli elementtitelineen
puutteellinen pystytys ja sen
rakenteelliset puutteet. Elementtiteline oli puutteellisesti
perustettu ja siitä puuttui alatuki,
jonka päälle elementit normaalikäytännön mukaan asennetaan, jotta ne omalla painollaan
stabiloivat telinettä. Telineestä
puuttuivat myös alarivin kiinni-

Kuva 4. Käytössä ollut elementtiteline. Kuvasta on havaittavissa, että telineestä puuttui alemman rivin kiristyskammat.
tyskammat, jotka omalta osaltaan estävät elementtejä kiertymästä ja stabiloivat telinettä (Kuva 4).
Käytetty elementtiteline oli todennäköisesti myös rakenteeltaan liian pieni ja heikkorakenteinen
massiivisten elementtien varastointiin. Telinettä oli käytetty samassa kunnossa myös edellisen
päivän asennuksessa.

T1 kulki vaara-alueella työohjeiden vastaisesti
Vaaratilanne syntyi, kun elementin telineeseen noston aikana T1 oli ollut nostetun elementin
ja varastoituna olleiden elementtien välissä. T1 oli juuri pystyttänyt nojatikkaat telineeseen
nostettua elementtiä vasten ja oli aikeissa nousta irrottamaan nostoketjuja elementin yläpinnasta.
Samanaikaisesti nosturin kuljettaja oli työmenetelmän mukaisesti keventänyt nostoa ja elementti
oli painunut maahan.
Työntekijä T1 oli todennäköisesti mennyt varastoitujen elementtien väliin jo ennen kuin nostoa
oli kevennetty ja nostoketjut olivat löysällä. Mennessään tarpeettomasti varastoitujen elementtien
väliin ennen noston keventämistä, on T1 toiminut työohjeiden vastaisesti. Työvaiheeseen annetussa
suullisessa ohjeistuksessa ohjeistettiin, että varastoitujen elementtien väliin saa mennä vasta, kun
nostoketjut ovat löysällä ja elementti koko painollaan maassa.
T2 oli samaan aikaan ollut putoamisvaarallisessa paikassa telineen työtasolla noin 2 metrin
korkeudessa kiinnittämässä telineen ylemmän rivin kiinnityskampoja. Työskennellessään työtasolta
käsin on T2 toteuttanut normaalia asennustyöhön liittyvää työmenetelmää.

1.1.2 Onnettomuus O2
Elementin kaatumiseen johtaneista syytekijöistä ei onnettomuuden O2 osalta ole varmaa
tietoa. Todennäköisintä on, että elementti on kaatunut ulkopuolisen voiman vaikutuksesta, sillä
hiekassa ei ollut sellaisia painumisen jälkiä, että elementti olisi painunut maahan ja kaatunut
sen seurauksena.
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Elementtien muotojen ja painopisteen keskinäisen sijainnin perusteella on selvää, että
L-muotoinen betonista valmistettu kulmatukimuuri-elementti (alareunan leveys 850 mm) ei pääse
tukemattomanakaan kaatumaan sisäkehän puolelle (Kuva 5.). Kalliomurskeella päällystetty alusta,
jonka päälle elementit nostettiin, oli tasainen ja lujarakenteinen. Työryhmän saamien tietojen ja
valmistajan ohjeiden perusteella elementti on seisonut niin vakaasti, että se ei lujarakenteisella
tasaisella alustalla paikoillaan seistessä vaadi väliaikaista lisätuentaa. Sovelletulla nostomenetelmällä elementtiä asennettaessa virhetoimintojen mahdollisuus kuitenkin lisääntyy, jolloin riski
elementin kaatumiselle voi olla suurempi.

Kuva 5. Kaatunut kulmatukimuuri-elementti pystyyn nostettuna
Samanlaista elementtiä oli myös yritetty kaataa miesvoimin onnettomuuden jälkeen, mutta siinä
ei onnistuttu. Esitetyt syytekijät ja tapahtumien kulku perustuvat tutkintaryhmän näkemykseen
siitä mitä todennäköisemmin on tapahtunut.

Kaivukoneen käyttö elementtien asennuksessa
Työryhmän tulkinnan mukaan on todennäköistä, että vaarallisen tapahtuman syntymiseen on
vaikuttanut se, että elementtien asennuksessa käytettiin kaivukonetta. Työryhmän käsityksen
mukaan kaivukoneen soveltuvuus käytettäväksi betonielementtien nostamiseen, siirtämiseen
ja asentamiseen on kyseenalainen. Kaivukone on lähtökohtaisesti suunniteltu maamassojen
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siirtämiseen. Elementin kaatumiseen ovat mahdollisesti vaikuttaneet koneen nopeat ja repivät
liikkeet.
Kaivukoneella suuria kappaleita nostettaessa myös näköyhteys ohjaamosta on huono, koska
nostettava kappale on ohjaamon kanssa samalla korkeudella ja suoraan edessä. Myös koneen puomi ollessaan nostoasennossa jo itsessään heikentää näkökenttää. Lisäksi kaivinkoneen nostoarvot
eivät ole aina tiedossa, jolloin siirrettävän taakan painosta suhteessa nostopisteen etäisyyteen ei
ole tietoa. Painon ollessa suuri suhteessa nostopisteen etäisyyteen voi kaivukone kaatua.

