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Rakennusala on yksi vaarallisimmista toimialoista Euroopassa. Tieto perustuu alalla 

sattuvien työtapaturmien määriin ja niiden vakavuuteen. Rakennusalan ammattilaiset 

joutuvat altistumaan työssään monenlaisille riskitekijöille. Suurimpia terveydellisiä 

ongelmia aiheuttavia tekijöitä rakennusalalla ovat ergonomiset, biologiset ja kemialli-

set riskitekijät sekä melun haittavaikutukset. Näin ollen työturvallisuuteen liittyvät 

asiat ovat tärkeässä asemassa rakennusalalla. Riskien kartoitus on tärkeää työtapatur-

mien ehkäisyssä ja vaaratilanteiden välttämisessä samoin kuin asiallinen perehdytys. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia yhden rakennusalan yrityksen rakennustyö-

maille kirjallinen ohje työtapaturmien ja vaaratilanteiden torjumiseksi. Yrityksen 

työntekijät voivat käyttää sitä turvallisuusohjeena, ja sitä voidaan myös soveltaa työn-

tekijöiden perehdyttämiseen. Työn tavoitteena oli laatia ohje sellaiseksi, että se on 

helposti ja kätevästi yrityksen työntekijöiden luettavissa ja ymmärrettävissä. 

Opinnäytetyössä käytettiin menetelminä kirjallisia lähteitä, kuten lainsäädäntöä, aikai-

sempia tutkimuksia aiheesta sekä virallisia tilastoja työtapaturmista, teemahaastattelu-

ja ja konsultaatioita. Haastateltavina olivat yrityksen toimitusjohtaja ja työsuojeluvi-

ranomaisen yhdyshenkilö. Näiden pohjalta laadittiin ohje työpataturmien ja vaaratilan-

teiden torjumiseksi.  

Opinnäytetyön tuloksena on käyttöön soveltuva ohje kohdeyrityksen työmaille, mikä 

sisältää yrityksen toimitusjohtajan pyynnöstä työtapaturmien torjumisohjeiden lisäksi 

ensiapuohjeita. Opinnäytetyöraportissa kuvataan rakennustyömaan työtapaturmien ja 

vaaratilanteiden torjumisohjeen laatimisprosessi sekä ohjeen sisältö sen olematta ra-

kennusalan koko turvallisuuskansion sisältö.  
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The construction sector is one of the most dangerous sectors in Europe, based on the 

factual data of the quantity of industrial accidents and their severity. Construction 

workers are exposed to multiple risk factors and dangerous situations. Ergonomic, 

biological, chemical and loud noises are types of hazards the workers can be exposed 

to. Therefore improving safety at work is essential within the construction sector. 

Evaluating risks and work orientation are important methods to prevent industrial ac-

cidents.   

The purpose of this thesis was to draw out instructions on how to prevent industrial 

accidents and dangerous situations at construction sites, for one specific construction 

company. The employees of this construction company can use them as safety instruc-

tions, or they can be used for work orientation. The goal of this thesis was to formu-

late instructions so that they can be effortlessly and conveniently read and understood 

by the employees.  

Literary reviews e.g. previous researches, legislation, statistics of industrial accidents, 

individual theme interviews and consultations were used in this thesis. The chief ex-

ecutive officer of this company and a contact person of the industrial safety authority 

were interviewed for this thesis and based on these sources the instructions were 

drawn out.  

The final conclusion comprises of practical instructions on how to prevent industrial 

accidents at construction sites. Additionally it includes a few emergency treatment in-

structions, as requested by the chief executive officer. Within this thesis the develop-

ment process is described as accurately as possible as well as the contents of the in-

structions. The instructions do not include all the information found in the construc-

tion site´s safety folder.        
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1 TAUSTA JA TARKOITUS 

Rakennusala on yksi vaarallisimmista toimialoista. Verrattuna muihin ammatteihin 

rakennusalantyöntekijöitä menehtyy kaksi kertaa ja loukkaantuu kolme kertaa enem-

män. (Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto. 2003: 1.) Hieman alle puolet ra-

kennusalan työntekijöistä kertoo työn vaikuttavan heidän terveyteensä. Rakennusalan 

ammattilaiset joutuvat työssään altistumaan useammalle eri vaaratekijälle verrattuna 

muihin aloihin. Biologiset, kemialliset ja ergonomiset riskitekijät sekä melun haitta-

vaikutukset ovat suurimpia terveydellisiä ongelmia aiheuttavia tekijöitä. (European 

Agency for Safely and Health at Work 2012.)  

Eri aloilla aiheutuneita työtapaturmia voidaan verrata toisiinsa suhteuttamalla sattu-

neiden tapaturmien lukumäärä jokaisella toimialalla tehtyjen työtuntien lukumäärään. 

Tätä kutsutaan tapaturmataajuudeksi. (Tilastokeskus 2012a.) Palkansaajien työtapa-

turmia sattuu Suomessa eniten teollisuuden alalla ja toiseksi eniten rakennusalalla. 

Vuonna 2009 rakennusalan tapaturmataajuus oli 6 501 ja vuonna 2010 yhteensä 

6 845. Teollisuuden alalla työtapaturmataajuus kyseisinä vuosina oli yli 9 000. Vertai-

lun vuoksi mainittakoon, että terveys- ja sosiaalialalla työtapaturmataajuus oli pyöris-

tettynä 1 300. (Tilastokeskus 2012b.) Nämä luvut eivät sisällä kuolemaan johtavia ta-

pauksia eivätkä työtapaturmia, jotka aiheuttivat alle neljän päivän sairausloman.  

Rakennusalan työturvallisuus on kehittynyt viime vuosikymmeninä paljon, ja suhtau-

tuminen työturvallisuuteen on positiivisempaa kuin aikaisemmin. Työturvallisuuslaki 

tuo omat vaatimuksensa rakennusalalle. Riskien kartoitus ja rakennustyöntekijöiden 

kunnollinen perehdyttäminen ovat oleellinen osa työtapaturmien ehkäisyä ja vaarati-

lanteiden välttämistä. (Rautiainen 2009.) Näin ollen erinäisten työturvallisuuteen liit-

tyvien ohjeiden laatiminen rakennustyömaalle on tärkeää, jotta rakennusalan työnteki-

jät pystyvät parhaansa mukaan tekemään osuutensa vaaratilanteiden ja työtapaturmien 

torjumiseksi.  

Opinnäytetyön toimeksiantaja on eräs rakennusyritys. Tarkoitus on tehdä tämän yri-

tyksen rakennustyömaille kirjallinen ohje rakennustyömaalla tapahtuvien tapaturmien 

ja vaaratilanteiden ehkäisemiseksi. Ideana on laatia ohje sellaiseen muotoon, että se on 

kätevästi työntekijöiden saatavilla ja luettavissa. Kohdeyrityksen työntekijät voivat 

käyttää sitä turvallisuusohjeena, ja sitä voidaan käyttää myös osana uusien työnteki-

jöiden työmaaperehdytystä. Yrityksen rakennustyömailla ei ole omaa työntekijöille 
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suunnattua tiivistä ohjetta työtapaturmien torjumiseksi. Ohjeen laatiminen on hyödyl-

linen yritykselle, jotta tapaturmia ja niistä johtuvia sairauslomia voitaisiin mahdolli-

simman hyvin ennaltaehkäistä. Koska ohje tehdään yrityksen omaan käyttöön, sitä ei 

julkaista osana opinnäytetyötä.   

2 TYÖTURVALLISUUS 

2.1 Työtapaturmat ja vaaratilanteet  

Tässä opinnäytetyössä keskeisiä termejä ovat työturvallisuus, työtapaturma ja vaarati-

lanne. Epäselvyyksien välttämiseksi määritellään sanojen merkitykset tässä luvussa. 

Määritelmä työturvallisuus pohjautuu turvallisuuden määritelmälle. Käsitteelle turval-

lisuus ei ole vakiintunutta määritelmää eikä sen selittäminen ole yksinkertaista. Tur-

vallisuutta voidaan lähestyä kahdesta eri näkökulmasta: ominaisuutena ja toiminnalli-

sena. Turvallisuus ominaisuutena liittyy fyysiseen tekniikkaan ja työympäristöön, ih-

misten toimintaan ja silmillä nähtävään käyttäytymiseen sekä henkiseen kokemiseen 

ja tuntemiseen. Toiminnallinen turvallisuus käsittää pyrkimykset estää onnettomuudet 

tai suojella vaaroilta työntekijän toimintaan vaikuttavilla säännöillä sekä ehkäistä on-

nettomuudet tunnistamalla ja poistamalla vaaroja ennalta ja vaikuttamalla tietoihin ja 

toimintatapoihin. (Levä 2003: 32–33.) Työnantaja on vastuussa työturvallisuudesta, 

johon yllä mainitut asiat liittyvät läheisesti.   

Työtapaturmavakuutuslaki (608/1948 4 §) määrittelee työtapaturman seuraavasti: 

Työtapaturmalla tarkoitetaan tässä laissa tapaturmaa, joka aiheuttaen ruumiinvam-

man on kohdannut työntekijää: 

1) työssä; 

2) työstä johtuvissa olosuhteissa: a) työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella; 

b) matkalla asunnosta työpaikalle tai päinvastoin; tai c) hänen ollessaan työnan-

tajan asioilla; tahi   

3) hänen yrittäessään varjella tai pelastaa työnantajansa omaisuutta tahi, työtoimin-

tansa yhteydessä, ihmishenkeä. 
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Vaaratilanteessa henkilö on alttiina jollekin vaaratekijälle. Vaaratilanteita ovat kaikki 

tapaturmaan johtaneet tilanteet, mutta vaaratilanne ei välttämättä tarkoita, että vanhin-

ko olisi sattunut tai olisi ollut lähelläkään. (Työterveyslaitos 2012.)  

2.2 Työtapaturmiin ja vaaratilanteisiin liittyvät lait ja asetukset 

Lait ja asetukset velvoittavat työnantajaa huolehtimaan työntekijöidensä turvallisuu-

desta. Näin ollen ohjeen tekeminen työtapaturmien ja vaaratilanteiden torjumiseksi 

yrityksen rakennustyömailla auttaa työnantajaa velvollisuuksien täyttämisessä. Ohje ei 

kuitenkaan yksinään täytä lakien edellyttämiä velvoitteita, mutta se toimii osana yri-

tyksen turvalliseen työntekoon tähtäävää toimintaa. Taulukkoon 1 on koottu lait, ase-

tukset ja päätökset, jotka osaltaan edellyttävät työntekijöiden ohjeistusta ja perehdy-

tystä. Työturvallisuuslaki (738/2002) sekä valtioneuvoston asetus rakennustyömaan 

turvallisuudesta (205/2009) ovat tärkeimpiä rakennusyrityksen työturvallisuutta oh-

jaavia säädöksiä.   
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Taulukko 1. Rakennustyömaan turvallisuutta ja ohjeistusta vaativat tahot 

Kuka, mikä edellyt-
tää 

Mitä tekee/edellyttää 
Keneltä vaadi-
taan 

Valtioneuvoston 

päätös henki-

lösuojainten valin-

nasta ja käytöstä 

työssä 1407/1993 

 Työnantajan on hankittava työntekijän käyt-

töön mahdolliset henkilönsuojaimet. Suojain-

ten on oltava kyseiseen työhön liittyvien vaa-

rojen torjuntaan tarkoituksenmukaiset ja työ-

olosuhteisiin soveltuvat. 

 Työnantajan on arvioitava työssä esiintyvät 

vaarat, joiden välttämiseksi on käytettävä 

henkilönsuojaimia. 

 Henkilönsuojaimesta ja sen käytöstä on annet-

tava työntekijälle riittävästi opetusta ja ohja-

usta. 

Vaaditaan työ-

suojelulaissa 

tarkoitetussa 
työssä. 

Työnantaja 

Työturvallisuuslaki 

23.8.2002/738 

 Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä 

velvollinen huolehtimaan työntekijöiden tur-

vallisuudesta ja terveydestä työssä.  

 Työnantajan on riittävän järjestelmällisesti 

selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, 

muusta työympäristöstä ja työolosuhteista ai-

heutuvat haitta- ja vaaratekijät.  

 Työnantajan on annettava työntekijälle riittä-

vät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. 

