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1. Siirreltävien nojatikkaiden käytössä sattuneet
tapaturmat
1.1 Kuolemaan johtaneet onnettomuudet (TOT)
Tässä teematutkinnassa käsitellään pääsääntöisesti nojatikkaiden käytöstä johtuneita kuolemaan johtaneita työtapaturmia. Vain yhdessä TOT -tapauksessa kyseessä
oli A-tikkaat ja lopuissa 16 tapauksessa kyseessä oli nojatikkaat. Tutkimuksen loppupuolella esitetyt vastaavien tikasonnettomuuksien torjuntaehdotukset on laadittu
pääasiassa nojatikkaita varten.
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton johdolla on tutkittu vuosina 1992–2011 yhteensä
17 siirreltävien tikkaiden käytössä sattunutta työntekijän kuolemaan johtanutta tapaturmaa, jossa työntekijä on pudonnut maahan. Tutkimuksen kohteena olevat tapaukset ovat sattuneet pitkän ajanjakson aikana, jona aikana niin työturvallisuuslainsäädäntö kuin myös toimintaympäristöt ovat muuttuneet merkittävästi. Tutkimuksessa
käsitellyt tapaukset on tutkittu ja analysoitu nykymääräysten ja lakien mukaisesti.
Tutkituista tapauksista 8 on sattunut rakentamisen toimialalla sekä yksi tapaus jokaiselta seuraavilta toimialoilta: kuljetus, puutavarateollisuus, kiinteistöhuolto, vähittäiskauppa, sähkö- ja kaasuhuolto, koulutus, valomainosten asennus, suojatyö sekä
kuntoutus ja moottoriajoneuvojen korjaus.
Tutkituista tapauksista on laadittu TOT-raportit 18/92, 30/96, 32/97, 33/98,
38/98, 24/00, 12/02, 17/02, 19/02, 31/04, 9/05, 9/07, 1/08 ja YTOT-raportit 5/02 ja
4/04. Mukana tutkimuksessa ovat myös kaksi vuonna 2011 sattunutta tapausta
joiden kuvaukset löytyvät TOT 6/11 liitteistä 1 ja 2.
Käytetyt tikkaat olivat 16 tapauksessa alumiiniset ja yhdessä puiset. Alumiinitikkaista 8 oli jatkettavat ja 5 yksiosaiset. Tikkaiden pituus vaihteli 3 – 6 metrin välillä, keskiarvon ollessa 4,5 metriä. Putoamiskorkeudet vaihtelivat yhdestä metristä 5,5 metriin,
keskiarvon ollessa 3,1 metriä.
Vain yhdessä tapauksessa tikkaat oli kiinnitetty ylhäältä, kun 16 tapauksessa tikkaat
olivat yläpäästään kiinnittämättä. Tikkaiden alapäässä oli käytetty erillistä tukea vain
yhdessä tapauksessa ja siinäkin tapauksessa tukena oli sattumalta maahan jäätynyt
lankunpätkä, jonka irtoaminen oli osasyynä tapaturman syntyyn. Yhdessä tapauksessa tikkaita oli ollut tukemassa toinen henkilö. Menehtyneistä 6 oli laskeutumassa ja
3 nousemassa tikkaita. Tikkaita oli käytetty työalustana 6 tapauksessa. Kahdessa tapauksessa jäi epäselväksi se, oliko menehtynyt käyttänyt tikkaita työalustana.
Työntekijällä oli molemmat kädet vapaina 8 tapauksessa ja 6 tapauksessa työntekijällä oli toisessa kädessään jotain kannettavaa (johdollinen porakone, ikkunanpesuväline, betoniauton letku, asennuspihdit, sähkökaapelikieppi ja laastiämpäri). Työntekijällä oli 3 tapauksessa molemmissa käsissään työkaluja (yhdessä tapauksessa akkuporakone ja vasara, toisessa kuorintatyökalu ja kaapeli ja kolmannessa tapauksessa
moottorisaha), jolloin tikkaiden käyttämiseen on käytetty vain jalkoja ja muuta kehoa.
2

Tutkituista 17 tapauksesta 10 onnettomuutta tapahtui ulkotiloissa ja 7 sisätiloissa.
Sisätiloissa tapahtuneista onnettomuuksista yhden tapauksen olosuhteet olivat verrattavissa ulkotiloihin mm. jäisen betonilattian johdosta.
Suurin osa tapaturmissa menehtyneistä olivat kokeneita ja työhönsä perehtyneitä
työntekijöitä, joilla oli alansa työkokemusta keskimäärin 15 vuotta. Neljällä menehtyneellä oli työkokemusta kyseisessä toimessa alle 5 vuotta ja yhdellä heistä vain
muutamia päiviä. Menehtyneet olivat 37–75 vuoden ikäisiä, ikäkeskiarvon ollessa
54 vuotta. Yksi menehtyneistä oli ulkomaan kansalainen. Yhdelläkään menehtyneistä
ei ollut päässään turvakypärää, minkä johdosta heille aiheutui vakavia päävammoja.
1.2 Vakavat tapaturmat
TVL:n tilastojen mukaan vuosina 2003–2010 tapahtui kaikkiaan 1. 007 444 työpaikkatapaturmaa, joista 89 844 (9%) oli vakavia johtaen yli 30 vuorokauden poissaoloon tai sitä vakavampiin seurauksiin. Samalla jaksolla tapahtui 7 314 siirreltävien
tikkaiden aiheuttamaa työtapaturmaa, joista oli 1 626 vakavia (22%).