Kaivukonetta siirrettiin liian aikaisin?
Tutkintaryhmän tulkinnan mukaan onnettomuudessa elementin kaatuminen on todennäköisesti
aiheutunut kaivukoneen siirtämisestä nostoketjun ollessa edelleen kiinni elementissä. Asentajat
Y1 ja Y2 olivat ohjanneet kaivukoneella nostetun elementin paikoilleen. Y1 ja Y2 näyttivät käsimerkein, kun elementti on oikeassa paikassa ja kun nostoketjut ovat irti. Työvaiheen mukaisesti
elementti oli nostettu paikoilleen ja sen oli laser-mittarin avulla todettu olevan suorassa. Tämän
jälkeen Y2 oli tikkaita avuksi käyttäen irrottanut kaksi elementin nostolenkeissä kiinni ollutta
nostoketjua, jonka jälkeen laskeutunut tikkaita alas.
Kuljettaja ja muut asennusryhmän jäsenet eivät ole osanneet sanoa mistä elementtien kaatuminen johtui. Työryhmän mukaan kuljettaja on todennäköisesti olettanut, että myös alapinnan
tartuntateräksessä kiinni oleva nostoketju on irti ja lähtenyt kääntämään kaivinkonetta seuraavan
elementin hakemista varten. Toisaalta on myös mahdollista, että alapinnan tartuntateräksen
nostoketju on ollut irti, mutta nostoketju on takertunut siihen kiinni kaivukoneen kääntämisen
yhteydessä.

Y1 kulki vaara-alueelle tuntemattomasta syystä
Y1 altistui puristumisvaralle, kun hän asennuksen aikana meni elementin ulkopinnan puolelle ja
tuntemattomasta syystä oleskeli elementin kaatumissäteen sisäpuolella. Työmenetelmän kannalta
Y1:sen ei olisi ollut tarpeellista mennä kyseiseen paikkaan. On kuitenkin mahdollista, että hän
on mennyt katsomaan, että onko elementti suorassa tai tarkastanut jotain muuta asennukseen
liittyvää.

Kaivukoneenkuljettaja teki ohjausvirheen?
On mahdollista, että kuljettaja on tehnyt ohjausvirheen, sillä kaivukoneesta ei löydetty teknistä
vikaa, joka voisi selittää koneen äkillistä kääntymistä. Ohjausvirheen todellisuudesta ei ole
varmaa tietoa, mutta se selittäisi kaivinkoneen mahdollisesti tekemän äkkinäisen liikkeen,
jonka seurauksena elementin alapinta on liikahtanut nopeasti kohti kaivuria, jolloin elementin
painopiste on siirtynyt ja se on alkanut kaatumaan kaivurista pois päin.

1.1.3 Onnettomuus O3
Suurmuottia kantavan rakenteen murtuminen
Muotin kaatumisen kannalta merkittävin tekijä oli muottia kantavan rakenteen eli betoniperustuksen murtuminen. Asennettava muotti oli nostettu paikoilleen asennustukirautojen päälle ja
suoristettu pystyyn. Suurmuotin kuormituksesta johtuen asennustukiraudalta tartuntateräksiin ja
sitä kautta betoniperustuksen päähän siirtynyt voima oli niin suuri, että betoniperustus lohkesi.
Betonin lohkeamisen seurauksena muotti putosi asennustukiraudan päältä ja kaatui perustuksen
yli (Kuva 6). Betoniperustuksessa ei ollut muita teräksiä kuin 8 mm tartuntateräkset 500 mm jaolla.
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Kuva 6. Murtunut sokkelipalkki ja asennustukirauta.

Asennustukirauta asennettiin liian lähelle betoniperustuksen päätä
Betoniperustuksen murtumiseen on merkittävästi vaikuttanut se, että toinen paikan päällä hitsattu
asennustukirauta oli asennettu lähimpänä perustuksen päätä olleeseen tartuntateräkseen. Asennustukirautoja oli asennettu kyseisen muotin kannattelua varten kaksi kappaletta, toinen noin 600
mm muotin päästä ja toinen 200 mm perustuksen päästä (Kuva 7). Perustuksen päähän asennettu
asennustukirauta oli asennettu asennusryhmän toimesta lähelle perustuksen päätä, jotta ylipitkän
muotin painopiste saataisiin jaettua mahdollisimman tasaisesti molemmille asennustukiraudoille.

Kuva 7. Havainne kuva muotista, sen aiheuttaman kuorman keskeinen vaikutuspiste ja asennustukirautojen sijainti.

14

Ylipitkän suurmuotin käyttö
Rakenteen murtumisen kannalta merkittävää oli, että asennusryhmä valitsi kohtaan käytettäväksi
liian pitkän suurmuotin. Asennusryhmän asentama muotti oli suurin työmaalla käytettävissä
oleva 7,5 m pitkä (paino 2,5 t), joka tässä tapauksessa ylitti betoniperustuksen noin 3,5 metrillä.
Työryhmän tekemien rakennelaskelmien mukaan suurmuotin painopiste sijaitsi noin 250 mm
perustuksen päästä ja sen aiheuttama kuorma on suurilta osin (noin 90 %) vaikuttanut perustuksen
päässä olleen asennustukiraudan kohdalla (Kuva 7). Muotin perustuksen ylimenevä osuus kuormitti
siis täydellä painolla perustuksen päätä ja siihen asennettua asennustukirautaa, koska muotin
perustuksen ylittävän osan alla ei ollut mitään sitä kannattelevaa rakennetta.

T3 oleskeli vaara-alueella tarpeettomasti
Ainoastaan suurmuotin kaatuminen ei olisi aiheuttanut välitöntä henkilövahingon vaaraa, ellei
T3 olisi ollut asennuksen aikana vaara-alueella. Työntekijä T3 oli suurmuotin pystyyn nostamisen
jälkeen oleskellut tarpeettomasti muotin valupinnan puolella sen kaatumissäteen sisäpuolella
puristumisvaarallisella alueella. Työvaiheen perusteella T3:sella ei ollut mitään syytä olla kyseisessä
paikassa. T3 todennäköisesti oletti, että muotti on turvallisesti pystyssä, eikä kiinnittänyt enää
huomiota suurmuotin asennukseen.
T4 altistui putoamisen vaaralle irrottaessaan ohjeistuksen mukaisesti suurmuotin nostoketjuja
noin 2 metrin korkeudessa suurmuotin työtasolla. Työmenetelmän ja työsuorituksen kannalta on
välttämätöntä ja muottityöhön sovellettavien työohjeiden mukaista, että T4 työskenteli työtasolta käsin.