Työnantaja 

Valtioneuvoston 

asetus työntekijöiden 

suojelemisesta me-

lusta aiheutuvilta 

vaaroilta 
26.1.2006/85 

 Työnantajan on selvitettävä työntekijöiden 

mahdollinen altistuminen melulle. 

 Työnantajan on poistettava melulle altistumi-

sesta työntekijän terveydelle tai turvallisuu-

delle aiheutuvat vaarat ja haitat tai vähennet-

tävä ne mahdollisimman alhaiselle tasolle. 

  Työnantajan on annettava työntekijöille ope-

tusta ja ohjausta erityisesti haitta- ja vaarateki-

jöiden luonteesta ja olosuhteista. 

Työ, jossa työn-

tekijät altistuvat 

tai saattavat 

altistua työstä 

aiheutuvalle 
melulle. 

 

Työnantaja  

Valtioneuvoston 

asetus rakennustyö-

maan turvallisuudes-

ta 205/2009 

 Rakennuttajan on huolehdittava, että suunnit-

telussa otetaan huomioon rakennustyön to-

teuttaminen siten, että työ voidaan tehdä tur-

vallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöi-

den terveydelle. 

 Rakennuttajan on huolehdittava, että vaarojen 

ja haittojen ennaltaehkäisy otetaan huomioon. 

Rakennushank-

keen kaikki 

osapuolet. Pää-

toteuttaja pe-

rehdyttää ja 
opastaa.  

Työsuojeluviran-
omainen 

 Valvoo työturvallisuuslain noudattamista. 

 Vastuualueen tehtäviin kuuluu vakavien työ-

tapaturmien, ammattitautien ja työperäisten 

sairauksien syiden selvittäminen ja niiden eh-

käisy 

Työturvalli-

suuslakia nou-

dattavat työnan-

tajat  

 

Työturvallisuuslain (738/2002) 8. pykälässä määrätään, että työnantaja on velvollinen 

huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä ja että työnantajan 

pitää ottaa huomioon asiat, jotka liittyvät työhön, työolosuhteisiin, työympäristöön ja 

työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin. Saman lain samassa pykälässä velvoite-
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taan, että työnantajan on suunniteltava ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet työ-

olosuhteiden parantamiseksi. Tällöin on työturvallisuuslain (738/2002) mukaan nou-

datettava seuraavia periaatteita: 

1) Vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään; 

2) Vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korva-

taan vähemmän vaarallisilla ja vähemmän haitallisilla; 

3) Yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä; ja 

4) Tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huo-

mioon. 

Työnantajan on turvallisuuslain (738/2002) 14. pykälän mukaan annettava työnteki-

jöilleen riittävät tiedot haitta- ja vaaratekijöistä työpaikalla ja huolehdittava, että työn-

tekijä perehdytetään työhön, työolosuhteisiin sekä turvallisiin työtapoihin. Työnanta-

jan on annettava opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen ehkäisemiseksi ja vält-

tämiseksi. (Työturvallisuuslaki 738/2002 8 & 14 §.)  

Työturvallisuuslain (738/2002) lisäksi myös valtioneuvoston päätökset ja asetukset 

edellyttävät työnantajaa, nimenomaan rakennusalalla, selvittämään mahdolliset vaara-

tilanteet ja turvaamaan vaadittavin keinoin työntekijöidensä turvallisuuden. Valtio-

neuvoston asetus rakennustyömaan turvallisuudesta (205/2009) ohjaa myös tämän 

opinnäytetyön tekoa. Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla 

siitä, että kaikilla yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvalli-

sesta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja 

haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. (Valtioneuvoston ase-

tus rakennustyömaan turvallisuudesta 205/2009 3 §.) Tämä asetus edellyttää myös 

turvallisuussuunnitelman tekemistä rakennustyömaalle. Turvallisuussuunnitelman si-

sällöstä määrätään samassa asetuksessa. Selvyyden vuoksi mainitsen, että tämän opin-

näytetyön tuotos ei ole osa kyseisessä asetuksessa mainitutta virallista turvallisuus-

suunnitelmaa, vaan tämä on yrityksen pyynnöstä tehty erillinen ohje rakennustyömaan 

työntekijöille. Vaikka juuri kyseistä ohjetta ei laissa vaadita, kattaa se osan lain vaati-

mista edellytyksistä ja näin ollen tulee olemaan kohdeyritykselle tarpeellinen. 
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Seuraavat kaksi valtioneuvoston päätöstä eivät suoranaisesti liity ohjeen tekemiseen, 

mutta ne liittyvät ohjeen sisältöön. Valtioneuvoston päätöksen henkilösuojainten va-

linnasta ja käytöstä työssä (1407/1993) 3. pykälässä velvoitetaan, että työnantajan on 

hankittava työntekijöille henkilönsuojaimet niiltä osin kuin tapaturman tai sairastumi-

sen vaaraa ei voida välttää tai rajoittaa riittävästi. Henkilönsuojainten on tällöin oltava 

vaarojen torjuntaan tarkoituksenmukaiset. Jotta tarkoituksenmukaiset suojaimet vaaro-

jen välttämiseksi ja rajoittamiseksi voidaan valita, pitää työnantajan arvioida työn vaa-

rat. Valtioneuvoston päätöksessä määrätään myös, että työntekijöitä on ohjeistettava 

riittävästi henkilösuojainten käytössä. (Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten va-

linnasta ja käytöstä työssä 1407/1993 3, 4 ja 7 §.)   

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta 

(85/2006) 6. pykälässä velvoitetaan, että työnantajan on selvitettävä työntekijöiden 

mahdollinen altistuminen melulle ja tunnistaa melua aiheuttavat haitat. Asetuksen 10. 

pykälässä esitetään, että työnantajan tulee arvioida haitta- ja vaaratekijöiden vaikutus 

työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Riskinarvioinnissa työnantajan tulee ot-

taa huomioon muuan muassa altistuksen tyyppi ja määrä, terveyshaitat, vaihtoehtois-

ten, vähemmän melulle altistavien välineiden käyttö sekä kuulosuojainten käyttö. 

(Valtioneuvoston asetus työtekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta 

85/2006 6, 10 ja 11 §.) 

3 RAKENNUSTYÖMAAN TYÖTAPATURMAT JA VAARATILANTEET 

3.1 Yleistä rakennustyömaasta ja sen turvallisuudesta 

Työtä rakennusalalla on luonnehdittu dynaamiseksi, liikkuvaksi ja osittain myös vaa-

ralliseksi. Sen lisäksi, että työtapaturmariski on rakennustyömaalla suuri, altistutaan 

siellä myös melulle, pölyille sekä säätilojen vaihteluille. Lisäksi huono työergonomia 

on alalla ongelma, joka saattaa vaikuttaa työkykyyn heikentävästi. Huonosta er-

gonomiasta aiheutuu myös ammattitauteja. Haasteellisuutta työturvallisuuden takaa-

miselle lisää työkohteiden vaihtuvuus ja eri urakoitsijoiden toiminta samalla työmaal-

la. (Priha, Repo, Savinainen, Lappalainen & Oksa 2009.)  

Koska rakennusala on yksi vaarallisimmista toimialoista ja koska alalla sattuu paljon 

myös vakavia työtapaturmia, on turvallisuudesta huolehtiminen erittäin oleellista. Ku-

ten luvussa 2 on esitetty, lainsäädäntö velvoittaa rakennuttajaa huolehtimaan monelta 
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osin työturvallisuudesta työmaalla. Näiden lainsäädäntöjen avulla pyritään paranta-

maan työturvallisuutta, ja niillä sitä on myös onnistuttu tekemään. (Sähköala.fi 2011.) 

Yksi uusimmista rakennushankkeita koskevista työturvallisuussäädöksistä on raken-

nuttajan velvollisuus nimetä työmaalle turvallisuuskoordinaattori, jolla on hankkeen 

vaativuutta vastaava pätevyys. Tämä asetus tuli voimaan 1.6.2009. (Rakennusteolli-

suus. Talonrakennus 2009.)   

Rakennustyömaata koskevat työturvallisuussäädökset koskevat sekä suuria yrityksiä, 

jotka rakentavat kerrostaloja ja liiketiloja, että pienrakentajia. Tärkeimmät asiat, jotka 

rakennuttajan tulee huomioida työturvallisuudesta, ovat työvälineet, työmenetelmät, 

telineet ja liikkuminen työmaalla. Myös kulkulupa tai henkilökortti on oleellinen asia 

rakennustyömaan työturvallisuudessa. (Sähköala.fi 2011.)     

3.2 Tyypilliset työtapaturmat ja niiden riskitekijät  

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) on virallinen työtapaturma- ja ammattitautiti-

laston ylläpitäjä Suomessa. Tapaturmavakuutuslain 64 §:n mukaan sen tehtävänä on 

ylläpitää tilastoja työtapaturmista ja ammattitaudeista. Sen tehtäviin kuuluu tämän li-

säksi huolehtia muista tilastonpitoon liittyvistä tehtävistä. (Tapaturmavakuutuslaitos-

ten liitto 2013a.)  

Tyypillisimmät työtapaturmat eri aloilla määräytyvät sen perusteella, miten todennä-

köisesti tietynlaisia tapaturmia sattuu. Rakennusalalla sattuneet tapaturmat ovat usein 

yhteydessä rakennusalan vaarallisuuteen ja riskitekijöihin. Eniten työtapaturmia ra-

kennustyömaalla sattuu sellaisissa töissä, jotka ovat tiedossa olevia työtapaturmien 

riskitekijöitä. Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyömaan turvallisuudesta 

(2005/2009) on esitetty lista työntekijän työturvallisuutta tai terveyttä vaarantavista 

töistä. Taulukossa 2 on esitetty niiden pääpiirteet. (Valtioneuvoston asetus rakennus-

työmaan turvallisuudesta 205/2009.)  
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Taulukko 2. Työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle vaaraa aiheuttavat työt 

rakennustyömaalla (Valtioneuvoston asetus rakennustyömaan turvallisuudesta 

205/2009) 

1. Maansortuman alle hautautumisen, maahan vajoamisen tai putoamisen vaara  

2. Terveydelle haitallisille kemiallisille tai biologisille aineille altistumisen vaara 

3. Ionisoivan säteilyn vaara 

4. Suurjännitejohtojen ja -linjojen läheisyydessä tehtävät työt 

5. Hukkumisvaaraan liittyvät työt 

6. Työt kuiluissa, maanalaisissa rakennuskohteissa ja tunneleissa 

7. Työt, joissa käytetään sukellusvälineitä 

8. Painekammiossa tehtävät työt 

9. Työt, joissa käytetään räjähdysaineita 

10. Työt, joihin liittyy raskaiden esivalmisteisten osien kokoamista tai purkamista 

11. Rakenteiden, rakenneosien tai materiaalin purkutyö 

12. Työt tie- ja katualueella 

 

Vuonna 2011 talonrakennusalalla tapahtui yhteensä 10 359 palkansaajalle korvattavaa 

työtapaturmaa (kuva 1). Myöhemmin esiintyvät kuvat on laadittu vuoden 2011 tilasto-

jen pohjalta. Tapaturmavakuutuslaitosten liitolta saamani tilastot koskevat lakisäätei-

sen tapaturmavakuutuksen palkansaajille korvaamia työtapaturmia. Tilastoissa olivat 

vuosina 2005–2011 tapahtuneet työtapaturmat. Vaikka muutoksia tapaturmien määris-

sä on tapahtunut jonkin verran, ovat työtapaturmien tyypit ja vammojen laatu pysyneet 

samansuuntaisina. Näin ollen vertailu eri vuosien välillä ei ole tarpeellista tässä opin-

näytetyössä. Tilastojen rajaus olisi voitu tehdä kolmella eri tavalla: rajaamalla toimi-

ala, ammattiluokka tai työtehtävä. Jokaisella rajaustavalla saadaan hieman eri luvut. 