Vakavista tikastapaturmista 40 % oli tapahtunut rakentamisen alalla, 16 % teollisuuden alalla ja 9 % tukku- ja vähittäiskaupan alalla. Näistä 59 % oli tapahtunut
loukkaantuneen liikkuessa tikkailla. Lisäksi 25 %:ssa tapauksista tikkailla oli käytetty
käsikäyttöisiä työkaluja, kannettu taakkaa tai muuten käsitelty esineitä ja 9 %:ssa oli
seisty vain paikallaan. Työntekijöiden ikäkeskiarvo oli 45 vuotta ja 33 % loukkaantuneista oli iältään 50–59 vuotta. Tapaturman poikkeamana putoaminen oli 80 % ja
rikkoutuneista tikkaat 12%.

2. Tikkailta putoamiseen johtaneet keskeiset syyt
2.1 Kiinnittämätön väliaikainen kulkutie
Tikkaita käytettiin väliaikaisena kulkutienä 12 tapauksessa, kuitenkin ilman niiden
riittävää kiinnittämistä tai tukemista. Tikkaiden alapäässä oleva kuminen tai muovinen liukueste ei ollut riittävä suoja liukumisen ehkäisemiseksi. Kahdessa tapauksessa (TOT 18/92 ja TOT 30/96) maa oli jäinen ja liukas ja yhdessä tapauksessa
(TOT 12/02) parkettilattia oli peitetty kovalevyllä ja muovilla.
Tikkaita ei edes tarkoitettu kulkemiseen (TOT 17/02), vaan niitä käytettiin haalausalustana kattoikkunan siirtämisessä narulla vetämällä katolle. Tämän vuoksi tikkaat
oli asetettu verraten loivaan kulmaan ja kulkutieksi oli sovittu käytettävän rakennuksen kiinteitä tikapuita. Työntekijä oli kuitenkin lähtenyt laskeutumaan alas käyttäen
näitä loivaan kulmaan asennettuja tikkaita niiden luistaessa hänen painonsa alla.
Tikkaita ei ollut tarkoitettu kulkemiseen (TOT 6a/11), vaan niitä käytettiin haalausalustana paneelilautojen siirtämisessä rakennuksen toiseen kerrokseen. Jatkettavat
tikkaat oli kiinnitetty toisiinsa ketjulla ja rautalangalla ja ne oli asennettu väärinpäin,
jolloin tikkaiden jäykkyys jäi vain ketjun ja rautalangan varaan. NN teki oma-aloittei3

sen päätöksen ja päätti laskeutua maahan tikkaita käyttäen. Tikkaita oli tukemassa
sattumalta paikalle saapunut henkilö JJ. Mutta NN:n astuessa tikkaille rautalankasidos petti, tikkaat romahtivat alaspäin ja sen yläosa keikahti kaaressa JJ:n yli. Tikkaat
ja NN putosivat JJ:n päälle.
2.2 Tikkaiden käyttäminen työtasona
Keskeinen syy 6 tapauksessa oli se, että tikkaita käytettiin työtasona säännösten
vastaisesti. Tikkaiden käyttäminen työtasona oli näissä tapauksissa työntekijän
oma-aloitteinen ratkaisu joko työnsuunnittelun vastaisesti tai sen puutteellisuuden
vuoksi.
Kahdessa tapauksessa (TOT 33/98 ja TOT 31/04) kyseinen työtehtävä olisi edellyttänyt paikalle rakennettua työtasoa ja näistä toisessa (TOT 31/04) paikalla olikin
työtasona rakennusteline. Se ei kuitenkaan ollut tarpeeksi korkea, joten työntekijä oli
asettanut sen päälle tikkaat ylettyäkseen korkeammalle. Kahdessa tapauksessa (TOT
32/97 ja TOT 1/08) kyseessä oli poikkeaminen normaaleista työskentelytavoista.
Renkaiden noutaminen varastohyllyltä suoritettiin normaalisti käytössä olevalla
trukilla. Mutta nyt työntekijä olikin oman harkintansa mukaan käyttänyt tikkaita työtasonaan pudottaen renkaan ylähyllyltä maahan. Pudotettu rengas oli sitten tikkaisiin
osuessaan kaatanut tikkaat (TOT 32/97).
Kuorma-auton lavalla olevan valomainoksen suojamuovia ei yleensä poistettu
lavalla, vaan vasta maassa (TOT 1/08). Mutta tällä kertaa työntekijä oli, ilmeisesti
nopeuttaakseen työtehtävää, alkanut poistaa suojamuoveja jo lavalla. Lisäksi normaalisti lavatyöskentelyssä käytettiin apuna alumiinipukkia ulottuvuutta vaativissa
työtehtävissä, kuten kuljetusliinojen kiinnittäminen. Työntekijä käytti tikkaita, joiden
avulla hän nousi valomainosta vasten. Valomainoksen kaatuessa laidan yli tikkaiden
koukut takertuivat mainokseen vetäen tikkaat ja työntekijän laidan yli maahan.
Liikehuoneiston ikkunan pesemiseen oli käytetty nojatikkaita saksivaunujen tai
muun asianmukaisen nostettavan työtason sijaan (TOT 19/02). Nojatikkaat kaatuivat
sähkömoottorilla ja aurinkokennolla toimivien aurinkomarkiisien alkaessa auringon
paistaessa avautua.