B1.2 Myötävaikuttavat riskitekijät
Onnettomuustapauksissa töiden valvonta on todennäköisesti ollut osin riittämätöntä, mikä osittain
selittäisi käytettyjen vaarallisten työtapojen omaksumista ja niiden vakiintumista. Valvonnan
riittämättömyys ilmeni työmailla vaarallisten asennus- ja nostomenetelmien toteuttamisena, sekä
työvälineiden rakenteellisina puutteina.
Riittämätön rakennuselementtien asennusjärjestyksen suunnittelu tai puutteelliset tiedot suunnitelmissa mm. elementtien väliaikaisesta tuennasta ovat todennäköisesti myös myötävaikuttaneet
vaarallisten työmenetelmien taustalla. Onnettomuustapausten taustalla on ollut vakiintuneeseen
työmenetelmään syystä tai toisesta tullut muutos ja siitä seurannut työnkulun muuttaminen ilman
kokonaisuuden uudelleen suunnittelua.

1.2.1 Onnettomuus O1
Asennusryhmän vähäinen kokemus
Elementtien vaaralliseen varastointimenetelmän toteutumiseen on suurilta osin vaikuttanut se, että
asennusryhmällä ja työnjohdolla on ollut vähäinen kokemus vastaavanlaisesta elementtiasennuksesta. Näin ollen heillä ei ole mahdollisesti ollut riittäviä valmiuksia työmenetelmän sisältämien
riskien ja elementtitoimittajan toimittaman elementtitelineen kunnon ja sen soveltuvuuden
arviointiin.
Sovelletun työtavan käyttäminen on todennäköisesti ollut suurilta osin seurausta sen
suunnitelleen ja ohjeistaneen työnjohdon vähäisestä kokemuksesta elementtien asentamiseen.
Massiivisten elementtien nostaminen, varastointi ja paikoilleen asennus vaatii asennusryhmältä
erityisosaamista. Selvitysten perusteella on mahdollista, että vähäisestä kokemuksesta johtuen
asennusryhmä ei ole osannut pystyttää elementtitelinettä niin, että se olisi rakenteellisesti vakaa
ja pysyisi turvallisesti pystyssä.
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Elementtitelineen sijoituspaikka
Elementtien telineeseen toispuolisesti varastointi on mahdollisesti ollut osin seurausta elementtitelineen siirtämisestä. Edellisen päivän asennuksesta poiketen oli teline siirretty onnettomuuspäivän
aamuna työn edetessä lähemmäs kuormasta nostettavien elementtien asennuspaikkaa. Myös
nosturin paikkaa oli siirretty edellisestä päivästä. Tehtyjen siirtojen seurauksena elementtiteline oli
niin lähellä nosturia, että elementtejä ei tilan puutteen vuoksi ollut mahdollista varastoida telineen
nosturin puoleiselle sivulle. Nosturin ja telineen sijainnista johtuen asennusryhmä päätti, että
nostettava elementti varastoitaisiin myös elementtitelineen samalle sivulle.(kts. Betonielementin
vaarallinen varastointimenetelmä)

Alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeaminen
Alkuperäisen työmaan työ- ja laatusuunnitelman mukaan elementit nostetaan paikoilleen
suoraan kuormasta ilman välivarastointia. Suunnitelmaa oli kuitenkin muutettu myöhemmin
niin, että elementit välivarastoidaan elementtitelineeseen. Selvitysten perusteella välivarastointiin
päädyttäessä oli sovittu, että telineeseen varastoidaan enintään kolme elementtiä samanaikaisesti.
Tästä suunnitelmasta jouduttiin kuitenkin poikkeamaan, koska elementtirekan tuomista elementeistä viimeinen ei ollutkaan oikea, jolloin sekin jouduttiin varastoimaan elementtitelineeseen.
Muutoksesta johtunutta elementtien väliaikaista varastointia ja tästä aiheutuvia työturvallisuuteen
liittyviä vaaroja ei ollut erikseen arvioitu. Itse elementtien asennusjärjestyksestä ei ollut laadittu
erillistä suunnitelmaa.

Perehdyttäminen ja ohjeistus
Elementtien vaarallisen varastointimenetelmän käyttö on osin ollut seurausta osittain puutteellisesti
toteutetusta perehdytyksestä ja ohjeistuksesta. Saatujen tietojen mukaan elementtiasentamiseen ja
elementtitelineen käyttöön liittyvää riittävää perehdytystä ei ollut annettu molemmille asentajille.
Osittainen perehdytys oli annettu T1:lle suullisesti työmaalla vähäisen kokemuksen elementtiasentamisesta omaavan työnjohdon toimesta. Perehdyttämisen ja ohjeistuksen osittaisesta
puutteellisuudesta johtuen on mahdollista, etteivät asennustyötä tehneet T1 ja T2 tienneet turvallisia
työmenetelmiä elementtien asennukseen.