Toimialaan ”rakentaminen” rajaamalla tilastoihin tulevat mukaan myös muun muassa 

rakennusyrityksen konttorihenkilökunnan työtapaturmat. ”Työtehtävä” muuttujalla ti-

lastoihin tulevat mukaan myös muiden alojen työtapaturmat, jotka ovat sattuneet ra-
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kennustöitä tehdessä. Ammattiluokkaan pohjautuvalla rajauksella tilastoihin tulevat 

myös muiden kuin varsinaisten rakennusyritysten palkkaamien rakennusammattilais-

ten työtapaturmat. (Sysi-Aho 2013.) Sain vertailun vuoksi tilastot sekä ammattiluok-

ka- että työtehtävämuuttujalla. Näiden tietojen ja tilastojen perusteella päätin käyttää 

opinnäytetyössäni ammattiluokkamuuttajalla saatuja tilastoja, joissa vahinkoluokkana 

on työpaikka. Näin rajaamalla saan oleellisimmat tiedot opinnäytetyötäni varten.  

Rakennusalalla sattuneiden työtapaturmien määrä on vaihdellut vuosien aikana, mutta 

luku on kuitenkin pysynyt korkeana. Vuodesta 2007 on alkanut selkeä lasku työtapa-

turmien määrässä. Vuonna 2009 työtapaturmien määrän väheneminen pysähtyi, ja 

määrä lähti lievään nousuun. Kuvassa 1 on esitetty talonrakennustyössä sattuneiden 

korvattujen työtapaturmien määrät vuosina 2005–2011.  

 

Kuva 1. Talonrakennustyössä sattuneiden työtapaturmien määrä vuosina 2005–2011 

(Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 2013b) 

Työtapaturmien vakavuutta voidaan mitata niiden seurauksena syntyneiden sairaus-

poissaolojenpäivien määrällä. Suurin osa rakennustyömaalla sattuneista työtapatur-

mista aiheuttaa enintään kolmen päivän sairauspoissaolon. Vuonna 2011 talonraken-

nustyössä sattui kaksi työtapaturmaa, joista seurasi kuolema. Vuonna 2007 sellaisia 

työtapaturmia oli kahdeksan ja vuonna 2011 viisi. Kuvassa 2 näkyy työtapaturmien 

seurauksena syntyneiden sairauspoissaolojen määrä päivinä esitettynä.   



  15 

 

 

5387

1356
1670

905
661

220 158 2
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0-3 pv 4-6 pv 7-14 pv 15-30 pv 31-90 pv 91-180
pv

180+ tai
eläke

kuollut

Ty
ö

ta
p

at
u

rm
ie

n
 m

ää
rä

Työtapaturmien vakavuus 
sairauspoissaoloina vuonna 2011

 

Kuva 2. Työtapaturmien aiheuttamien sairauspoissaolojen vakavuus 

sairauspoissaolopäivinä (Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 2013b) 

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tilastojen mukaan yleisimpiä ja samalla tyypilli-

simpiä talonrakentamisessa aiheutuvia työtapaturmia ovat putoamiset, hyppäämiset, 

kompastumiset ja teräviin esineisiin astumiset ja kolhiutumiset. Muita todennäköisiä 

työtapaturmatyyppejä ovat työntekijän äkillinen fyysinen kuormittuminen (esimerkik-

si nostot, vedot ja kantamiset) ja laitteen tai työkalun hallinnan menettäminen. Kuvas-

sa 3 on esitetty eri työtapaturmatyypit vuonna 2011 sattuneista työtapaturmista. 
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Kuva 3. Työtapaturmatyypit poikkeaman mukaan jaoteltuna talonrakentamisessa 

(Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 2013b). Poikkeamalla tarkoitetaan työtapaturmien 

tilastoinnin yhteydessä juuri ennen vahingoittumista tapahtunutta tilannetta 

(Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 2013c) 

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tilastoihin perustuen tyypillisimmät vammalaadut 

talonrakentamisessa tapahtuvissa työtapaturmissa ovat haavat ja pinnalliset vammat, 

joita on lähes puolet työtapaturmien kokonaismäärästä. Toiseksi yleisimmät vammat 

ovat laadultaan nyrjähdyksiä, sijoiltaanmenoja sekä venähdyksiä. Tärähdykset, sisäiset 

vammat ja luunmurtumat ovat myös yleisiä vammoja. Kuvassa 4 on esitetty eri vam-

malaatujen yleisyys.   
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Kuva 4. Talonrakennuksessa tapahtuneiden työtapaturmien vammojen laatu vuonna 

2011 (Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 2013b) 

Rakennustöissä yleisimmät työtapaturmien riskitekijät esiintyvät tilastoissa työtapa-

turmien aiheuttajina. Tilastoihin perustuvat työtapaturmien aiheuttajat on esitetty ku-

vassa 5. Tapaturvavakuutuslaitosten liitolta saaduissa tilastoissa talonrakentamisessa 

työtapaturmiin johtaneita aiheuttajia oli listattu 65. Tämän vuoksi olen jaotellut ne ai-

hepiirien mukaan laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Yrityksen toimitusjohtaja tarkasti lis-

tan jaottelun ennen ympyrädiagrammin laatimista, jotta se olisi mahdollisimman to-

denmukainen. Aihepiirit on valittu samoiksi kuin Turvallisesti Raksalla -ohjeessa esi-

tetyissä tilastoissa. Nämä aihepiirit ovat ”koneet, työkalut, kappaleet ja esineet, raken-

teet ja työympäristö sekä muuta ja ei tietoa” (Ratuke-hanke 2003–2006a. Turvallisesti 

Raksalla).  

Tilastossa esiintyviä työtapaturman aiheuttajia ovat siis koneet, työkalut, kappaleet ja 

esineet, rakenteet ja työympäristö. Tilastossa olevia aiheuttajia, jotka on määritelty 

koneiksi, ovat esimerkiksi rakennustyömaan töihin liittyvät liikuteltavat koneet, maan 
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ja kallioperän muokkaukseen ja siirtämiseen liittyvät koneet, pakkaus- ja täyttökoneet, 

alta ja ylhäältä nostavat laitteet ja tavaransiirtolaitteet. Työtapaturmia aiheuttavia työ-

kaluja ovat muun muassa käsityökalut, käsikäyttöiset työkalut ja käsikäyttöiset kone-

työkalut. Esimerkkejä esineistä ja kappaleista ovat säiliöt, altaat, varastotarvikkeet, 

materiaalit, tuotteet, sirpaleet, turvalaitteet ja varusteet sekä suojaimet. Kulkuväylät, 

alustat, maa, ovet, seinät, erilaiset tikkaat ja telineet, tilapäiset tuet, kaivannot, ojat, 

syvennykset ja jyrkänteet on tilastoitu rakenteiden ja työympäristön alle. Yrityksen 

toimitusjohtaja on katsonut, että jaottelu vastaa todellisuutta.  

Koneet
6 %

Työkalut
16 %

Kappaleet ja 
esineet

35 %

Työympäristö ja 
rakenteet

29 %

Muut
11 %

Ei tietoja
3 %

Tapaturman aiheuttaja aihepiireittäin 
vuonna 2011

 

Kuva 5. Työtapaturmien aiheuttajat talonrakennuksessa aihepiireittäin jaoteltuna 

(Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 2013b)  

3.3 Työtapaturmien torjuminen  

Työtapaturmien torjunta rakennustyömaalla perustuu asetettujen vastuukysymysten 

vastaamiseen. Euroopan unioni on tätä asiaa koskevassa direktiivissä asettanut vas-

tuuvaatimuksia. Näitä ovat työturvallisuus- ja työterveyskysymysten huomioiminen 

kaikessa rakennustyössä, turvallisten työvälineiden käyttö, turvamerkkien käyttö, so-

veltuvien henkilösuojainten käyttö, turvallisen työympäristön takaaminen työntekijöil-

le ja työympäristön puitedirektiivien noudattaminen (riskien arviointi ja ehkäisy). (Eu-

roopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto 2003.) 
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Työnantajalta velvoitetaan paljon asioita, jotka liittyvät työturvallisuuteen ja työtapa-

turmien torjumiseen. Se ei kuitenkaan yksinään ole ratkaisu, sillä myös työntekijän 

toiminnalla on suuri merkitys työturvallisuuteen. Työntekijöiden on oltava aktiivisesti 

mukana työturvallisuuden varmistamisessa yhdessä työnantajan kanssa ja noudatetta-

va annettuja ohjeita (Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto 2003).  

Ratuke-hanke esittää 11 hyvää käytäntöä, joilla työturvallisuutta rakennustyömailla 

voidaan yleisesti parantaa. Eri lähteiden ja suomalaisten kokemusten perusteella tär-

keimpiä rakennustyön hyviä turvallisuuskäytäntöjä ovat: 

 Yrityksen toiminta 

1) Johdon sitoutuminen turvallisuuden kehittämiseen ja sitoutumisen 

osoittaminen. 

2) Palaute ja palkitseminen turvallisesta toiminnasta. 

3) Panostus turvallisuushenkilöstöön. 

4) Urakoitsijoiden ohjaus ja turvallisuustavoitteiden kirjaaminen tar-

jouspyyntöihin ja urakkasopimuksiin. 

Työmaan toiminta 

5) Työmaan turvallisuuden koordinointi ja johtaminen.  

6) Huolellinen turvallisuussuunnittelu. 

7) Työmaan turvallisuusohjeiden laatiminen. 

8) Turvallisuuden seuranta ja valvonta. 

9) Tapaturmista ja vaaratilanteista raportoiminen ja niiden tutkiminen.  

Ammattitaito 

10)  Koulutus ja perehdyttäminen turvallisuuteen. 
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11)  Työntekijöiden osallistuminen ja sitoutuminen.  

(Ratuke-hanke 2003–2006a. Turvallisesti Raksalla.) 

Jotta työtapaturmia voidaan tehokkaasti torjua, on tiedettävä, millaiset syyt ovat aihe-

uttaneet työtapaturman. Suurin osa työtapaturmista rakennustyömaalla sattuu työmaan 

huonon järjestyksen ja epäsiisteyden vuoksi. Väärät työtavat, huolimattomuus ja työ-

välineiden huono kunto ovat myös todennäköisiä työtapaturmien aiheuttajia. (Ratuke-

hanke 2003–2006a. Turvallisesti Raksalla.) Kuvaan 6 on havainnollistettu työtaparu-

mien syitä.   

 

 

 

 

 

Kuva 6. Yleisimpiä työtapaturmia aiheuttavia syitä rakennustyömaalla (Ratuke-hanke 

2003–2006a. Turvallisesti Raksalla)   

 

Työturvallisuuslakia (738/2002) noudattaen riskien ja vaarojen arviointi on tärkeä osa 

rakennustyömaan työturvallisuutta. Riskitekijöitä tunnistettaessa tulee edetä järjestel-

mällisesti. Seuraavia tekijöitä arvioidaan riskinarvioinnissa: 

 Onko tiettyyn työvaiheeseen liittyviä vahinkoja sattunut aikaisemmin? 

 Onko epävarmuustekijöitä taikka häiriömahdollisuuksia? 

 Ovatko työmenetelmät ja -laitteet tarkoituksenmukaisia ja kunnossa? 

 Osataanko asiat ja onko aiempaa kokemusta? 

 

TYÖTAPATURMA  

VAARATILANNE 

Huolimattomuus 

Työvälineiden kunto 

Huono järjestys 

Väärät työtavat 

Epäsiisteys 
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 Ovatko vakiintuneet toimintamallit ja -menetelmät käytössä? 

 Voivatko ulkoiset tekijät kuten sää ja ympäristö aiheuttaa lisäriskiä? 

 Onko aikataulutekijät otettu huomioon?  

Kun mahdolliset vaaratekijät on tunnistettu, voidaan arvioida riskin suuruus. Tämän 

jälkeen mietitään toimenpiteet merkittävien riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi. 

(Työsuojeluhallinto 2013a.) Liitteessä 7 on työsuojeluhallinnon laatima rakennustyö-

maan riskienarviointilomake, jota yritykset voivat käyttää omien työmaidensa riskien 

arvioinnissa.   

Työterveyshuolto on työterveyshuoltolakiin (1383/2001) perustuvaa ennaltaehkäisyä. 

Työterveyshuollon toiminta lähtee yrityksen tarpeesta, ja mitkä määritellään työnanta-

jan, työntekijöiden ja työterveyshuoltohenkilöstön kanssa. Työterveyshuollon tavoit-

teet ovat terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön 

liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen 

ja edistäminen. (Työsuojeluhallinto 2013b.) Rakennusalan työterveyshuollon tarkoi-

tuksena on pitää rakentajat terveinä ja työkykyisinä työssä vanhuuseläkeikään asti. 