A-tikkaat oli asetettu kaltevalle katolle (TOT 6/11, Liite 2). Työntekijä katkoi moottorisahalla A-tikkailla seisten läheisten puiden oksia. Moottorisaha takertui katkenneeseen oksaan ja veti työntekijän alas portailta ensin katolle (1,5 metrin pudotus) ja
siitä maahan (4 metrin pudotus).
2.3 Käsissä tavaraa
Työntekijällä oli 9 tapauksessa jotain kannateltavaa tai kannettavaa tavaraa käsissään ja näin ollen kumpikaan käsi ei ollut vapaana tikkaista kiinnipitämistä varten.
Näistä 6 tapauksessa työntekijällä oli toisessa kädessään jotain kannettavaa, kuten
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johdollinen porakone, ikkunanpesuväline, betoniauton letku, asennuspihdit, sähkökaapelikieppi ja laastiämpäri. Työntekijällä oli 3 tapauksessa molemmissa käsissään
työkaluja; yhdessä tapauksessa akkuporakone ja vasara, toisessa kuorintatyökalu
ja kaapeli ja kolmannessa tapauksessa moottorisaha. Tällöin tikkaiden käyttämiseen
on käytetty vain jalkoja ja muuta kehoa.
2.4 Toimintatavan tai suunnitelmien muuttuminen tai
suunnitelmien vastainen toiminta.
Suunnittelemattomat tai suunnitelmasta poikkeavat työtavat.
Poikkeama normaalista toimintatavasta, suunnitelmien muuttuminen tai suunnitelmien vastainen toiminta oli taustalla 6 tapauksessa.
TOT 32/97 ja TOT 1/08 tapauksissa työntekijä toimi oma-aloitteisesti normaalista
toimintatavasta poiketen. TOT 32/97 tapauksessa työntekijä käytti normaalisti trukkia
renkaiden noutamiseen varastohyllystä, mutta tällä kertaa renkaat pudotettiin hyllyltä
tikkailla seisten. Pomppiva rengas kaatoi tikkaat aiheuttaen onnettomuuden. Tapauksessa TOT 1/08 työntekijä käytti tikkaita suojamuovin poistamiseen valomainoksesta
normaalisti käytetyn matalan alumiinipukin sijaan.
Tapauksissa TOT 17/02 ja TOT 6/11 (Liite 1) tikkaita ei ollut tarkoitettu kulkutieksi,
vaan niitä käytettiin haalausalustana tavaran (kattoikkuna ja paneelilaudat) kuljettamisessa. TOT 17/02 tapauksessa oli vielä erikseen sovittu, että kulkutienä käytetään
kiinteitä tikkaita. Molemmissa tapauksissa työntekijä päätti oma-aloitteisesti laskeutua haalausalustana käytettyjä tikkaita pitkin.
TOT 31/04 tapauksessa ei menetelty laaditun turvallisuussuunnittelun mukaisesti, vaan tikkaita käytettiin oma-aloitteisen ratkaisun pohjalta. Valvojana toiminut työsuojelupäällikkö ei puuttunut asiaan, vaikka hän oli läsnä seuraamassa tapahtumien
kulkua.
Suunnittelematon työtapa oli taustalla 7 tapauksessa. TOT 33/98 tapauksessa ei
ollut tehty työn suunnittelua ja käytettiin oma-aloitteista ratkaisua. TOT 38/98 tapauksessa urakkasopimusasiakirjat eivät sisältäneet putoamisvaaratekijän huomioonottamista. YTOT 5/02 tapauksessa päätoteuttajan tehtävää ei ollut tunnistettu ja työnsuunnittelu oli siksi puutteellinen. YTOT 4/04 tapauksessa päätoteuttaja ei tuntenut
kulkutiemääräyksiä ja turvallisuussuunnittelu oli jäänyt kokonaan tekemättä. Lisäksi
3 tapauksen (TOT 18/02, TOT 9/05 ja TOT 6, Liite 2) tapauskuvauksista pystytään
päättelemään, että kyseessä oli suunnittelemattomat työtavat, vaikka sitä ei ole raportteihin erikseen kirjattukaan.
TOT 12/02 tapaus on hieman poikkeava ja erilainen muihin tämän kappaleen tapauksiin verrattuna. Siinä oli remonttikohteessa tehtävä lisätyö, joka päätettiin tehdä
remontin valmistuttua. Lattian parketti oli jo valmis ja se suojattiin kovalevyllä ja muovilla, jotka sitten luistivat tikkaiden alla aiheuttaen onnettomuuden.
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2.5 Siirreltävien tikkaiden käyttäminen pysyvänä kulkutienä
Keskeinen syy onnettomuuteen 5 tapauksessa oli siirreltävien tikkaiden käyttäminen
pysyvänä kulkutienä. Yhdessä näistä tapauksista tikkaat oli naulattu yläpäästä kiinni
(TOT 38/98) ja yhdessä tapauksessa tikkaat oli tuettu alapäästä sattumalta paikalla
olleeseen maahan jäätyneeseen lankunpätkään (TOT 30/96). Kaikissa tapauksissa
pystyttiin todentamaan, että siirreltäviä tikkaita oli käytetty pysyvänä kulkutienä jo
pidemmän aikaa sen sijaan, että paikalle olisi rakennettu pysyvät portaat kulkutieksi.
2.6 Alustan merkitys ja välineiden kunto
Alustan laadulla oli huomattava merkitys onnettomuuden syntyyn 3 tapauksessa.