Elementtitelineen toimitukseen liittyvät puutteet
Puutteellisesti pystytetyn elementtitelineen käyttö oli osin seurausta siitä, että elementtivalmistajan toimittamasta elementtitelineestä puuttuivat käyttöohjeet. On mahdollista, että jos ohjeet
olisivat olleet kunnossa ja asennusryhmä olisi nähnyt ne, he olisivat osanneet pystyttää telineen
oikein. Toimittajan kanssa oli ennen ensimmäisen elementtikuorman toimitusta sovittu, että
alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen työmaalle toimitetaan elementtiteline, jotta niiden asennus
saadaan suoritettua jouhevammin. Elementtien toimittaja ei ollut toimittanut käyttöohjeita telineen
turvallisesta käytöstä, vaikka varastoitavien betonielementtien käsittely vaati erityistä osaamista
niiden suuresta koosta ja painosta johtuen.
Elementtitoimittajan toimittama teline ei myöskään ollut riittävän lujarakenteinen ja vakaa
suurten elementtien varastointiin. Työmaan henkilöstö ja asennusryhmän jäsenet ilmeisesti
olettivat valmistajan toimittaman telineen olevan kyseisten elementtien varastointiin soveltuva
sellaisenaan.
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1.2.2 Onnettomuus O2
Elementtien nostopisteiden suunnittelu
Elementin nostoketjuun kiinni jäämiseen/takertumiseen on oletettavasti myötävaikuttanut
elementtien nostopisteiden sijainnit. L-muotoisten kulmatukimuuri-elementtien nostopisteet oli
suunniteltu ja asennettu elementin päälle niin, ettei nostoa voinut nostolaitteesta riippumatta
suorittaa stabiilisti. Tämä aiheutti luonnollisesti sen, että asennusryhmällä ei käytännössä ole ollut
muuta mahdollisuutta, kuin kiinnittää elementti nostoketjuun myös alaosasta. Asennusryhmä oli
kiinnittänyt yhden nostoketjun yhteen neljästä elementin alapinnassa olleista tartuntateräksistä.
Tällaisen nostomenetelmän seurauksena syntyy myös nostoketjun irtoamisen vaara, sekä sen
seurauksena aiheutuva elementin heilahtamisen ja putoamisen vaaran. Asennusryhmä oli käyttänyt
samaa nostomenetelmää myös aiemmilla työmailla.
Vaarallinen nostomenetelmä on siis ollut seurausta elementtivalmistajan valmistamien
elementtien nostopisteiden heikosta suunnittelusta ja sijoituksesta. Elementtitehtaalla kiinnitetyt
nostolenkit sijaitsivat elementin päällä, sen molemmissa päissä. Nostolenkeistä nostettaessa
nousee elementti sen muodosta ja keskeisestä painopisteestä johtuen vinossa. Tämä tekee sen
nostamisesta ja paikoilleen asentamisesta vaikeaa.

Valmistajan ohjeiden mukaan kaivukonetta voitiin käyttää nostoon
Kaivukoneen käyttö elementtien asennuksessa oli osin seurausta elementtivalmistajan ohjeistamasta menetelmästä, jonka mukaan kyseisenlaisia elementtejä on sallittua nostaa ja siirtää
paikoilleen myös kaivukonetta käyttäen. Asennuksessa käytettiin kaivukonetta, koska elementtien
varastointialue oli kaukana ja elementtejä tarvitsi nostaa vain yhteen tasoon. Elementtiä asennettaessa ja kuljetettaessa sitä tarvitsi nostaa vain noin 30 cm maasta.

Sääolosuhteet
Onnettomuushetkellä vallinnut puuskittainen tuuli on voinut myötävaikuttaa elementin kaatumiseen, mutta sen mahdollisuutta ei tietojen mukaan ole syytä pitää merkittävänä.

1.2.3 Onnettomuus O3
Itseohjautuva asennusryhmä
Kokenut asennusryhmä oli tehnyt töitä rutiininomaisesti, mikä oli mahdollisesti myötävaikuttanut
siihen, että asennusryhmä ei ole havainnut ylipitkän muotin asennustukiraudan varaan asentamisesta aiheutuvaa muotin kaatumisvaaraa. Asennusryhmä on ollut itseohjautuva. Muottien koon,
sekä asennustukirautojen käytön ja määrän valinta on perustunut kunkin seinän osalta pääasiassa
ryhmän omaan harkintaan. Työmenetelmän käytöstä heillä oli yli kymmenen vuoden kokemus ja
taustalla useita samankaltaisia asennuskohteita. Asennustyöryhmän keskuudessa käytössä olleen
vakiintuneen työmenetelmän mukaisesti muotti nostettiin perustuksen tartuntateräksiin työmaalla
hitsattujen omavalmisteisten asennustukirautojen päälle. Muottivuokraajille tehtyjen selvitysten
perusteella asennustukirautojen käyttö elementtien asennuksessa on lähinnä ollut kyseisen
asennusryhmän keskuudessa käytetty menetelmä. Todennäköisesti ryhmän työskentely on ollut
rutiininomaista, jolloin suurmuotin kaatumisen vaara on mahdollisesti jäänyt huomioimatta.
Työmaalla oli pidetty asennusryhmän kanssa suunnittelupalaveri seinien valamisjärjestyksestä.
Muottityöhön liittyvää työturvallisuussuunnitelmaa ei ollut ennen töiden aloittamista käyty läpi
työntekijöiden kanssa kyseisellä työmaalla. Suunnitelma oli kuitenkin käyty läpi aiemmin edellisellä
työmaalla.
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Suurmuottien asennuksen ja muottikierron suunnittelu
Muottien asennus ei edennyt suunnitelman mukaisesti, joka johti siihen, että asennusryhmä päätti
käyttää ylipitkää muottia. Saatujen tietojen mukaan asennusryhmä teki töitä itseohjautuvasti ja heillä
on ollut valtuudet muuttaa asennusjärjestystä tarpeen mukaan. Muottien asennusjärjestys oli suunniteltu, mutta on mahdollista, että muottikierron yksityiskohtaisemmalla ennakkosuunnittelulla
olisi vapaana ollut sopivan pituinen muotti, jolloin asennusryhmä ei olisi päätynyt ylipitkän muotin
käyttöön. Toteutetusta muottikierrosta johtuen vapaana oli vain suurin 7,5 metriä pitkä muotti.
Muotteja kannattavien asennustukirautojen asennuksesta, sijainnista tai määrästä ei ollut
mainintaa muottisuunnitelmassa ja muottijärjestelmää koskevassa ohjeessa. Asennustukiraudan
rakenteesta ja niiden kiinnityksistä ei ollut lujuuslaskelmia tai suunnitelmia.

Tiedostettu riskinotto työn edistymisen vuoksi?
Asennusryhmä on mahdollisesti käyttänyt kyseiseen kohtaan ylipitkää muottia myös siksi, että
työ etenisi jouhevammin. Muotti on ollut melkein puolet pidempi kuin sen alla ollut kantava
rakenne, joten on todennäköistä, että asennusryhmä on havainnut tämän poikkeaman ja ottanut
tiedostetun riskinoton asentaessaan ylipitkän muotin.