Pitkäjänteisen työterveyshuollon hyötyjä ovat tapaturmien, sairauksien ja ennenaikais-

ten eläkkeiden ehkäisy. (Työterveyslaitos 2013.)  

Soveltuvien henkilösuojainten käyttö on oleellinen osa työtapaturmien torjuntaa ra-

kennusalalla. Suojakypärää on käytettävä rakennustyömaalla ja se suojaa päätä kol-

huilta ja iskuilta. Kuulosuojainten käyttö suojaa korvia haitalliselta melulta, ja niitä tu-

lee käyttää kun melualtistus (85 dB) ylittyy. Suojalaseja on käytettävä silloin, kun 

työnlaatu tai työolosuhteet vaativat silmien suojaamista. Rakennustyömaalla huo-

mioliivin käyttö on pakollista, sillä se lisää näkyvyyttä ja luo siten turvallisuutta. Suo-

jakäsineet suojaavat pistoilta, viilloilta, kemikaaleilta ja kipinöitä, ja sen vuoksi niiden 

käyttö on oleellista. Suojavaatetuksen tulee olla asiallinen ja tehty vahvasta palosuoja-

tusta materiaalista, jotta työtapaturmien torjuminen olisi tehokasta. Lattiatöissä ja 

muissa polvia rasittavissa töissä tulee käyttää polvisuojaimia. Ne suojaavat polvia lii-

alliselta rasitukselta ja kulumiselta. Turvajalkineet suojaavat jalkoja ja jalkateriin koh-

distuvilta tapaturmilta. (Ratuke-hanke 2003–2006b. Turvallisesti Raksalla.) Liitteessä 

6 on kuva henkilösuojainten käytöstä rakennustyömiehellä.  
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Putoamisvaaran torjunnassa käytetään aina ensisijaisesti suojakaiteita tai -kansia. Suo-

jakaiteet ovat turvalaitteita, joten niiden poistaminen luvatta on kiellettyä. Tilanteissa, 

joissa suojakaiteita ei voida käyttää ja joissa on putoamisen vaara, tulee turvavaljaita 

ja -köysiä käyttää. Nojatikkaiden käyttö työskentelyalustana on kielletty, sillä siihen 

liittyy suuri tapaturmariski. Niitä voidaan kuitenkin käyttää tilapäisesti esimerkiksi 

kulkuun tasolta tasolle, mikäli on huolehdittu niiden tukevuudesta. (Ratuke-hanke 

2003–2006b. Turvallisesti Raksalla.) 

Koska käsin tehtävät taakkojen nosto ja siirrot ovat kehon ylikuormittumisen kannalta 

keskeisiä työvaiheita, nämä tulee ottaa huomioon työturvallisuudessa. Valtioneuvos-

ton päätöstä käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä (1409/1993) sovelletaan kä-

sin tehtäviin nostoihin ja siirtoihin sekä muun taakan käsittelyyn, joista aiheutuu va-

hingoittumisen vaaraa. Työntekijöille tulee antaa tarvittavat ohjeet taakkojen oikeasta 

käsittelystä ja vaaroista. Oikean nostotekniikan hallitseminen on tärkeää, joten se kuu-

luu opastaa työntekijöille. Vaarojen selvittäminen ja arviointi sekä asianmukaiset toi-

menpiteet vaaran poistamiseksi tai vähentämiseksi tulee tehdä järjestelmällisesti. 

(Työsuojeluhallinto 2004.)          

4 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA KEHITTÄMISTEHTÄVÄT 

Opinnäytetyön tavoitteena on kirjoittaa rakennustyömaalle työntekijöiden käyttöön 

tarkoitettu toimiva kirjallinen ohje työmaalla tapahtuvien työtapaturmien ja vaaratilan-

teiden torjumiseksi. Tavoitteena on laatia ohje sellaiseen muotoon, että sitä on helppo 

lukea ja ymmärtää ja se on sovellettavissa käytäntöön yrityksen eri rakennustyömailla. 

Ideana on, että yrityksen rakennustyöntekijät lukevat ohjeen ja mahdollisesti muutta-

vat tai alkavat pohtia omia toimintamallejaan. Tavoitteena on, että yritys voi käyttää 

ohjetta myös osana rakennustyömaahan perehdyttämistä. Tämän vuoksi on tärkeää, et-

tä ohjeesta tulee laadukas ja virheetön. 

Jotta tavoitteet saavutetaan, on oleellista asettaa kehittämistehtävät. Laadullisessa tut-

kimuksessa pitää osata varautua siihen, että kehittämistehtävät saattavat muuttua tut-

kimuksen edetessä. Sen vuoksi onkin mielekkäämpää puhua yleisellä tasolla asetetta-

vista tutkimustehtävistä eikä tutkimusongelmista. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2012: 126.) Työni on kehittämistehtävä, jota viedään eteenpäin tutkimustehtävien 

avulla. Tämän opinnäytetyön kehittämistehtävä on selvittää, millainen on rakennus-

työmaan työtapaturmien ja vaaratilanteiden torjumisohje. Tutkimustehtävien asettelun 
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tarkoitus on selventää, mihin pyrin opinnäytetyössäni ja miten aion sen toteuttaa. 

Työssäni on kuusi tutkimustehtävää. 

1) Etsin tietoa aiheesta mahdollisimman monipuolisesti eri lähteistä.  

2) Kokoan aineiston ja luon siten pohjan ohjeen tekemiselle. 

3) Teen suunnitelman ohjeen luomiselle. 

4) Haastattelen alan asiantuntijoita saadakseni tarkennettua tietoa aiheesta. 

5) Analysoin aineiston sekä haastattelujen sisällön. 

6) Laadin ja kirjoitan ohjeen rakennustyömaalle.  

7) Teen opinnäytetyöraportin. 

Kuvassa 7 on esitetty, miten tutkimustehtävien avulla ohje valmistuu. Kuva havain-

nollistaa myös sitä, että ohje muodostuu vähitellen aineiston hankinnan mukaan ja 

muokkautuu vähitellen toimivaksi kokonaisuudeksi. 
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Kuva 7. Ohjeen valmistuminen tutkimustehtävien avulla 

 

5 TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTON KERUU 

5.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Opinnäytetyöni on luonteeltaan toiminnallinen. Toiminnallinen opinnäytetyö tavoitte-

lee ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista, toimin-

nan järjestämistä. Se voi olla alasta riippuen esimerkiksi ammatilliseen käyttöön 

suunnattu ohje, ohjeistus tai opastus, kuten perehdyttämisopas tai turvallisuusohjeis-

tus. Toteutumistapana voi olla kirja, kansio, vihko, opas, järjestetty näyttely tai tapah-

tuma. Toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön toteutus ja sen rapor-

tointi tutkimusviestinnäin keinoin. (Vilkka & Airaksinen 2003: 9.) 

Toiminnallisiin opinnäytetöihin kuuluvat sekä raportti että itse tuotos eli produkti. Ra-

portti on teksti, josta selviää, mitä, miksi ja miten on tehty, millainen työprosessi on 

ollut ja millaisiin tuloksiin ja johtopäätöksiin päädyttiin. Opinnäytetyöraportissa vaa-

ditaan erilaisia tekstillisiä ominaisuuksia kuin produktissa, jossa puhutellaan kohde- ja 

käyttäjäryhmää. (Vilkka & Airaksinen 2004: 65.) Tämä kaksijakoisuus onkin tärkeää 

pitää mielessä alusta lähtien toiminnallista opinnäytetyötä tehdessä. 

Aineiston hankinta 

Aineiston kokoaminen 

Ohjeen laatiminen 

Suunnitelman teko 

Haastattelut 

Analysointi 
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5.2 Laadullinen tutkimusmenetelmä 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkimuskäytäntöjä sovelletaan hieman väljemmäs-

sä merkityksessä kuin tutkimuksellisessa opinnäytetyössä. Opinnäytetyön tutkimus-

menetelmä voi olla joko määrällinen eli kvantitatiivinen tai laadullinen eli kvalitatiivi-

nen. Määrällisessä tutkimusmenetelmässä käytetään aineiston keräämisen keinoina 

strukturoitua lomakekyselyä, jolloin aineisto kerätään postitse, sähköpostitse tai puhe-

limitse, ja analyysi toteutetaan muun muassa prosentteina ja esitetään taulukoina. Laa-

dullisessa tutkimusmenetelmässä aineiston kerääminen suoritetaan lomake- tai teema-

haastatteluin ryhmälle tai yksilölle. Tuolloin analyysi toteutetaan teemojen tai tyyppi-

en mukaan. (Vilkka & Airaksinen 2004: 57.) 

Koska opinnäytetyöni tarkoituksena on kirjoittaa ohje rakennustyömaalle työtapatur-

mien ja vaaratilanteiden torjumiseksi, on tavoitteena ilmiön kokonaisvaltainen ym-

märtäminen. Tällöin laadullinen tutkimusmenetelmä on toimiva selvityksen toteutta-

misessa. (Vilkka & Airaksinen 2004: 63.) Koska opinnäytetyöni produktiota ei voida  

analysoida tilastomenetelmin eikä esittää taulukoina, käytän työssäni laadullisen tut-

kimusmenetelmän aineiston keruu- ja analyysimenetelmiä.   

5.3 Kohdeyritys ja opinnäytetyön sisällön rajaus 

Yritys, jonka käyttöön opinnäytetyönä laadittava ohje tulee, rakentaa pääasiassa uu-

disrakennuksia, kuten pientaloja ja julkisia rakennuksia. Yrityksellä on tämän lisäksi 

myös saneerauskohteita. Koska rakennustyömaalla voi toimia pääurakoitsijan lisäksi 

alihankkijoita, rajataan opinnäytetyön sisältö siten, että se koskee vain pääurakoitsijaa 

ja sen velvollisuuksia. Koska kohdeyritys toimii pääasiassa rakennuskohteiden päära-

kennuttajana, se on vastuussa rakennustyömaiden turvallisuudesta. Työtä rajataan 

myös siltä osin, että siinä käsitellään ainoastaan talonrakennuksen työmaita ja niiden 

turvallisuutta. Pois jätetään epäoleellisuuden vuoksi maa- ja vesirakennus sekä eri-

koistunut asennustyö.    

5.4 Aineiston hankintamenetelmät  

Laadullisen tutkimusmenetelmän aineiston keräämisen keinona toimii yksilö- tai ryh-

mähaastattelu. Haastattelu aineistonhankintamenetelmänä käsitellään luvussa 5.5. Sii-

nä tulee myös ilmi, minkälaisia haastatteluja opinnäytetyöni sisältää. On myös muita 
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keinoja hankkia aineistoa. Tilastotietokannat ovat valmiita aineistoja, ja niitä voidaan 

käyttää tietojen poimimiseen, erittelemiseen ja havainnollistamiseen. (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2012: 187.) Tilastojen avulla pystyn pohjaamaan produktin sisällön 

oleellisiin asioihin. Esimerkiksi työtapaturmien yleisyys rakennustyömaalla perustuu 

tilastotietoihin, ja näin ollen saan tarpeellista tietoa riskitekijöistä rakennustyömaalla. 

Aikaisempia tutkimuksia voin käyttää tietyin rajoittein ohjeen laadinnan tukena ja 

niistä saamani tiedot ovat suunnanneet tutkimukseni sisältöä. Tutkimuksia, joita var-

ten on kerätty suurehko määrä materiaalia ja jotka on jo raportoitu, voidaan käyttää 

monin tavoin apuna omassa tutkimuksessa. Niitä voidaan käyttää vertailukohteina tai 

omaa aineistoa täydentävänä materiaalina. (Hirsjärvi ym. 2012: 189.) Luvussa 6.2.1 

on tarkempaa tietoa aikaisemmista tutkimuksista, joita hyödynnän tässä opinnäyte-

työssä. Konsultaatiot ovat vapaamuotoisia tiedonhankinnan menetelmiä ja ne sopivat 

hyvin faktatietojen tarkistamiseen. Joissain tapauksissa pelkkä konsultaatio on riittävä 

verrattuna esimerkiksi tutkimushaastatteluun. Myöskään litteroinnin merkitys ei ole 

oleellista konsultaatioissa. (Vilkka & Airaksinen 2004: 64.) Ideana on käyttää opin-

näytetyössä konsultaatioita hyödyksi erityisesti faktojen tarkentamiseen muun muassa 

työsuojeluviranomaiselta ja työterveyshuollon edustajalta.  