TOT 18/92 ja TOT 30/96 tapauksissa tikkaiden alustana oli jäinen maa, josta tikkaat
olivat luistaneet ja kaatuneet. TOT 12/02 tapauksessa alustana oli parkettilattia, jonka suojaksi oli asetettu kovalevy ja muovi. Nämä suojamateriaalit luistivat parketilla
aiheuttaen tikkaiden kaatumisen. Lopuissa 14 tapauksessa alustana oli joko asfaltti,
betoni tai kivisorapinnoite.
Käytettyjen tikkaiden huonosta kunnosta oli mainittu 2 raportissa (TOT 18/92 ja
TOT 24/00), joissa oli todettu kyseisten tikkaiden olleen huomattavan vanhat ja huonokuntoiset. Lisäksi 2 tapauksessa (TOT 12/02 ja TOT 17/02) oli erikseen mainittu tikkaiden kovamuoviset liukuesteet, jotka eivät soveltuneet käytössä olleeseen
alustaan.
2.7 Henkilökohtaisia suojaimia ei käytetty
Yhdessäkään tapauksessa 17 tutkitusta menehtynyt ei käyttänyt suojakypärää, vaikka kahdeksan tapauksista on sattunut rakentamisen toimialalla, jossa suojakypärän
käyttö on pakollista. Tämän lisäksi yhdessäkään tapauksessa 17 tutkitusta menehtynyt ei käyttänyt mitään putoamissuojausta.

3. Vastaavien tikasonnettomuuksien torjuminen
Korkealla tehtävään työhön liittyvät lait ja asetukset ovat viranomaisten antama minimivaatimus jolla pyritään varmistamaan turvallisuuden vähimmäistaso.
Työnantajan ammattitaitoon kuuluu tuntea oman alansa voimassa oleva lainsäädäntö, määräykset ja asetukset, sillä ne antavat sekä työnantajalle, että työntekijälle
raja-arvot, joiden sisällä toimitaan turvallisesti. Tämän lisäksi työntekijän ammattitaitoon kuuluu oman työn turvallinen suunnittelu ja riskien hallinta kaikissa tilanteissa,
vaarojen havainnointi ja poistaminen tai niistä informointi esimiehelle.
Työntekijän ammattitutkintoon perustuva ammattitaito on määritelty alan koulutuslaitoksissa seuraavasti: Talonrakennusalan ammattitutkinnon suorittaja tuntee työelämätietouteen kuuluvan keskeisen työturvallisuuteen vaikuttavien lakien ja säädösten
sisällön ja osaa ottaa sen huomioon työssään.
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3.1 Tikastyöskentelyn poistaminen
Yritysten välisessä toiminnassa tulee laatia sopimuksia, joiden avulla tikastyö saadaan joko poistettua kokonaan tai sen käyttäminen saadaan turvalliseksi. Työmailla
pääasiallista määräysvaltaa käyttävän tahon tulee sopimuksissaan kieltää nojatikkaiden käyttö kategorisesti. Rakenne- ja työnsuunnittelun tavoitteena on suunnitella
korkealla tehtävät työt siten, että toiminta on turvallista eli, että nojatikkaita ei käytetä lainkaan. Muita vaihtoehtoja on esimerkiksi erilaiset henkilönostimet, kiinteät
kulkutiet, siirreltävät telineet ja matalalla työskentelyyn asianmukaiset sekä oikein
käytetyt A-tikkaat. Katso: vaaran arviointi ja poistaminen (4§ VNa 403/2008).
3.2 Korkealla työskentelyn turvallistaminen
Työnantajan vastuulla on suunnitella työ ja työympäristö kiinnittäen huomiota muun
muassa kulku-, nousu- ja kuljetusteihin. Näiden tarkastaminen tulee olla osa viikoittaista kunnossapitotarkastusta. Tämän lisäksi työnantajan vastuulla on myös suunnitella töiden ajoittaminen siten, että ne voidaan suorittaa turvallisesti käyttäen turvallisia työmenetelmiä ja laitteita kuten henkilönostimia tms. nojatikkaiden sijasta.
Työnantaja pitää laatia ohjeet nojatikkaiden käytöstä työmaallaan. Tarvittaessa nojatikkaiden käyttö tulee tehdä luvanvaraiseksi vain työmaan vastuuhenkilön
luvalla.
Katso: työvälineen käyttöohjeet (3§ VNa 403/2008), työvälineen toimintakunnon
varmistaminen (5§ VNa 403/2008) ja käyttöönottotarkastus (33§ VNa 403/2008)
3.3 Rakennustyötä koskevat määräykset nykyistä
laajempaan käyttöön
TOT-tapausten ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tapaturmatilastojen pohjalta suoritetun tutkinnan perustella suositetaan, että kaikilla työaloilla sovellettaisiin
tikastyöskentelyn osalta Valtionneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta
(VNa 205/2009). Korkealla tehtävien töiden ja tikastöiden riskit ja putoamisen aiheuttamat vammat ovat samanlaiset toimialasta riippumatta. Tämän vuoksi pääasiallista
määräysvaltaa käyttävien tahojen on sopimuksissaan hyvä velvoittaa noudattamaan
rakennustyöasetuksen tiukempia määräyksiä työturvallisuuden parantamiseksi.
Työnantajien ja työntekijöiden on tunnettava kulkuteitä koskevat vaarat ja turvallisuusmääräykset. Tiedonsiirto työmaamääräyksistä tapahtuu parhaiten turvallisuuskoulutusten kautta. Tilanteeseen voidaan hyödyntää kansallisesti laajalle levinnyttä
työturvallisuuskorttikoulutusta tai vastaava koulutuspakettia, johon voidaan räätälöidä erityisesti nousutiemääräysten koulutusta.