Betoniperustuksen lujuuden varmistaminen
On todennäköistä, että betoniperustuksen murtumiseen on mahdollisesti vaikuttanut myös se, että
betonin lujuus ei ollut tarpeeksi kehittynyt. Asennusryhmän käyttämän työmenetelmän mukaan
betonin kuivumisaika on normaalisti ollut 1–2 päivää, minkä jälkeen perustuksen valumuotti
puretaan pois ja sen päälle voidaan asentaa asennustukiraudat ja muotti. Betoniperustukseen
asennettavien asennustukirautojen ja suurmuotin asennusajankohtaa ei ollut määritetty suunnitelmissa, eikä betonin lujuutta ollut varmistettu ennen muottiasennuksen aloittamista.
Työryhmän näkemyksen mukaan on mahdollista, että betonin lujuus ei ole ollut vielä tarpeeksi
kehittynyt kolmen vuorokauden kuivumisen jälkeen, mikä on lisännyt riskiä perustuksen lohkeamiseen. Perustuksessa käytetyn betonin lujuusluokasta ei ole tarkkaa tietoa. Jos oletetaan, että
se oli valettu lujuusluokaltaan C25 / C30 olevasta normaalisti kovettuvasta plussementistä ja sen
lämpötila on ollut +5 astetta. Tuolloin betonin kuutiolujuus olisi ollut 3 vuorokauden jälkeen alle
1 MPa:n, joka ei olisi ollut riittävä suurmuotista aiheutuvalle kuormalle. Kuivumisaika huomioiden
ei lujuusluokallakaan olisi ollut merkittävää vaikutusta betonin murtumishetkiseen lujuustasoon.
Jos perustus olisi tehty säänkestävällä betonilla, olisi lujuus ollut tätä hiukan korkeampi, mutta
ei silloinkaan riittävä kantamaan suurmuotilta asennustukiraudan kautta perustukseen siirtyvää
kuormaa.

Tuulikettinki oli kiinnitetty työohjeiden vastaisesti
On mahdollista, että suurmuotin kaatuminen olisi hidastunut tai estynyt kokonaan, jos tuulikettinki
olisi ollut oikein kiinnitettynä. Tämän mahdollisuutta on kuitenkin syytä pitää pienenä.
Suurmuotin tuulikettinki oli kiinnitetty pilarin tukiteräkseen työohjeiden vastaisesti anturan
tartuntateräkseen. Tietojen perusteella tuulikettinkejä oli myös aiemmin kiinnitetty samalla tavalla,
vastoin ohjeistettua työmenetelmää. Ohjeiden mukaan tuulikettingit kiinnitetään nostolenkilliseen
painoon. Tuulikettingin tarkoitus on oikein kiinnitettynä siirtää tuulenvoimasta aiheutuva kuorma
muotista rakenteeseen.
Betonin murtumisen ja suurmuotin putoamisen seurauksena pilarin tartuntateräs ei kestänyt
muotin putoamisesta aiheutuvaa vetovoimaa vaan oikeni suoraksi, jolloin myös tuulikettinki irtosi.
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Sääolosuhteet
Sää on ilmatieteenlaitoksen tietojen mukaan ollut perustuksen valun jälkeen kostea ja sateinen.
Ilman lämpötila on ollut ajanjaksolla +4 ja +8 asteen välillä ja sademäärä noin 10–15 mm. Näin
ollen on mahdollista, että vallitseva lämpötila ja ilman kosteus ovat pitkittäneet betonin kuivumista
ja sen lujuuden kehitys oli ollut oletettua hitaampaa.

B2. Mahdollisuudet välttää tai rajoittaa vahinkoa
Onnettomuustilanteet ovat sattuneet niin nopeasti, ettei onnettomuuksissa kuolleilla ole ollut
mitään mahdollisuuksia väistää päälle kaatuvaa elementtiä tai muottia. Kaatuessaan monta tonnia
painavat kappaleet aiheuttavat niin kovan iskun, että sen aiheuttamilta kuolemaan johtaneilta
vammoilta ei olisi voinut välttyä suojavälineillä tai nopeammalla ensiavulla.
Onnettomuuksissa loukkaantuneiden osalta on kyse henkilön putoamisen seurauksena
aiheutuneesta kovaa pintaa vasten iskeytymisestä. Molemmat onnettomuuksissa 01 ja 03 putoamisen seurauksena loukkaantuneet työntekijät ovat olleet työtasolla noin 2,5 metrin korkeudessa
elementin tai muotin työtasolla. Työtasot on varustettu putoamisen estävin kaitein, mutta elementin
tai muotin kaatuessa putoamisen estävät suojarakenteet eivät estä putoamista. Onnettomuustapauksissa loukkaantuneet ovat hypänneet alas työtelineeltä välttyäkseen kappaleen alle jäämiseltä.
Työn luonteesta johtuen on sellaisen putoamissuojauksen käyttö haasteellista, jolla estettäisiin
elementin tai muotin kaatuessa kovaa pintaa vastaan iskeytyminen. Esimerkiksi turvavaljaita
käytettäessä tulisi olla erillinen liikuteltava rakenne jonne valjaat kiinnitetään
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c.

TurvallisuusjohtamiseEN
LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT

K

aikkien onnettomuuksien syytekijät liittyvät välittömästi tai välillisesti vaaralliseen ihmisen
inhimilliseen toimintaan ja sen hallitsemiseen. Tapauksissa on joko sovellettu ohjeistettua
työmenetelmää tai sellaista ei ollut suunniteltu ja opastettu lainkaan. Osassa tapauksista
onnettomuuksien uhrien osaamisen varmistaminen, sekä perehdyttäminen ja opastus kyseisen
asennustyön turvalliseen läpivientiin ovat todennäköisesti olleet riittämättömiä.
Onnettomuustapausten turvallisuuspoikkeamien tarkastelussa esitetyt tekijät voidaan karkeasti
ryhmitellä sen mukaan, oliko kyse yleisesti käytössä olleesta vaarallisesta työmenetelmästä, jonka
vaaroja ei tunnistettu vai riittämättömän valvonnan, perehdyttämisen ja opastuksen seurauksena
syntyneestä vaarallisesta työtavasta.