5.5 Haastattelu 

Haastattelut ovat edellä mainittujen tiedonkeruumenetelmien lisäksi tärkeässä osassa 

materiaalin hankinnassa, sillä niistä saatava tieto on merkittävää tämän opinnäytetyön 

tekemisen kannalta. Koska opinnäytetyön tuotos tulee yrityksen omaan käyttöön, 

haastattelu on hyvä keino saada lisätietoa asioista, joita muista aineistoista ei saada.  

Tutkimushaastattelut voidaan jakaa kolmeen ryhmään: strukturoitu haastattelu eli lo-

makehaastattelu, teemahaastattelu ja avoin haastattelu. Strukturoitu haastattelu käy-

dään määrätysti eikä lomakkeesta poiketa. Avoin haastattelu on vuorostaan vähemmän 

muodollinen ja lähimpänä keskustelua. Myös haastattelun aihe voi muuttua keskuste-

lun aikana. Teemahaastattelu on näiden kahden haastattelun välimuoto. Tyypillistä sil-

le on, että haastattelun aihepiirit eli teemat ovat tiedossa, mutta varsinainen runko 

muodostuu haastattelun aikana. (Hirsjärvi ym. 2012: 208–209.) Näistä kolmesta vaih-

toehdosta on teemahaastattelu soveltuvin haastattelumuoto tähän opinnäytetyöhön, sil-

lä tarkoituksena on kerätä tietoa tietystä aihepiiristä. Teemahaastattelu antaa myös 
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haastattelijalle, eli minulle, mahdollisuuden esimerkiksi esittää lisäkysymyksiä asiois-

ta, joita en ennen haastattelua osannut ottaa huomioon.  

Haastattelu voidaan toteuttaa joko yksilö-, pari- tai ryhmähaastatteluna. Valinta riip-

puu siitä, mikä on tutkimuksen aihe ja keitä haastatellaan. (Hirsjärvi ym. 2012: 210–

211.) Oman opinnäytetyöni kannalta yksilöhaastattelu on näistä tarkoituksenmukaisin, 

sillä opinnäytetyötäni varten haastattelin rakennusalan asiantuntijaa sekä työturvalli-

suuden asiantuntijaa. Haastateltavia oli vain kaksi, minkä vuoksi ryhmähaastattelu ei 

tullut kysymykseen. Tarkoituksena on hyödyntää heidän ammatillista osaamistaan ja 

tietämystään tiedonkeruussa. Yksilöhaastatteluna suositeltavia aineiston keräämisen 

tapoja ovat joko lomake- tai teemahaastattelu (Vilkka & Airaksinen 2004: 63). Näin 

ollen valintani yksilöhaastattelusta ja teemahaastattelusta kohtaavat, ja menetelmää 

voidaan hyödyntää opinnäytetyössäni. 

5.5.1 Haastateltavat ja haastattelujen ajankohdat 

Opinnäytetyössäni haastattelin alan asiantuntijoita, sillä heiltä saamani tieto on tärkeää 

ohjeen sisällön kannalta. Tavoitteenani oli saada heiltä tietoa, jota muilla aineiston 

hankintamenetelmillä ei ole mahdollista saada. Lisäksi uskoin, että saisin heiltä tar-

kempaa ja käytännönläheisempää tietoa kuin muista lähteistä. Valitsin haastateltavat 

sen perusteella, että saisin ohjeen tekoa varten uutta ja tarkennettua tietoa eri näkö-

kulmista. Ensimmäinen haastateltavani oli yrityksen toimitusjohtaja, sillä hän on 

oman yrityksensä työolojen asiantuntija. Ideana oli, että saisin häneltä hyvän pohjan 

ohjeen tekemiselle. Näin sain toimitusjohtajan näkemyksen siitä, millainen ohjeen tu-

lisi olla ja pystyin muokkaamaan sitä helpommin tarpeita vastaavaksi. Toimitusjohtaja 

pystyi myös antamaan tietoa kyseisen yrityksen toiminnasta ja työturvallisuudesta. 

Näin pystyin kohdentamaan ohjeen nimenomaan tälle yritykselle. 

Toinen haastateltavani oli työsuojeluviranomaisen yhteyshenkilö. Tämän valitsin sen 

vuoksi, että työsuojeluviranomaiselta saa paljon tietoa työsuojelusta ja työturvallisuu-

desta sekä tapahtuneista työtapaturmista. Oli mielestäni tärkeää saada myös työsuoje-

luviranomaisen mielipide ohjeen sisällöstä, jotta ohjeesta tulisi hyödyllinen ja tarpeita 

vastaava myös viranomaisen näkökulmasta.  
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Toimitusjohtajan haastattelu suoritettiin 19.3.2013 ja työsuojeluviranomaisen 

2.4.2013. Opinnäytetyöni kannalta on merkityksellistä, että haastattelujen välillä oli 

pieni tauko, jotta ehdin parannella ja korjata ohjetta ennen seuraavaa haastattelua.  

5.5.2 Teemojen valinta    

Teemahaastattelua suunniteltaessa ja laadittaessa ei pidä laatia yksityiskohtaista ky-

symysluetteloa, joita haastattelussa tultaisiin orjallisesti esittämään, vaan suunnitellaan 

teema-alueluettelo. Haastattelussa esiintyvät teema-alueet ovat yksityiskohtaisempia 

kuin ongelmat. Teema-alueet ovat siis alueita, joihin haastattelukysymykset kohdistu-

vat. Ne ohjaavat haastattelijaa oikeaan suuntaan, ja haastattelussa esitetyt kysymykset 

perustuvat ennen haastattelua pohdittuihin teemoihin. Tarkoituksena on, että teemoja 

tarkennetaan haastattelun aikana kysymyksillä. Teemoja valittaessa tutkijan eli minun 

tulee ottaa huomioon, että teema-alueiden tulee olla väljiä, jolloin teemahaastattelulle 

ominaista väljyyttä ei rajoiteta liikaa. (Hirsjärvi & Hurme. 2000: 66.) 

Teemojen valinta perustui haastattelujen tavoitteisiin. Teemat pysyivät samoina mo-

lemmille haastateltaville, sillä tällöin oli mahdollista saada mahdollisimman vertailu-

kelpoista aineistoa, vaikka haastattelun aikana kysymykset muokkaantuivatkin haas-

tattelun sisällön mukaan.  

Ensimmäiseksi teemaksi valitsin yleisimmät työtapaturmat ja vaaratilanteet rakennus-

työmaalla, sillä tähän teemaan opinnäytetyöni teoreettinen viitekehys perustuu. Oli 

mielestäni tärkeää saada asiantuntijoiden näkökulma tähän tukemaan tilastotietoja. Li-

säksi asiantuntijat pystyivät kertomaan esimerkkejä ja omia mielipiteitään, joiden 

avulla saan työhöni syvyyttä. Toiseksi teemaksi valitsin työtapaturmiin ja vaaratilan-

teisiin johtaneet syyt. Koska opinnäytetyönä tehtävän ohjeen tarkoitus on ennaltaeh-

käistä työtapaturmien sattuminen, on erittäin oleellista tietää, mitkä syyt ovat johtaneet 

työtapaturmiin. Asiantuntijoilta sain hieman erilaista näkökulmaa tähän aiheeseen 

kuin tilastoista, ja sen vuoksi halusin kysyä myös tästä aiheesta teemahaastatteluissa. 

Kolmanneksi teemaksi valitsin keinot, joilla tapaturmia ja vaaratilanteita voidaan eh-

käistä, sillä ohjeen tarkoituksena on osaltaan estää työtapaturmien sattuminen. Tästä 

teemasta ei ole paljonkaan kirjallisuutta, joten oli tärkeää saada asiantuntijoilta mah-

dollisimman luotettavaa tietoa keinoista, miten työtapaturmia voidaan ennaltaehkäistä. 

Neljänneksi ja viimeiseksi teemaksi valitsin ohjeen sisällön arvioimisen ja kehittämis-
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kohdat, sillä halusin saada palautetta kehitteillä olevasta ohjeesta ja siten parantaa sitä 

toimivammaksi.     

5.5.3 Haastatteluaineiston analyysi 

Aineiston analyysi on tulkinnan ja johtopäätösten tekemisen lisäksi tutkimuksen ydin-

asioita. Analyysivaiheessa selviää, millaisia vastauksia tutkija saa asetettuihin ongel-

miin. Aineiston analysointi on hyvä aloittaa mahdollisimman pian aineiston hankinnan 

jälkeen, ja riippuen menetelmistä aineistoa voidaan hankkia ja analysoida myös rin-

nakkain. Tämä on järkevää silloin, kun aineistoa kerätään vaiheittain kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa. Analyysiä ei pidä tehdä vain yhdessä vaiheessa vaan vähitellen proses-

sin edetessä. (Hirsjärvi ym. 2012: 221,223.) 

Koska toiminnallisessa opinnäytetyössä usein riittää suuntaa antava tieto, ei haastatte-

lujen puhtaaksi kirjoittaminen eli litterointi ole välttämätöntä. Oleellisempaa on kes-

kittää litterointi sisällön tuottamiseen. (Vilkka & Airaksinen 2004: 64–65.) Yleisim-

mät laadulliset analyysimenetelmät ovat teemoittelu, tyypittely, sisällönerittely ja kes-

kustelunanalyysi. (Hirsjärvi ym. 2012: 224.) Koska tässä opinnäytetyössä käytettiin 

teemahaastattelua, purettiin ja analysoitiin aineisto teema-alueittain. Mikäli teema-

haastattelun tarkkaan purkamiseen ei ole syytä, voidaan muodostaa kortisto. Tämä 

voidaan tehdä joko 1) käyttämällä tekstinanalyysiohjelmaa, 2) käyttämällä tietokonet-

ta tietojen kirjaamista varten tai 3) ilman tietokonetta. (Hirsjärvi & Hurme 2012: 141.) 

Näiden tietojen avulla opinnäytetyötä varten tehdyt haastattelut analysoitiin teemoit-

tain ja käyttämättä tekstinanalyysiohjelmaa.  

6 OHJEEN KEHITTÄMINEN 

Koska opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia rakennustyömaata varten asiatietoihin 

perustuva ohje, voidaan työtä pitää kehittämistyönä. Kehittämistyö voidaan määritellä 

systemaattiseksi toiminnaksi, jonka tarkoituksena on olemassa olevan tiedon lisäämi-

nen ja sen käyttäminen uusien sovellusten löytämiseksi (Heikkilä, Jokinen & Nurme-

la. 2008: 18. [Niiniluoto 1984]). Kehittämistyöllä tarkoitetaan myös sellaista toimin-

taa, jolla luodaan tutkimuksen avulla muun muassa uusia tai parempia palveluita, tuo-

tantovälineitä tai -menetelmiä (Heikkilä ym. 2008: 21). Näitä määrityksiä voin sovel-

taa myös omassa työssäni, vaikka ne eivät täydellisesti kohdanneetkaan opinnäytetyö-

ni tavoitetta. Käytin soveltaen hyödyksi hanketyyppisen prosessin eri vaiheita. Nämä 
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vaiheet ovat ideointi- ja esisuunnitteluvaihe, suunnitteluvaihe, käynnistysvaihe, toteu-

tusvaihe, päättämisvaihe, arviointivaihe ja käyttöönottovaihe (Heikkilä ym. 2008: 58). 

Varsinaista käynnistysvaihetta ei työssäni kuitenkaan ollut, ja osalla vaiheista on työs-

säni hieman erityyppinen merkitys.  