Katso: valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (VNa 403/2008) ja valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta
(VNa 205/2009)
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3.4 Siirreltävien tikkaiden käyttäminen pysyvänä kulkutienä on kielletty
Jos kulkutietä tarvitaan pysyvästi, on työmaalle järjestettävä asianmukaiset portaat
tarvittavine kaiteineen nousutieksi kerrosten välille. Mikäli lopullisia portaita ei voida, taikka ei haluta käyttää esimerkiksi turmeltumisvaaran takia työmaan nousutienä,
on järjestettävä asianmukainen nousutie tilapäisiä portaita käyttäen. Nojatikkaita saa
käyttää vain tilapäisinä kulkuteinä, nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen sekä muihin vastaaviin lyhytaikaisiin, kertaluontoisiin töihin.
Katso: valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (32 § 205/2009).
3.5 Tekniset ratkaisut tikkaiden kiinnittämisen ja tukemisen parantamiseksi
Nojatikkaiden luistaminen/kaatuminen voidaan estää joko tikkaiden ylä- tai alapäästä.
Jos nojatikkaita joudutaan tilapäisesti käyttämään, on ne kiinnitettävä luotettavasti
yläpäästään ja mielellään myös tuettava alapäästään. Nojatikkailta putoaminen voi
tapahtua pelkästään sen takia, että ne vain liikahtavat muutaman senttimetrin sivu- tai
pystysuunnassa.
Nojatikkaat on sijoitettava siten, että ne seisovat vakaasti ja sopivassa kulmassa (n.
70–75 astetta). Nojatikkaiden on oltava vakaalla, kestävällä, jäykällä ja liikkumattomalla alustalla. Liian loiva kulma lisää tikkaiden luistamisen riskiä ja epätasainen alusta
lisää tikkaiden sivuttaisliikkumisen riskiä.
Nojatikkaiden alapään tukemisessa on huomioitava, että tikkaissa vakiona oleva liukueste on sellaisenaan usein riittämätön este tikkaiden liukumisen estämiseksi.
Tikkaiden alapäässä olevat liukuesteet ja niiden materiaalin tulee olla sellaiset, etteivät ne luista ko. pinnalla tikkaiden käyttökulmassa. Ikääntyneiden tikkaiden liukuesteet ovat usein kovettuneet tai haperoituneet, jolloin niiden luotettavuus on kyseenalaista. Tikasvalmistajilla on tarjolla vaihdettavia liukuesteitä, joilla vanhat, kuluneet
ja vaaralliset liukuesteet voidaan korvata (kuva 1). Kuluneiden ja ikääntymisen vuoksi kovettuneiden liukuesteiden vaihtaminen ja hankkiminen on nopeaa, vaivatonta ja
tarkoituksenmukaista.

Kuva 1. Liukuesteitä on saatavilla vaihtopaloina joilla vanhat, kovettuneet ja kuluneet palat voidaan vaihtaa uusiin

Tikasvalmistajilta on markkinoilla tikkaisiin saatavia lisävarusteita kuten kiinteitä ja
säädettäviä tukijalkoja jotka parantavat alapään vakautta epätasaisilla ja pehmeillä
alustoilla lisäämällä tikkaiden alapään leveyttä (kuva 2). Näitä tukijalkoja ei kuitenkaan
ole saatavilla kaikista rauta- ja työvälineitä myyvistä kaupoista, ja niissä kaupoissa,
missä tuotteet kuuluvat valikoimaan, ne eivät ole riittävästi esillä ja niiden löytäminen
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voi olla hankalaa. Kauppaketjujen pitäisi osaltaan pyrkiä parantamaan tikasturvallisuutta ja pitää näitä lisävarusteita paremmin saatavilla ja esillä.

Kuva 2. Tikkaiden alapäähän on saatavilla tukijalkoja, jotka parantavat tikkaiden vakautta

Tikkaiden alapään syvyyden lisäämiseksi pitäisi niihin olla saatavilla nivelratkaisulla kiinnitettävä, isomman pinta-alan omaava jalusta. Tällainen lisälaite toisi tikkaiden
alapäähän enemmän kitkaa joka vähentäisi luistamisen riskiä. Jalustojen kitkapintoja
voisi olla valmistettu useista eri materiaaleista, niin käyttäjät voisivat valita soveliaimman ja tehokkaimman materiaalin alustan vaatimusten mukaan. Tikasvalmistajat voisivat tarjota tällaisia jalustoja omien tikkaidensa lisäkomponenteiksi siten, että niitä
olisi saatavilla kaikissa tikkaita myyvissä liikkeissä.
Yksi ratkaisu tikkaiden alapään tukemisessa olisi maahan erikseen kiinnitettävä
(naulattava) tuki, jota vasten tikkaiden alapää tuetaan. Tämä ei kuitenkaan ole aina
mahdollista alustan materiaalista ja käyttötarkoituksesta johtuen, jolloin alapään tukeminen on tehtävä jollain muulla tavoin.
Tikkaiden yläpään kiinnitykseen on kiinnitettävä huomiota ja sen on tehtävä tilanteen niin salliessa. Yläpään tukeminen estää tikkaiden liukumisen ylhäältä. Tikkaiden
kiinnittämiseen voidaan erikoistapauksissa hyödyntää ns. haruskiinnitysmenetelmää, jolloin tikkaat kiinnitetään seinään tai muihin tukipisteisiin haruksilla kaatumisen
estämiseksi. Haruskiinnityksen käyttäminen tuo huomattavan hyvän sivuttaistuen
tikkaile.