C1. Työmenetelmien suunnittelu, ohjeistus ja
valvonta
Konkreettisimmat tapahtumien kulkuun vaikuttaneet riskitekijät liittyvät onnettomuustapauksissa
työmenetelmien suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Onnettomuudet osoittivat, että riskienhallintaan
on liittynyt sellaisia puutteita, jotka edesauttavat olosuhteiden syntymistä ja työmenetelmien
vaarallista toteutumista kyseisillä rakennustyömailla. Turvallisuusjohtamisessa noudatettavilla
toimintamalleilla ei ollut kyetty varmistamaan elementtien asennusvaiheessa käytettyjen työmenetelmien sisältämiä riskejä.
Elementtien ja suurmuottien asennussuunnitelmat oli kirjallisesti tehty, mutta elementtien
asennusjärjestykseen, asennusaikaiseen vakavuuteen ja väliaikaiseen tuentaan liittyvä suunnittelu
on todennäköisesti ollut riittämätöntä.
Onnettomuudessa O1 käytetty elementtien välivarastointi menetelmä oli toteutettu elementtien
kokoon ja painoon nähden soveltumattomalla ja väärin pystytetyllä telineellä. Elementtiteline oli
tilattu tehtaalta toimitettavaksi ensimmäisen elementtikuorman yhteydessä. Työmaalla ei osattu
riittävästi arvioida telineen kuntoa ja soveltuvuutta kyseiseen varastointiin. Yksi syy tähän oli
mahdollisesti työmaahenkilöstön riittämätön kokemus vastaavanlaisista töistä. Elementtitelinettä
ei ollut pystytetty oikein, mikä ilmeni alatuen sekä alarivin kampojen asentamatta jättämisenä ja
yleisten ohjeiden vastaisena elementtien varastointitapana.
Ylempi johto ei ollut tietoinen kyseisen elementtitelineen toimituksesta tai sen käytöstä työmaalla.
Elementtien asentamisesta ei ollut tehty suunnittelijoiden hyväksymää asennussuunnitelmaa, josta
käy ilmi oleelliset tiedot asennusjärjestyksestä, nostoista ja väliaikaisesta varastoinnista. Elementtitelineen käyttöohjeita ei myöskään ollut toimitettu työnjohdolle tai työntekijöille, minkä seurauksena
asennusryhmä sovelsi työtapoja parhaaksi katsomallaan tavalla. On muistettava, että työn suunnittelu
ja ohjeistus on työnantajan, sekä yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan vastuulla.
Onnettomuudessa O2 elementtien asennuksesta ei ollut tehty asennussuunnitelmaa. Asennuksessa käytetyt työmenetelmät ovat yksityisyrittäjän ja kahden muun asennuksessa mukana olleen
yksityisyrittäjän soveltamia menetelmiä. Vaarallisten olosuhteiden ja vakiintuneisiin työtapoihin
liittyvät vaarat ovat jääneet tunnistamatta.
Onnettomuuden O3 osalta suurmuotteja kannattelevien asennustukirautojen käyttöön ja
niiden sijaintiin tai määrään ei ollut otettu kantaa muottien asennussuunnitelmassa. Käytännössä
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kyseisen työmenetelmän käytöstä aiheutuvia riskejä ei ollut erikseen arvioitu. Suurten ja painavien
muottielementtien asennuksessa ja niiden nostoissa on syytä noudattaa valmistajan tai maahantuojan ohjeita. Mikäli ohjeita ei ole saatavilla tai jos ohjeista on jostain syystä tarpeen poiketa, on
syytä hankkia rakennesuunnittelijalta suunnitelma tarpeellisine rakennelaskelmineen riittävän
lujuuden varmistamiseksi.

C2. Töihin perehdyttämisen suunnittelu
Onnettomuudessa O1 on todennäköistä, että työntekijöiden tietoja ja taitoja rakennuselementtien
asennukseen ei ollut riittävästi varmistettu, eikä ohjeistus asennuksiin liittyvistä turvallisista työtavoista ollut riittävää. T1 oli vuokrattuna henkilöstövuokrausyrityksen kautta. Henkilövuokrausyrityksellä ei saatujen tietojen mukaan ollut tietoa T1:sen osaamisesta elementtien asentamiseen.
Työnjohtoa ja työntekijöitä ei todennäköisesti ollut riittävin toimenpitein perehdytetty elementtien
asentamiseen ja elementtitelineen käyttöön. Tämä ilmeni yleisten työmenetelmien vastaisina tai
poikkeavina toteutusmenetelminä elementtien varastoinnissa.
Työmaan työnjohdolla, eikä ylemmällä johdolla ollut tietoa T1 ja T2 aiemmasta kokemuksesta
vastaavanlaiseen elementtiasennukseen.

C3. Turvallisuuden johtaminen
Työmenetelmien hallinnan puutteet viittaavat osin yhteisen rakennustyömaan turvallisuuden
johtamisen haasteisiin, mikä käy usein ilmi epäselvinä työturvallisuusvastuina, itseohjautuvina
asennusryhminä ja johdon tietämättömyytenä henkilöstön todellisesta osaamistasosta. Usein
epäselvät vastuukysymykset ja esimiestoiminnan järjestelyt saattavat viestiä siitä, että turvallisuusasioita ei ole priorisoitu riittävän korkealle. Esimiesten on mahdotonta valvoa tinkimättömästi
työpaikan turvallisuutta, mikäli heille ei osoiteta siihen käytännössä riittäviä resursseja. Yleensä
tällaiset signaalit puolestaan rapauttavat nopeasti turvallisuuskulttuuria ja yksittäisten työntekijöidenkin turvallisuusasenteita.
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D.