Työni kannalta oli tärkeää, että hahmotin itselleni prosessin, jonka avulla ohje laadit-

tiin. Spiraalimallia apuna käyttäen pystyin kehittämään työtäni oikeaan suuntaan. Ke-

hittämisprosessin eteneminen voidaan hahmottaa jatkuvana syklinä eli spiraalina 

(Toikko & Rantanen 2009: 66). Tällöin prosessi jatkuu ensimmäisen kehän (spiraalin) 

jälkeen seuraavalla kehällä käyden läpi perustelut ja arvioinnit. Spiraalimallissa tulok-

set asetetaan aina uudelleen arvioitavaksi ja siten kehitystoiminta jatkuu. (Toikko & 

Rantanen 2009: 66.) Ajatuksenani oli käyttää tätä spiraalimallia haastattelujen kohdal-

la. Ensimmäisen haastattelun jälkeen muutin työtäni haastattelusta saamani tiedon pe-

rusteella ja vasta sen jälkeen etenin seuraavaan haastatteluun. Kuva 8 on tehty Toikon 

& Rantasen (2009: 67) kuviota (Kuvio 5.) mallina käyttäen.  

 

      

 

 

 

      

 

 

 

Kuva 8. Ohjeen kehittäminen spiraalimallin avulla (Mukaillen Toikko & Rantanen 

(2009: 67) 
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6.1 Ohjeen suunnittelu 

Aloitin sisällön suunnittelun tekemällä ensimmäisen version sisällysluettelosta sen pe-

rusteella, mitä ohjeessa mielestäni tulisi olla. Vertailin ohjetta aikaisemmissa tutki-

muksissa esitettyihin ohjeisiin ja kansioihin, jotta sain näkökulmaa omaan tuotoksee-

ni. Sain myös yrityksen toimitusjohtajalta käyttööni yrityksen omaa materiaalia. Nämä 

materiaalit sisältävät työturvallisuusohjeita, listoja, työtupaturmien ilmoittamismene-

telmiä ja yleisiä turvallisuusohjeita. Niiden avulla sain viitteitä siitä, millaisia ohjeita 

jo on olemassa ja millaisia vielä tarvitaan. Kun sain ensimmäisen version sisällysluet-

telosta tehtyä, aloin hahmotella sisältöä sekä kirjoittaa ohjetta. Lähteinä käytin opin-

näytetyössäni luvuissa 2 ja 3 esitettyjä tietoja. Aineiston hankintamenetelmiä on ku-

vattu tarkemmin luvussa 6.2. 

Tarkoituksenani oli koko ajan rinnakkain kirjoittaa sekä ohjetta että opinnäytetyön ra-

porttia. Kun olin saanut kirjoitettua ohjeen pääpiirteet, toteutin ensimmäisen haastatte-

lun. Ensimmäinen haastateltava oli siis kohdeyrityksen toimitusjohtaja. Teemahaastat-

telurungon (liite 3) avulla kysyin tarkennettuja kysymyksiä haastateltavalta. Ohjeen 

muokkauksen jälkeen olin valmis tekemään seuraavan haastattelun. Toinen haastatel-

tavani on työsuojeluviranomaisen yhteyshenkilö. Nämä kaksi haastattelua olivat oleel-

lisimmat työni ja tuotokseni kannalta. Luvussa 6.2.2 on tarkemmin esitetty haastatte-

lujen eteneminen. 

Mikäli haluan saada vielä lisää tietoa hieman eri näkökulmasta, otan yhteyttä yrityk-

sen työterveyshuoltoon ja haastattelen sen edustajaa. Voin myös konsultoida työterve-

yshuollon edustajaa tarpeen tullen. Kun olin tehnyt haastattelut ja etsinyt aiheesta tie-

toa eri menetelmin, tein muokkauksia ja lisäyksiä ohjeeseen. Ohjeen kanteen liitin yri-

tyksen nimen ja logon, jonka sain yrityksen toimitusjohtajalta.   

6.2 Aineiston hankinta 

Opinnäytetyössäni käytin erilaisia aineistoja saadakseni mahdollisimman hyvän poh-

jan työtapaturmien ja vaaratilanteiden torjumiseksi rakennustyömaalla laadittavaan 

ohjeeseen. Keräsin tietoa aikaisemmista tutkimuksista, teemahaastatteluista ja raken-

nusalalla sattuneista työtapaturmista tilastoiden avulla.   
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6.2.1 Aikaisemmat tutkimukset 

Aiheeseeni lähdekirjallisuutta löytyi parhaiten julkaisuarkisto Theseuksesta ja sieltä 

hain aikaisempia tutkimuksia liittyen rakennusalan työturvallisuuteen. Theseus on jul-

kaisuarkisto, josta löytyy suomalaisten ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä ja jul-

kaisuja (Theseus.fi 2013). Hakusanojen avulla löysin sellaisia opinnäytetöitä, jotka 

sopivat oman opinnäytetyöni aineistoksi. Ensin hain hakusanoilla ”työturvallisuus ra-

kennustyömaa”, ja tulokseksi sain 44 aiheesta tehtyä opinnäytetyötä. Päätin kuitenkin 

vielä rajata hakua tarkemmaksi, sillä halusin löytää nimenomaan aiheesta tehtyjä oh-

jeita, jolloin hakusanoiksi tuli ”työturvallisuusohje rakennustyömaa”. Näin rajaamalla 

löysin 22 opinnäytetyötä. Koska opinnäytetyöni koskee myös työtapaturmia, tein toi-

sen haun sanoilla ”työtapaturma rakennustyömaa”, josta tulokseksi tuli viisi opinnäy-

tetyötä. Kävin aluksi nopeasti läpi hakusanoilla haetut opinnäytetyöt ja huomasin, että 

samat opinnäytetyöt löytyivät sekä hakusanoilla ”työturvallisuusohje rakennustyö-

maa” että ”työtapaturma rakennustyömaa”, joten tutustuin näihin 22 opinnäytetyöhön 

tarkemmin. Näistä opinnäytetöistä valitsin viisi työtä, joita pystyn käyttämään apuna 

omaa työtä tehdessäni. Liitteessä 2 on esitetty nämä opinnäytetyöt tutkimustaulukon 

muodossa.    

6.2.2 Teemahaastattelut 

Sovin ensimmäisen haastattelun yrityksen toimitusjohtajan kanssa joulukuussa 2012, 

ja ensimmäinen haastattelu toteutettiin 19.3.2013 kohdeyrityksen toimistolla. Haasta-

teltavana oli siis yrityksen toimitusjohtaja, joka samalla toimii työsuojelupäällikkönä 

yrityksen työmailla. Koska yrityksen nimeä ei julkaista opinnäytetyössäni, niin myös 

toimitusjohtajan nimi jää mainitsematta. Haastattelu kesti noin tunnin. Nauhoitin haas-

tattelun kannettavan tietokoneen ääninauhurilla litteroinnin onnistumiseksi, vaikka-

kaan sanasta sanaan litterointia ei tarvitse tehdä sen epäoleellisuuden vuoksi tässä ti-

lanteessa. Lisäksi tein varmuuden vuoksi kirjallisia muistiinpanoja. Litterointi tapahtui 

seuraavana päivänä, ja aloitin sen tekemällä kirjallisista muistiinpanoista teemojen 

mukaan pohjan, jota täydensin nauhoituksen perusteella. Haastattelun osittaisen litte-

roinnin jälkeen siirsin tulokset ja tiedot työhöni. Muokkasin ohjetta saamani arvioin-

nin ja kehittämiskohtien perusteella käyttökelpoisemmaksi. Lisäsin ohjeeseen yleistie-

tolomakkeen, ensiapuohjeita ja painotin henkilösuojainten käyttöohjeita. Luvussa 6.3 

on avattu tarkemmin haastattelun jälkeen tehtyjä muutoksia. 
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Toista haastattelua varten otin yhteyttä Lounais-Suomen aluehallintovirastoon ensin 

sähköpostitse ja myöhemmin puhelimitse, ja tavoitin rakennusryhmän yhteyshenkilön. 

Hänen vastuualueensa on työsuojelu. Yhteyshenkilö lupasi kysyä erästä rakennusryh-

mänsä jäsentä antamaan haastattelun, sillä tällä henkilöllä on pitkä ura nimenomaan 

rakennusalan työsuojelusta. Mikäli tämä henkilö ei ehdi antamaan haastattelua, lupasi 

yhdyshenkilö toimia haastateltavana.  

Haastattelu toteutettiin Lounais-Suomen aluehallintoviraston tiloissa 2.4.2013. Haas-

tateltavana oli työsuojelu vastuualueen rakennusalan tarkastaja, jolla oli pitkä koke-

mus rakennusalalta. Haastattelu kesti hieman päälle tunnin. Nauhoitin haastattelun ja 

kirjoitin muistiinpanoja haastattelun aikana varmuuden vuoksi. Tarkastajan pyynnöstä 

jätän hänen nimensä mainitsematta opinnäytetyössäni. Haastattelun jälkeen suoritin 

osittaisen litteroinnin teemojen mukaan. Tällöin haastattelu oli vielä hyvin mielessä, ja 

teemoittelu sujui kätevästi. Litteroinnin jälkeen kirjoitin haastattelun tulokset opinnäy-

tetyöraporttiin ja vertailin niitä toimitusjohtajan haastattelusta saatuihin tuloksiin. Tein 

pieniä muutoksia ja lisäyksiä ohjeeseen, kuten selkeän listan työtapaturmien torjumis-

keinoista sekä otin huomioon erityistilanteet ensiapuohjeissa ja pelastautumisessa. 

Konsultoin yrityksen toimitusjohtajaa yrityksen työmaan mahdollisista erityistilanteis-

ta ja lisäsin ohjeistukset näitä varten ohjeeseen.           

Suunnitelmasta poiketen kolmas haastattelu jäi pois ajan puutteen vuoksi. En kuiten-

kaan usko, että tällä on suurta merkitystä luotettavan ohjeen valmistumiselle, sillä työ-

terveyshuoltolakiin (1383/2001) perustuvat työterveyshuollon merkitys ja työturvalli-

suuden edistämiskeinot on esitetty aikaisemmin luvussa 3.3.  

6.2.3 Rakennusalan työtapaturmatilastot 

Saadakseni mahdollisimman luotettavaa tietoa tapahtuneista työtapaturmista raken-

nustyömaalla otin yhteyttä Tapaturmavakuutuslaitosten liiton työturvallisuuspäällik-

köön sähköpostitse. Esitin hänelle opinnäytetyöni aiheen ja toiveeni rakennusalan työ-

tapaturmatilastojen saamisesta käyttööni. Hän lähetti vastaukseksi tilastojen rajaus-

mahdollisuudet (toimiala, ammattiluokka tai työtehtävä) sekä mallitilaston. Päätettyä-

ni mitä rajausta haluan käyttää, sain sähköpostitse tarvitsemani tilastot käyttööni. Jo-

kaista tilastoa en käytä työssäni, sillä niillä ei ole merkitystä aiheeni kannalta. Esimer-

kiksi se, missä maakunnassa on sattunut eniten työtapaturmia talonrakennusalalla, ei 

ole oleellinen tieto työssäni. Tilastot olivat taulukon muodossa, mutta päätin havain-
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nollistaa niitä enemmän laatimalla niistä diagrammeja. Siten niistä on mielestäni hel-

pompi tulkita, millaisia työtapaturmia on aiheutunut ja mistä ne johtuvat.      

6.3 Työtapaturmien ja vaaratilanteiden torjumisohjeen sisältö 

Tutustuin kirjallisuuden avulla rakennusalan työturvallisuuteen, ja sen jälkeen aloin 

kirjoittaa ohjetta. Näin ensimmäinen versio ohjeen sisällöstä oli oman näkemykseni 

mukaan valmis. Se sisältää sisällysluettelon, johdannon, yleisimmät työtapaturmat ja 

vaaratilanteet rakennustyömaalla, työtapaturmiin johtaneet syyt, työtapaturmien tor-

juntakeinot sekä työmaan yleiset turvallisuusohjeet. Yleisimmät työtapaturmat ja vaa-

ratilanteet esitetään lyhyesti, sillä oletettavasti työntekijät ovat tietoisia näistä. Pääpai-

no on työtapaturmien torjuntakeinoissa, joihin kuuluvat vaaratilanteiden tunnistami-

nen ja niiden poistaminen, suojavarusteiden käyttäminen (mitä käytetään ja milloin), 

perehdytys työmaalle ja oman asenteen merkitys. Lopullisen ohjeen sisällysluettelo on 

liitteessä 4.  