Soveltavissa tilanteissa on syytä käyttää apuna tikkaita tukevaa henkilöä, jonka
käyttäminen tuo vakautta tikkaiden käyttöön.
Hyvänä käytäntönä olisi maalata tai teipata tikkaiden kaksi ylintä puolaa jonkinlaisella huomiovärillä esimerkiksi kelta-mustaraidoituksella. Tämä visuaalinen signaali
muistuttaisi tikkaiden käyttäjää ylimpien puolien riskeistä, sillä niille astumista ja niiden käyttämistä tikkaita käytettäessä olisi syytä välttää.
Tikkaiden on oltava niin pitkät, että ne yltävät riittävästi saavutettavan tason yläpuolelle, jollei muilla toimenpiteillä voida taata varmaan otetta. Ylittämiskorkeuden on
oltava vähintään metrin luokkaa.
Katso: tikkaiden käyttöä koskevat määräykset (32§ VNa 205/2009) ja tikkaiden
käyttö ja sijoittaminen (30§ VNa 403/2008)
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3.6 Tikkaiden käyttäminen työtasona
Nojatikkaiden käyttäminen työtasona ja tikkailta työskentely on kiellettyä. Niiden sijaan
tulee käyttää kohteeseen asennettavia työpukkeja ja työtelineitä tai henkilönostimia.
Katso: valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (32§ 205/2009).
3.7 Henkilösuojaimien käyttö, ”kypäräpakko”
Suojakypärän käytölle työmailla on kaksi erilaista toiminnallista syytä. Ensiksi kypärä suojaa käyttäjäänsä putoavilta esineiltä ja toiseksi kypärä suojaa käyttäjän päätä
putoamistapauksissa. On huomioitava, että nämä kaksi suojaustoimenpidettä ovat
erilaiset ja vaativat erilaisia toiminnallisuuksia käytettävältä kypärältä. Korkean paikan
töitä tehdessä päässä on oltava kypärä, jonka pitää pysyä paikoillaan putoamistapauksissa ja tämä mahdollistetaan esimerkiksi leukahihnan avulla.
Suojakypärän käytön tarpeellisuuden arviointi on aina työnantajan vastuulla. Tämän
teematutkinnan tuloksena todetaan, että korkealla tehtäviin töihin, mukaan lukien kaikki työt missä käytetään tikkaita, pitäisi olla toimialasta riippumatta, kypäräpakko. Kuolemaan johtaneissa tikasonnettomuuksissa yleisin syy menehtymiseen on pään lyöminen rakenteisiin tai maahan. Kypärän käytöllä on ratkaiseva merkitys loukkaantumisen
vakavuuden synnyssä.
Kypärän suojaavan ominaisuuden lisäksi sen tärkein ominaisuus on käyttömukavuus
ja ergonomia, sillä epämiellyttävältä tuntuvaa kypärää ei haluta käyttää. Markkinoilla
onkin tarjolla useita eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja suojakypäriä. On olemassa ns.
jykeviä suojakypäriä, joissa on integroituna silmien suojaimet ja/tai kuulonsuojaimet.
Vastaavasti markkinoilla on nykyään myös keveitä, hyvällä pantaominaisuudella ja leukahihnalla varustettuja lipattomia suojakypäriä, jotka täyttävät rakennustyössä käytettävän suojakypärän standardin.
Työnantajan on annettava työntekijän käyttöön käyttötarkoitukseen soveltuvan suojakypärän. Useissa tapauksissa tämä tarkoittaa kahden erilaisen suojakypärämallin
hankkimista. Näin ollen jykevämmät kypärät ovat käytössä niille tarkoituksenmukaisissa työtehtävissä ja vastaavasti kumarassa tai ahtaissa tiloissa työskentelyyn voidaan
valita kevyempi ja ergonomisesti mukavampi, mutta silti suojaava ja standardit täyttävä
kypärämalli, joka pysyy päässä jykevämpää mallia paremmin edellä mainituissa työtilanteissa. Näin toimimalla pystytään estämään epämukavuussyistä johtuva suojakypärän käyttämättömyys.
Suojainvalmistajien pitäisi edelleen kiinnittää huomiota suojavälineiden käyttömukavuuteen, sillä sen paraneminen lisäisi suojainten käyttöä myös niillä toimialoilla ja
työpaikoilla, jossa kyseisten suojainten käyttäminen ei ole pakollista.
Jos työhön liittyvää putoamisriskiä ei saada rakenteellisilla keinoilla ratkaistuksi, tulee työskentelyssä käyttää asianmukaisia putoamissuojaimia, kuten valjaita. Putoamissuojainten käyttöä tulee valvoa ja laiminlyönteihin tulee puuttua välittömästi.
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3.8 Perehdyttäminen ja työtapojen seuranta ja
turvallisuussuunnittelu
Työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin tavoitteena on työn turvallisuuden varmistaminen. Tähän toimintatapaan kuuluu olennaisesti työntekijän perehdyttäminen turvalliseen toimintaan ja turvallisuussuunnitteluun. Työkohteen vaarojen tunnistaminen
ja eliminointi on työturvallisuussuunnittelun perusta. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta.