SUOSITUKSET TYÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI

D1.Välittömien turvallisuuspoikkeamien torjunta
1.1 Turvallisten työmenetelmien käyttö ja vaarojen tunnistaminen
Päätoteuttajan on perehdyttämällä ja opastamalla huolehdittava siitä, että kaikilla yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä
olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet.
Jokaisen työnantajan vastuulla on opastaa työntekijänsä sekä toimihenkilönsä työpaikka- ja
työtehtäväkohtaisesti. Turvallisista työmenetelmistä tulee antaa selkeät ohjeet työntekijöille ja
varmistaa, että työntekijät hallitsevat ne käytännössä. Työntekijöiden on tehtävä työt turvallisilla
menetelmillä ja myös noudatettava annettuja ohjeita.
Turvalliseen rakennuselementtien ja -muottien asennukseen ja välivarastointiin liittyvät väliaikaiset tuennat on määriteltävä yksiselitteisesti tehtyjen riskienarviointien perusteella. Toimintatavat on
myös ohjeistettava ja osaaminen varmistettava niin asentajien kuin nosturin kuljettajienkin osalta.
Poikkeamatilanteissa otetaan aina yhteys työnjohtoon. Työ suunnitellaan uudelleen poikkeaman
vaatimalla tavalla. Suunnitelman perusteella valitaan käyttöön vain tarkoitukseen sopivat menetelmät sekä työvälineet, joiden kunto varmistetaan ennen työn aloittamista.

1.2 Elementtien välivarastointi
Elementtien välivarastointi tulee suorittaa suunnitellussa järjestyksessä. Lähtökohtana on, että
suunnitelma asennusjärjestyksestä tulee olla tehtynä ja asennusryhmän nähtävillä ennen kuin
elementit tulevat työmaalle. Elementtitelineen oikeanlaisen käytön varmistamiseksi tulisi telineessä
olla ohjeet sen turvalliseen käyttöön. Myös telineen rakenteellisen vakauden varmistamiseksi tulisi
ohjeessa olla kerrottuna, miten teline tulee pystyttää (alatuki, pelkat, sekä kampojen sijainnit ja
kiinnitykset).

1.3 Alamiestyöskentely
Nostureiden alamiestyöskentely vaatii erityisosaamista elementtiasentamisessa. Kun alamiehenä
työskentelevä hallitsee oikeanlaiset työmenetelmät ja tunnistaa työn vaarat kattavasti ovat edellytykset työn turvalliseen läpivientiin paremmat. Alamiehen on tunnettava rakennuselementtien
turvalliset kiinnitys- ja nostotavat sekä kuhunkin nostoon sopivat nostoapuvälineet. Alamiehen
on myös tunnettava raskaita rakennuselementtejä asennettaessa menetelmät niiden turvalliseen
väliaikaiseen tuentaan. Lisäksi yhteispeli nosturinkuljettajan kanssa vaatii muun muassa nostotyön
käsimerkkien osaamisen.

1.4 Suurmuottien asennus ja tuenta
Suurmuottien asennus ja tuenta on tehtävä valmistajan tai maahantuojan ohjeiden mukaisesti.
Mikäli tuentaan käytetään omavalmisteisia rakenneosia, kuten käytössä olleita asennustukirautoja,
on niiden rakenteesta, määrästä ja sijainnista syytä laatia tarvittavat lujuuslaskelmat ja suunnitelmat
rakennesuunnittelijan toimesta. On varmistettava, että tieto suunnitelluista asennusmenetelmistä ja
kiinnityksistä kulkeutuu asennustyötä tekeville ja he ymmärtävät ja osaavat toteuttaa suunnitelmaa.
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Suurmuottiasennusta suoraan sokkelipalkin päälle tehtäessä on huomioitava turvalliset
työmenetelmät. Yleisesti muotti asennetaan suoraan holvin päälle, mutta suoraan sokkelipalkkiin
asennettaessa on varmistettava, että muotti on riittävästi tuettu ja seisoo vakaasti. Vakavuuden
varmistamiseksi muotti tulisikin läpipultata sokkeliin ja käyttää huolellisesti kiinnitettyjä
ohjurilankkuja kuorman tasaamiseksi. Tällaisissa tapauksissa tuenta muotin omilla tuilla on toki
haastavaa, koska muotin tukijalat ovat lyhyet.

1.5 Töiden valvonta ja epäkohtiin puuttuminen
Työtapojen turvallisuutta ja annettujen työohjeiden noudattamista tulee valvoa. Pelkästään töiden
ohjeistaminen ei riitä, vaan on valvottava, että ohjeita noudatetaan myös käytännössä.
Työstä vastuussa olevan tahon pitää olla hyvin tietoinen sovellettavista työmenetelmistä ja arvioida niihin liittyvät vaarat. Työmenetelmiin liittyvien vaarojen arvioinnissa olisi otettava huomioon
myös mahdollinen työohjeiden vastainen toiminta ja siitä aiheutuvat vaaratilanteet. Riittävällä
valvonnalla pitää varmistua siitä, että käytännössä sovellettavat työtavat vastaavat ohjeistusta.
Työohjeiden vastaisiin työtapoihin ja muihin epäkohtiin pitää puuttua välittömästi ja jämäkästi.