Toimitusjohtajan haastattelun jälkeen tein muutoksia ohjeen sisältöön toimitusjohtajan 

toiveiden ja parannusohjeiden perusteella. Työmaan yleistiedot tulisi myös löytyä täs-

tä ohjeesta. Jotta ohjetta voidaan käyttää yrityksen kaikilla työmailla, tein valmiin 

kaavakkeen, josta löytyvät yrityksen tiedot, työmaan tiedot (osoite, koordinaatit, työ-

maatyyppi ym.) sekä työsuojeluvaltuutetun ja lähiesimiehen yhteystiedot. Henki-

lösuojainten esittelyyn ja käyttöön tulisi panostaa ohjeessa samoin kuin vaaratilantei-

den tunnistamiseen. Lisäksi toiveena on, että ohjeeseen lisätään ensiapuohjeet, jotta 

kaikki tiedot olisivat samassa ohjeessa. Esiapuohjeet koskevat elottoman, tajuttoman 

ja pudonneen potilaan hoitoa sekä massiivisen verenvuodon tai lävistävän vamman 

saaneen potilaan hoitoa. Haastattelussa tuli ilmi, että näissä tiedoissa oli puutteita eikä 

työmaalla ollut ensiapukoulutusta saaneita työntekijöitä. Laki ei myöskään vaadi tätä. 

Lisäksi toiveena oli, että ohje olisi yksinkertainen ja ytimekäs, sillä lain vaatimat oh-

jeet ja oppaat ovat niin laajoja, että niihin on harvemmin mahdollisuutta syventyä 

työmaalla. 

Koska hyviä ja luetettavia ensiapuohjeita on olemassa, päätin käyttää Suomen Punai-

sen Ristin tekemiä ohjeita elottoman elvytyksestä, tajuttoman ihmisen ensiavusta ja 

vuotavan haavan hoidosta. Ne löytyvät Suomen Punaisen Ristin internetsivuilta pdf- 

muodossa. Valmista ohjetta siitä, miten lävistävä vamma hoidetaan, ei löytynyt, joten 

laadin sen itse pohjaamalla kirjallisiin lähteisiin.  
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6.4 Haastattelujen tulokset  

Kohdeyrityksen työmailla yleisimmät työtapaturmat ovat kaatumiset ja kompastumi-

set, joista yleisimmin seuraa muutaman päivän sairauspoissaolo. Nostoista aiheutuvat 

venähdykset ja kipeytymät ovat myös yleisiä työtapaturmia. Suurempia työtapaturmia 

sattuu harvoin, noin muutaman kerran vuodessa. Vaarallisimpia niistä ovat putoamiset 

telineiltä tai katoilta ja kaivantoihin tai monttuihin, joita tapahtuu muutaman kerran 

vuodessa. Satunnaisesti työkoneet, kuten sirkkeli, naulain ja moottorisaha voivat aihe-

uttaa vakaviakin työtapaturmia. Nostolaitteilla tehtävät nostot aiheuttavat helposti vaa-

ratilanteita, sillä työntekijöitä saattaa olla alla tai nostolaite pettää. Työmaalla käytet-

tävät kemialliset aineet kuten maalit ja tinnerit eivät nykyään enää aiheuta merkittäviä 

työtapaturmia, sillä niiden kemiallinen koostumus on muuttunut. (Teemahaastattelu 

2013a.) 

Kohdeyrityksen toimitusjohtajan haastattelussa yhtenä teemana oli työtapaturmiin ja 

vaaratilanteisiin johtaneet syyt. Kuvassa 9 on esitetty haastattelussa esille tulleita syitä 

työtapaturmille. Nämä asiat tulee ottaa huomioon ohjetta tehdessä. 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Toimitusjohtajan haastattelussa esille nousseet työtapaturmiin johtaneet syyt 

 

Työntekijän huolimattomuus voi johtua kiireestä, tylsästä työvaiheesta tai asenteesta. 

Esimerkkinä huolimattomuudesta on rakennustelineiden pystytys. Mikäli pystytettä-

vän telineen tarvittavuusaika on lyhyt (yhden työtehtävän suorittaminen), se pystyte-

tään nopeammin ja huolimattomammin kuin esimerkiksi telineen, jota tullaan tarvit-

semaan muutaman päivän ajan. Tällöin telineen pystyttämiseen käytetään enemmän 

aikaa ja ollaan huolellisempia. Ohjeita noudatetaan kohdeyrityksen työmailla kohtuul-
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lisen hyvin. Esimerkkinä ohjeiden laiminlyönnistä on turvavaljaiden käyttämättä jät-

täminen silloin, kun katolla pitää vain käydä nopeasti tekemässä jotain. Työntekijä 

saattaa joskus kuitenkin tehdä oman ratkaisunsa ja nousta katolle ilman turvavaljaita, 

vaikka se on ehdottomasti kielletty. (Teemahaastattelu 2013a.) 

Työtapaturmien torjunta käytännössä vaatii toimenpiteitä niin työnantajalta, työnteki-

jältä kuin työsuojeluviranomaiseltakin. Kohdeyrityksen toimitusjohtajan haastattelussa 

tuli ilmi, miten työtapaturmia voidaan torjua. Oleellisimpia asioita on työvaiheeseen 

valmistautuminen, joka sisältää hyvän suunnittelun sekä huolellisen työskentelytavan. 

Uuden työntekijän perehdyttäminen on erittäin tärkeää, sillä tällöin hänelle kerrotaan 

työmaan pelisäännöt. Perehdyttäminen koskee myös vanhoja työntekijöitä, ja näin ol-

len perehdyttäminen on jokapäiväistä. Työnantajan vastuulla on, että tarvittavat ja 

vaadittavat ohjeet ovat kaikkien saatavilla ja luettavissa, ja työntekijän vastuulla on, 

että niitä noudatetaan. ”Learning by doing” on kuitenkin tapa, jolla tällä alalla oppii ja 

kehittyy, ja se osittain vaatii myös virheiden tapahtumista. Ohjeet toimivat kuitenkin 

pohjana ”learning by doing” -menetelmälle. (Teemahaastattelu 2013a.) 

Kohdekohtaisten ja henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö on tärkeää työtapatur-

mien torjunnassa. Pakollisia henkilökohtaisia suojavarusteita ovat kypärä, suojalasit, 

kuulosuojaimet, signaalivärien käyttö työasuissa (lisäävät näkyvyyttä) ja turvajalki-

neet. Viiltosuojavarusteita tulee käyttää terävien esineiden, työkoneiden tai -kalujen 

käsittelyssä. Vialliset tavarat, laitteet ja esineet tulee poistaa välittömästi käytöstä tai 

ne tulee korjata. Työntekijän tulee olla valveutunut ja ilmoittaa havaitsemastaan on-

gelmasta esimiehelleen. Työmaalla on nimetty työturvallisuuspäällikkö ja -valtuutettu, 

jotka puuttuvat saman tien havaittuihin ongelmiin. Laitteiden huolto ja tarkistus ovat 

myös oleellisia työtapaturmien ehkäisyssä. Työmaalla on nimetty vastuuhenkilö, joka 

suorittaa viikkotarkastukset. Tarkistuslistojen käyttö auttaa työtapaturmien torjumises-

sa, sillä niitä käyttämällä minimoidaan huolimattomuudesta ja vahingosta aiheutuvia 

työtapaturmia. (Teemahaastattelu 2013a.)  

Jokaisella kohdeyrityksen työmaalla on työntekijäluettelo, jolloin tiedossa on, kenellä 

on lupa kulkea työmaalla. Lisäksi työntekijöillä tulee olla kuvallinen henkilötunniste-

kortti, johon on myös merkitty veronumero. Ulkopuolisille vierailijoille tulee antaa 

vierailukortit, tosin tästä saatetaan helposti tinkiä varsinkin pienemmillä työmailla. 

Edellä kuvatut menettelyt lisäävät työturvallisuutta. Työtapaturmien ehkäisyyn liitty-
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vät läheisesti myös työsuojeluviranomaisen tekemät tarkastuskäynnit. Mikäli velvoite-

tuista ohjeista poiketaan tai niitä laiminlyödään, puuttuu työsuojeluviranomainen asi-

aan ja voi estää työteon jatkumisen, kunnes havaittu puute on korjattu. Työterveys-

huollolla on myös osansa työtapaturmien torjunnassa, sillä joka toinen vuosi suoritet-

tavilla terveystarkastuksilla puututaan esimerkiksi työntekijän mahdollisiin heikenty-

neisiin fyysisiin ominaisuuksiin. Fyysisen kunnon lisäksi tarkastetaan muun muassa 

kuulo, näkö ja motoriikka. (Teemahaastattelu 2013a.) 

Lounais-Suomen aluehallintoviraston rakennusalan tarkastajan haastattelun ensimmäi-

senä teemana oli yleisimmät työtapaturmat ja vaaratilanteet rakennustyömaalla. Suuri 

osa tapaturmista talonrakennusalalla ovat putoamiset katoilta, telineiltä ja nojatikkail-

ta. Monttuihin ja syvänteisiin putoamiset eivät ole merkityksellisin osa sattuneista ta-

paturmista. Putoamiset aiheuttavat myös vakavimmat seuraukset. Vertailun vuoksi 

esimerkiksi konetapaturmat eivät aiheuta monia työtapaturmia. Tyypillisiä työtapa-

turmia aiheuttavat rakennustyömaalla myös käsin tehtävät nostot ja siirrot sekä mate-

riaalin käsittely. Syynä on fyysinen kuormittuminen. Työympäristöön liittyvät tapa-

turmat, kuten kompastuminen ja liukastuminen, kuuluvat myös tyypillisiin työtapa-

turmiin. Kemikaaleista johtuvia työtapaturmia aiheutuu harvoin talonrakentamisessa. 

(Teemahaastattelu 2013b.) 

Turvallisuusohjeiden ja säädösten noudattamatta jättäminen on merkittävin syy tapa-

turmien aiheutumiselle. On harvinaista, että tapaturmalle ei löydy tapaturmatutkinnas-

sa syytä. Epäsuoria tekijöitä, jotka vaikuttavat työtapaturmien aiheutumiseen ovat 

työntekijän huolimattomuus, väärä riskinarviointi ja yleinen epäjärjestys. Työnopas-

tuksen puute saattaa aiheuttaa tapaturmia tai vaaratilanteita esimerkiksi silloin kun 

nostoapuvälineiden käyttöä ei hallita. Putoamisen syynä on yleisimmin se, ettei 

asianmukaisista putoamissuojauksista ole huolehdittu. Tämä tarkoittaa sitä, ettei tar-

vittavia toimenpiteitä vaaratilanteiden estämiseksi ole tehty ja on otettu ”tietoinen ris-

ki”. Ajoituskysymyksellä on myös merkitystä riskienoton suhteen. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että jos työtehtävä tehdään ”ihan vain nopeasti”, niin toimenpiteet vaaratilanteen 

välttämiseksi saattavat jäädä tekemättä. (Teemahaastattelu 2013b.)  

Nostoissa ja siirroissa aiheutuvat työtapaturmat johtuvat usein siitä, että noston tai siir-

ron aikana liukastuu tai kompastuu johonkin ja ote lipeää. Osa siirroista ja nostoista on 

rutiinityötä, mutta osaa tulisi suunnitella paremmin, jotta tapaturmia ei tapahtuisi. No-
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jatikkaiden käyttö on työmaalla sallittu tietyin rajoittein. Kun näitä rajoitteita rikotaan, 

sattuu todennäköisemmin työtapaturma. Nojatikkaita voidaan käyttää kevyissä töissä 

kertaluontoisesti. (Teemahaastattelu 2013b.)  

Kolmas teema olivat keinot, joilla työtapaturmia ja vaaratilanteita voidaan tehokkaasti 

ennaltaehkäistä rakennustyömaalla. Esille tuli neljä vaihetta, joita noudattamalla tapa-

turmia voidaan torjua. Nämä ovat suunnittelu, toteutus, valvonta ja seuranta. Kuvaan 9 

olen havainnollistanut nämä vaiheet. Suunnittelu käsittää vaaranarvioinnin ja siihen 

liittyvät torjuntatoimenpiteet, kuten teknisten ratkaisujen tekeminen ja henkilösuojain-

ten käyttäminen. Toteutus sisältää sen, että työtehtävä toteutetaan suunnitelman mu-

kaan siten, että se onnistuu turvallisesti. Valvontaan liittyy nimenomaan omavalvonta, 

jolloin epäkohtiin puututaan heti eikä niitä sallita. Seurannassa voidaan käyttää TR- 

mittaria, kunnossapitotarkastuksia sekä yrityksen omaa vaaratilanteiden rekisteröinti- 

ja tulkintajärjestelmää. Viranomaisvalvontaa suoritetaan rakennustyömailla usein en-

nalta ilmoittamatta. (Teemahaastattelu 2013b.) Kuvassa 10 on havainnollistettu haas-

tattelussa esille tulleita työtapaturmien torjumiskeinoja.    