Vastaavien onnettomuuksien estämiseksi työmailla olisi hyvä olla käytössä jokin
laatujärjestelmätyylinen toimintatapa jonka avulla työnantajat ja työntekijät pystyvät
tarkastelemaan omaan työympäristöään riittävällä tarkkuudella. Käytössä voisi olla
esimerkiksi rakennusteollisuudessa käytettävän TR-mittarin tyyppinen ratkaisu, sillä
se on järjestelmänä kevyempi kuin mitä laatujärjestelmä olisi. TR-mittari on rakennustyömaan työturvallisuuden havainnointimenetelmä, jonka avulla saadaan selville
työmaan työturvallisuuden taso. TR-mittari on työmaan oma väline turvallisuuden ja
hyvän järjestyksen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.
Tikkaisiin liittyvän turvallisuuskulttuurin ja turvallisuuden havainnoinnin kehittämistä voisi edistää esimerkiksi panostamalla television remontti- ja sisustusohjelmiin ja
erityisesti tikkaiden käyttöön niissä. Vaikka yksityisten itsensä tekemät remontit eivät kuulu työturvallisuuslain tai asetusten piiriin, pitäisi television remonttiohjelmissa
kiinnittää huomiota tikkaiden käyttöön ja turvallisuuteen. Näissä ohjelmissa voisi olla
tietoisku -tyylinen insertti, jossa keskitytään tikkaiden turvalliseen käyttöön turvallisuuden ja riskienhallinnan näkökulmasta.
3.9 Tikkaiden käyttöä koskevat lait, asetukset ja määräykset
• Korkealla tehtävään tilapäiseen työhön tarkoitettujen työvälineiden käyttöä koskevat säädökset:
• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/45/EY
• Korkealla tehtävä työ – ohjeellinen hyvien toimintatapojen opas direktiiviin 2001/45/
EY (täytäntöönpanoa varten). Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto
2008. ISBN 978-92-79-06528-6
• Työturvallisuuslaki 738/2002
• Työvälineasetus: Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja
tarkastamisesta 403/2008
• Rakennustyövälineasetus: Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta
205/2009
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Nojatikkaiden käyttöönoton ja käytön tarkastuslista
1. Mieti 10 sekuntia ennen tikkaiden käyttöä. Onko tikkaiden käyttäminen tarpeellista? Onko työtä mahdollista tehdä muuten? Onko mahdollista käyttää henkilönostimia? Pitäisikö paikalle rakentaa telineet? Muista turvallisuusajattelu.
2. Älä työskentele nojatikkailla. Nojatikkailla työskentely on kiellettyä. Vakailta ja n.
metrin korkuisilta A-tikkailta voi tehdä kevyitä ja väliaikaisia töitä, mutta pidempiaikaisia ja jatkuvia työtehtävää varten pitää rakentaa työtaso, teline tai käyttää
henkilönostinta.
3. Onko kyseessä väliaikainen vai pysyvä kulkutie. Jos kulkemistarve on pidempiaikaista ja jatkuvaa, paikalle pitää rakentaa kiinteä kulkutie jossa on riittävät
kaiteet. Siirreltävien tikkaiden käyttäminen pysyvänä kulkutienä on kiellettyä.
4. Tikkaiden kunto. Tarkasta onko tikkaat siinä kunnossa, että niitä voi käyttää
turvallisesti. Askelmat ehjiä, tikkaat suorat, liukuesteet paikoillaan. Huomioi liukuesteiden sopivuus käytettävälle alustalle. Vanhat ja kovettuneet liukuesteet
ovat vaarallisia ja ne tulee vaihtaa uusiin.
5. Luistamisen esto. Siirreltävät tikkaat on tuettava joko alhaalta tai ne on kiinnitettävä ylhäältä. Tämän tarkoituksena on estää tikkaiden liukuminen ja siten
kaatuminen. Käytä tarvittaessa sivuharuksia kiinnittämään tikkaat paikoilleen.
6. Tikkaiden asento. Tikkaiden oikea kaltevuuskulma on 70 -75 astetta, eli ne ovat
huomattavan pystyssä. Lisäksi tikkaiden on oltava riittävän pitkät, että ne ulottuvat riittävän paljon saavutettavan tason yläpuolelle (n. metrin ylitys).
7. Pidä aina päässäsi leukahihnalla varustettua kypärää, ja jos mahdollista, käytä
myös putoamissuojausta
8. Kädet vapaiksi. Tikkaita käytettäessä kädet on syytä olla vapaina, eikä niissä pidä
kantaa mitään sillä esineiden käsittely suurentaa putoamisriskiä huomattavasti.
9. Älä astu tikkaiden kahdelle ylimmälle askelmalle.
10.Puuttumiskynnyksen madaltaminen. Havainnoi työympäristöäsi ja ilmoita vaa
rallisista työtehtävistä ja riskinotoista esimiehellesi.
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Liite 1. TOT 6a/11 Vuonna 2011 sattunut kuolemaan
johtanut putoaminen tikkailta
Liikeyrityksen toimitusjohtaja JJ oli antanut työntekijä NN:lleen tehtäväksi laatoittaa saneerattavan liikerakennuksensa toisen kerroksen sosiaalitilojen seinät.
NN oli 52-vuotias erittäin kokenut kirvesmies. Hänw oli ollut kauan yrityksen
palveluksessa. Yrityksen varsinainen
toimiala oli autohinaus ja autopurkaamotoiminta. Työmaan päivittäisestä työnjohdosta vastasi toimitusjohtaja JJ. Työn
Kuva 1. NN:n käyttämä sidontatapa. Ketjulla
tikkaat voitiin asentaa tarvittaessa A-tikasedetessä NN oli halunnut omasta aloitasentoon.
teestaan parantaa myös sosiaalitilan valaistusta, jonka takia hän aloitti sovitun mukaan myös sisäkaton koolauksen. Työhön
hän tarvitsi muutaman paneelilaudan.