D2.Turvallisuusjohtamisen kehittäminen
2.1 Työn suunnittelu ja ohjaus
Riittämätön työn suunnittelu saattaa johtaa vaarallisten tilapäisratkaisujen käyttöön rakennuselementtien tuennassa, nostossa ja asennuksessa. Puutteellisen työn ennakkosuunnittelun johdosta
myös työvaiheen ohjeistus ja opastus saattavat olla riittämättömiä, liian yleisluonteisia tai puuttua
kokonaan. Asennusryhmän itseohjautuvuus ei poista vaarojen tunnistamisen tarvetta.
Hyvin suunnitellut ja kattavat riskienarvioinnin ja -hallinnan menettelytavat ovat työympäristön
ja työmenetelmien suunnittelun perusedellytyksiä. Työympäristön turvallisuuden varmistavien
ratkaisujen ja työmenetelmien suunnittelun pitää aina perustua kattavan vaarojen tunnistamisen
ja riskienarvioinnin tuloksiin.
Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja niiden hallinta tulisi olla selkeästi johdettua,
suunnitelmallista ja jatkuvaa toimintaa. Prosessin tulisi perustua kattavaan toimintojen ja tehtävien
analyysiin ja siinä tulisi hyödyntää kattavasti organisaation omia tietokantoja ja ulkopuolisia
tietolähteitä.
Elementin suunnittelijan ja valmistajan tulisi ottaa suunnitelmissa huomioon valmistettavan
elementin turvallinen asennus. Jokaisen elementin valmistukseen tai suunnitteluun osallistuvan
tulisi olla tietoinen turvalliseen nostoon käytettävistä menetelmistä, jotta elementin nostopisteiden
tärkeys tiedostetaan. Heidän tulisi myös varmistaa, että elementin turvallinen nostaminen ja
asentaminen onnistuvat elementtiin suunnitelluilla nostolenkeillä.

2.2 Töihin perehdyttäminen ja osaamisen hallinta
Rakennustyömaan päätoteuttajan on huolehdittava yhteisellä rakennustyömaalla työtä tekevien
perehdytyksestä. Jokaisen työnantajan on annettava työntekijöille työhönopastus sekä riittävät
tiedot ja ohjeet heidän työhönsä liittyvistä vaaroista ja niiden torjunnasta. Ennen työn aloittamista
tulee varmistaa, että työntekijällä on riittävä ammattitaito ja osaaminen työn turvalliseen toteuttamiseen. Työntekijät on perehdytettävä ja opastettava valmistajan antamiin ohjeisiin, työvaiheisiin,
työmenetelmiin ja työvälineiden turvalliseen käyttöön. Työvaiheiden tai työvälineiden muuttuessa
on opetusta ja ohjausta tarvittaessa täydennettävä. Organisaatiossa tulisi olla järjestelmällinen
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menettelytapa, jolla varmistetaan henkilöstön osaaminen tehtäviin työmenetelmiin ja kohdekohtaisiin vaaroihin.
Elementtien asennukseen on saatavissa koulutusta myös koulutuslaitosten toimesta. Esimerkiksi ammattitutkinnon osana on mahdollista suorittaa betonielementtien asentamiseen liittyviä
opintoja.

2.3 Aliurakoitsijavastuu
Yhteisen työpaikan pääurakoitsija on tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut urakoimaan
sopimuksenmukaisen työn. Pääurakoitsija on suhteessa rakennuttajaan ja vastuussa paitsi omasta,
myös käyttämistään aliurakoitsijoista. Pääurakoitsijalle kuuluu mm. työntekijöiden perehdyttäminen, työmaan yleisjohto, sekä vastuu eri urakoitsijoiden töiden turvallisesta yhteensovittamisesta.
Kukin urakoisija on kuitenkin aina myös vastuussa omien työntekijöidensä turvallisuudesta.

2.4 Elementtien ja suurmuottien asennuksen, sekä nostotyön
turvallisuussuunnittelu
Elementti- ja suurmuottiasennuksen toteutuksesta vastaavien on laadittava kirjallinen elementtien
tai muottien asennussuunnitelma, johon rakennesuunnittelija antaa tarpeelliset ja riittävät tiedot.
Asennussuunnitelma on hyväksytettävä suunnittelijoilla. Muottityöstä on laadittava suunnitelmat,
kun käytetään muotteja, jotka painonsa tai kokonsa vuoksi edellyttävät nostoapuvälineiden käyttöä.
Rakennuselementtien ja -muottien asennus vaikuttaa oleellisesti koko työmaan toimintaan.
Huomioon tulee ottaa mm. turva-alueet, kulkutiet, putoamissuojaus ym. Elementtiasennus- tai
muottityösuunnitelma tulee olla työnjohdon ja asentajien käytössä.
Kirjallinen nostotyösuunnitelma laaditaan tavanomaisesta poikkeavista nostoista ja aina kun
taakka nostetaan useammalla kuin yhdellä nosturilla. Nostotyösuunnitelmaan laaditaan pääurakoitsijan johdolla ko. töiden urakoitsijoiden ja tarvittaessa rakennesuunnittelijan kesken. Mikäli nostoa
ja väliaikaista tuentaa ei voida toteuttaa suunnitelman mukaisena, laaditaan uusi suunnitelma.
Lähtökohtaisesti elementtiasennuksessa on käytettävä torninosturia, ajoneuvonosturia tai muilta
ominaisuuksiltaan siihen tarkoitukseen suunniteltua ja soveltuvaa nosturia. Nosturin kuljettajalla
on oltava esteetön näköyhteys asennuspaikkaan. Asennuskokemukset ja havaitut vaaratilanteet
toimitetaan palautteena tiedoksi myös suunnittelijoille.

24

yLeIstIeDOt
koneet ja laitteet

nosturi, kaivukone, nostoapuvälineet

työnantajan toimiala

Rakentaminen

vahingoittuneen ammatti

Rakennustyö; kirvesmiehet, elementtiasentajat

työympäristö

Rakennustyömaa – rakennettava rakennus

022

työtehtävä

uuden rakennuksen rakentaminen;
Teiden ym. infrastruktuurin rakentaminen

22; 23

työsuoritus
poikkeama
vahingoittumistapa

Koodi
F
620; 621

Elementin tai muotin nostaminen,
laskeminen ja asennus

51

Muu aiheuttajan murtuminen, kaatuminen,
putoaminen tms.

39

äkillinen fyysinen kuormitus;
iskeytyminen kovaa pintaa vasten

71; 3
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Tässä tutkintaraportissa esitetään tutkintaryhmän käsitys tapaturmaan johtaneiden tapahtumien
kulusta ja tapaturmatekijöistä sekä suositukset vastaavien tapaturmien torjuntatoimenpiteistä.
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