NN oli päättänyt tuoda paneelilaudat toisen kerroksen hätäpoistumistien kautta, jonka ovi oli piha-asfaltilta mitattuna 3,8 metrin korkeudessa. NN otti myös käyttöönsä
toisessa kerroksessa olleet 6 metrin alumiiniset jatkotikkaat. NN:n tarkoituksena oli
nostaa laudat nojaamaan tikkaiden päälle ja vetää tikkaita kuljetusratana käyttäen laudat toiseen kerrokseen. Saadakseen 5 metriä pitkäksi venyttämänsä tikkaat laskettua
hätäpoistumisoven kautta alas asfaltille, NN sitoi tikkaiden jatko-osat toisiinsa kiinni
tikkaissa olevalla ketjulla (Kuva 1) ja jatkoskohdan yläpäästä rautalangalla. NN laski tikkaat
alas ja asetti ne väärinpäin, jolloin tikkaiden
jäykkyys jäi vain ketjun ja rautalangan varaan.
Kun yrityksen toimitusjohtaja JJ tuli sattumalta pihalle tikkaiden luokse, NN pyysi yllättäen pitämään tikkaista kiinni voidakseen tulla
alas. Kun NN astui tikkaille, tikkaiden yläosassa ollut rautalankasidos petti, tikkaat romahtivat alaspäin ja sen yläosa keikahti kaaressa JJ:n yli (Kuva 2). Havaittuaan tilanteen, JJ
yritti ottaa alas pudonnutta NN:ää kiinni, mutta jäi hänen alleen. NN iskeytyi ensin tiiliverho- Kuva 2. Lavastettu tilanne siitä, kun tikkaat romahtivat ja yläosa keikahti (kaauksen ja sokkelin kulmaan ja sitten asfaltille.
ressa myötäpäivään). Kuvan henkilö on
NN menehtyi pari viikkoa myöhemmin. NN ei
kohdassa, jossa JJ oli tapaturman alkukäyttänyt kypärää. JJ sai ruhjeita ja vahingoit- vaiheessa. NN oli sitonut tikkaat nuolen
kohdalta toisiinsa.
ti selkäänsä.
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Liite 2. TOT 6b/11 Vuonna 2011 sattunut kuolemaan
johtanut putoaminen A-tikkailta

Kuva 1. Rakennuksen pääty, jonka katolta NN putosi.

Kaupungin liikelaitos oli sopinut leikkialueiden rakentamiseen keskittyneen yrityksen kanssa koulun piharakennuksen vieressä olleiden puiden oksien katkomisen.
Tässä yhteydessä liikelaitoksen isännöitsijä oli suositellut henkilönostimen käyttöä.
Tapaturmahetkellä työhön ottivat osaa yrittäjä MM ja hänen monitaitoinen ja ikäisekseen hyväkuntoinen työntekijä, 64-vuotias NN. Hän oli ollut yrityksen palveluksessa
4 vuotta ja sitä ennen toisessa yrityksessä pitkään mm. työnjohtajana. Kun työtä
aloitettiin, oksien katkomistyö päätettiin yhteistuumin tehdä rakennuksen katolta käsin. Päätökseen myötävaikutti mm. katon kaltevuus, joka oli 1:10. NN oli kiivennyt
puiden vieressä olleen 4 metriä korkean rakennuksen katolle. Koska katkottava oksa
oli korkealla, NN asetti harjakatolle myös A-tikkaat metrin verran katon reunasta mitattuna (Kuva 2). Katon pinnoite oli bitumia ja sen pinta oli märkä sateesta johtuen.
Tapaturmahetkellä klo 10.30 aikaan NN nousi A-tikkaiden kolmannelle askelmalle, vajaan metrin korkeudelle katon pinnasta. MM oli kertomansa mukaan kieltänyt
NN:ää nousemasta enää yhtään ylemmäksi. MM oli tuolloin alhaalla maassa antamassa ohjeita NN:lle ja keräsi alas pudonneita oksia kuorma-auton lavalle. A-tikkailla
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seissyt NN alkoi sahata moottorisahalla rakennuksen vieressä olleen puun
oksaa. Kun oksa alkoi pudota alas,
moottorisaha jäi kiinni oksaan. NN yritti
irrottaa sahaa nykäisemällä oksaa toisella kädellä. Oksa irtosi tuolloin kokonaan irti, jonka seurauksena NN horjahti
A-tikkailla pudoten ensin katon reunalle
ja siitä kylki edellä maahan (Kuva 1). Paikalle hälytetyt pelastuslaitoksen yksiköt
pääsivät nopeasti antamaan NN:lle ensiapua. Kun NN nostettiin ambulanssiin,
hän oli vielä tajuissaan. NN menehtyi
saamiinsa vammoihin neljän tunnin kuluttua sairaalassa.
Kuva 2. NN.n käyttämät A-tikkaat.

Raportti on hyväksytty TVL:n TOT-johtokunnan kokouksessa 28.11.2012.
Tässä tutkintaraportissa esitetään tutkintaryhmän käsitys tapaturmaan johtaneiden tapahtumien
kulusta ja tapaturmatekijöistä sekä suositukset vastaavien tapaturmien torjuntatoimenpiteistä.
TOT-tutkinnan ja -raportin tarkoituksena on työtapaturmien torjunnan tehostaminen. Raportin
tarkoituksena ei ole ottaa kantaa eri osapuolten syyllisyyteen eikä vastuisiin.
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