 

 

SUUNNITTELU 

 

 

 

Kuva 10. Rakennusalan tarkastajan haastattelussa esille nousseita työtapaturmien tor-

jumiskeinoja  

 

6.5 Tulosten vertailu 

Haastatteluista saamiani tuloksia voidaan vertailla keskenään teemojen mukaan. Ver-

tailua hankaloittaa kuitenkin se, että haastattelijat vastasivat kysymyksiin oman näke-
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myksensä mukaan. Yrityksen toimitusjohtajan ja rakennusalan tarkastajan näkökulmat 

olivat erilaiset. Rakennusalan tarkastajan näkökulma oli laajempi, kun taas toimitus-

johtajan näkökulma kohdistui nimenomaan hänen yritykseensä. Toimitusjohtajan 

haastattelussa esille tulivat myös työmaalla sattuneet pienemmät työtapaturmat. Koska 

ne olivat yleisempiä kuin vakavat työtapaturmat, niistä oli enemmän tietoa. Rakennus-

alan tarkastaja seuraa monen eri rakennusyrityksen toimintaa ja hänen työnkuvansa on 

sen vuoksi erilainen kohdeyrityksen toimitusjohtajaan verrattuna. Tarkastajalla on 

myös laajempi käsitys vakavien työtapaturmien sattumisesta ja niiden seurauksista. 

Näillä on suurempi merkitys kuin pienillä työtapaturmilla hänen työnsä kannalta.  

Yleisimmät työtapaturmat olivat kuitenkin molemmissa haastatteluissa samansuuntai-

set. Putoamiset telineiltä ja katoilta aiheuttivat molempien mielestä vakavimmat työ-

tapaturmat. Yrityksen työmailla toimitusjohtajan mukaan yleisimpiä työtapaturmia 

olivat kaatumiset ja kompastumiset. Myös rakennusalan tarkastajan mukaan nämä 

ovat yleisiä tapaturmia, vaikka putoamiset ovat yleisempiä. Molemmat esittivät, ettei 

kemikaaleista aiheudu mainittavia määriä työtapaturmia talonrakennustyömaalla.  

Haastateltavat vastasivat eri näkökulmasta kysymyksiin syistä, miksi työtapaturmia 

sattuu rakennustyömaalla. Rakennusalan tarkastaja esitti syyt yleisemmällä tasolla, 

miten tapaturmia voidaan ehkäistä, ja suurimmaksi syyksi hän näki sen, ettei säädök-

siä noudateta. Toimitusjohtajan haastattelussa esille tuli konkreettisia torjuntamene-

telmiä. Tarkennettujen kysymysten avulla tuli ilmi, että samantyyppiset syyt ovat joh-

taneet työtapaturmiin. Saamani tulokset tästä aiheesta eivät ole ristiriidassa keskenään, 

vaan vastaukset annettiin eri näkökulmista. Molemmat haastateltavat kertoivat saman-

tyyppisen esimerkin siitä, miten ”vain nopeasti” tehdään työtehtävä. Työtehtävien 

suunnittelu, henkilösuojainten käyttö ja epäkohtiin puuttuminen tulivat myös ilmi mo-

lempien haastatteluista.    

Yhteenvetona voidaan päätellä, että tulokset eivät ole ristiriidassa, vaikka ne eivät ai-

van täsmänneetkään. Mutta kuten aikaisemmin mainitsin, tulosten vertaileminen on 

haasteellista eri syistä johtuen. Voin kuitenkin käyttää saamiani tuloksia ohjeen kir-

joittamista varten, sillä molemmat näkökulmat tuovat lisää tietoa.       
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7 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

Luotettavuuskysymys on ominainen nimenomaan tieteeksi kutsutuille teksteille (Es-

kola & Suoranta 1998: 210). Tutkimuksessa pyritään välttämään virheiden syntymistä, 

mutta siitä huolimatta tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Tämän vuoksi 

kaikissa tutkimuksissa pyritään arvioimaan luotettavuutta. Luotettavuuden arvioinnis-

sa voidaan käyttää erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja. Tutkimuksen luotettavuutta ar-

vioidaan tarkastelemalla sen reliabiliteettia sekä validiteettia. Tutkimuksen reliabili-

teetti tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta eli sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia 

tuloksia.  Validiteetti tarkoittaa pätevyyttä, eli sitä, ovatko tutkimusmenetelmät mitan-

neet juuri sitä, mitä oli tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi ym. 2012: 231.)  

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija joutuu pohtimaan tekemiään ratkaisuja jatkuvasti. 

Näin hän joutuu ottamaan yhtä aikaa kantaa analyysin kattavuuteen ja tekemänsä työn 

luotettavuuteen. Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan avoin subjektivi-

teetti. Tutkija on tällöin tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline. Pääasiallisin luotet-

tavuuden kriteeri onkin tutkija itse, jolloin koko tutkimusprosessi vaikuttaa luotetta-

vuuden arviointiin. (Eskola & Suoranta 1998: 209, 211.) Tutkimuksen luotettavuutta 

kohentaa tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta. Se koskee tutkimuksen kaikkia 

vaiheita. Aineiston tuottamisen olosuhteet tulisi kertoa tarkkaan. Haastattelujen toteut-

taminen esitetään, samoin kuin mahdolliset häiriötekijät. (Hirsjärvi ym. 2012: 232.) 

Luotettavuutta opinnäytetyöhöni tuo se, että olen käyttänyt eri aineistonhankintamene-

telmiä. Koska teemahaastattelujen tulokset eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa ei-

vätkä kirjallisten lähteiden kanssa, voidaan luottaa siihen, että opinnäytetyössä esitetty 

tieto perustuu faktoihin.  Aikaisemmissa luvuissa olen perustellut eri aineistonhankin-

tamenetelmien käytön. Virallisten lähteiden käyttö teoreettiseen osuuteen opinnäyte-

työssä lisää sen luotettavuutta. Olen käyttänyt Suomen lainsäädäntöön perustuvaa tie-

toa pohjana, ja näin ollen se on yksi luotettavuustekijä. Myös Tapaturmavakuutuslai-

tosten liiton toimittamien tilastojen oletetaan olevan luotettavia, sillä ne perustuvat la-

kisääteiseen tilastointivelvollisuuteen. Aikaisempiin tutkimuksiin olen suhtautunut va-

rauksella, ja käyttänytkin niitä suuntaa antavina aineistoina, ja niiden käytön lähteinä 

olen jättänyt pois. 

Ohjeen kehittäminen on esitetty prosessin muodostavien tutkimustehtävien valossa. 

Kehittämisen eri vaiheet on kuvailtu opinnäytetyössäni mahdollisimman tarkasti, jotta 
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ei jää epäselväksi, miten olen lopputulokseen, eli ohjeen sisältöön, päätynyt. Ohjeen 

muokkaaminen käyttökelpoiseksi on tapahtunut vaiheittain perustuen omaan näkö-

kulmaani sekä asiantuntijoiden arviointeihin ja kehittämisehdotuksiin. Näin ollen tuo-

toksen luotettavuus lisääntyy. 

Luotettavuutta heikentää oma kokemattomuuteni tutkijana. Varsinkin teemahaastatte-

luissa tämä saattoi vaikuttaa tuloksiin ja siihen, sainko kerättyä tarpeeksi oleellista tie-

toa ohjeen kirjoittamista varten. En esitestannut teemahaastattelurunkoa ennen viralli-

sia haastatteluja, sillä tarjolla oli niukasti sopivia asiantuntijoita, joilla olisi alan ko-

kemus ja kyky vastata työtapaturmiin liittyviin kysymyksiin. Toisaalta teemahaastatte-

lun aikana pystyin tekemään lisäkysymyksiä, mikä auttoi tarvittavan tiedon saamises-

sa. Koska haastateltavat ymmärsivät kysymykset hieman eri tavalla johtuen heidän 

omasta kokemuksestaan ja työnkuvastaan, tulosten vertailu oli haasteellista. Tulokset 

eivät kuitenkaan olleet ristiriidassa keskenään. Toisaalta kahdesta eri näkökulmasta 

tehdystä haastattelusta sain laajemmalta alueelta tietoa. Suunnitelmasta poiketen kol-

mas haastattelu jäi pois ajan puutteen vuoksi, mikä mahdollisesti heikentää työn luo-

tettavuutta. Jotta kuitenkin sain lisättyä työterveyshuollon edustajan näkemyksen työ-

höni, tein konsultaation tarkentaakseni muualta kerättyä tietoa työterveyshuollon mer-

kityksestä työtapaturmien torjumiselle. 
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8 POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia ohje työtapaturmien ja vaaratilanteiden tor-

jumiseksi tietyn yrityksen rakennustyömaalla. Tavoite saavutettiin, ja yritys sai käyt-

töönsä ohjeen, joka soveltuu rakennustyöntekijöiden käytettäväksi rakennustyömailla 

työturvallisuuden parantamiseksi ja perehdyttämiseen. 

Opinnäytetyössä onnistuin saamaan tietoa tyypillisistä rakennustyömailla sattuvista 

työtapaturmista ja vaaratilanteista käyttämällä kirjallisia lähteitä, tilastotietoja sekä 

teemahaastatteluja. Menetelmäkirjallisuuden avulla onnistuin kuvaamaan opinnäyte-

työssä käytetyt menetelmät perustellen ja laatimaan ohjeen rakennustyömaalle kehit-

tämistyönä. Opinnäytetyön tuotoksena oleva ohje ei ole sellainen kuin alun perin oli 

tarkoitus, sillä siitä tuli odotettua asiakeskeisempi ja tiiviimpi. Tähän vaikutti myös 

toimitusjohtajan toive sen käytettävyydestä. Haastateltavia oli tarkoitus olla kolme, 

mutta opinnäytetyöhön haastattelin vain kahta asiantuntijaa. Tämä johtui aikataulun 

venymisestä. Haastattelujen tulosten purkamista varten olisi pitänyt varata enemmän 

aikaa, sillä ne vaativat ajallisesti paljon.   

Haastattelut muuttivat alkunäkemystäni ohjeesta. Haastattelut laajensivat aineiston 

määrää ja samalla myös sisältöä. Esille tulleet asiat olivat oleellisia ohjeen kirjoittami-

selle, sillä näin sain selville kahden asiantuntijan näkemyksen tämän hetkisistä ongel-

makohdista rakennustyömailla. Ohjeen painopiste on haastatteluissa tärkeimmiksi esi-

tetyillä asioilla, kuten putoamisvaaran torjumisella ja henkilösuojainten käytön merki-

tyksellä työtapaturmien torjunnassa.  

Haastattelun tuloksia voidaan myös verrata tilastotietoihin sekä kirjallisista lähteistä 

satuihin tietoihin. Tilastotiedoissa olevat tiedot yleisimmistä työtapaturmista ja aiheut-

tajista ovat samansuuntaiset haastattelujen tulosten kanssa. Koska haastattelut perus-

tuvat asiantuntijoiden omiin kokemuksiin ja tietoihin, saattavat ne erota hieman tilas-

totiedoista. Työtapaturmien torjumiskeinot toistuvat sekä haastatteluissa että teo-

riaosuudessa. Vaikka sanasta sanaan toistoa ei ollut, niin ydinasiat olivat samansuun-

taiset. Voidaan siis sanoa, ettei suuria ristiriitoja haastattelujen eikä kirjallisista läh-

teistä saatujen tulosten välillä ollut. 

Suurimman hyödyn tämän opinnäytetyön tekemisestä saa kohdeyritys, jonka työmail-

la lopputuloksena olevaa ohjetta tullaan käyttämään. Ohjeen tarkoituksena on parantaa 
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työturvallisuutta ja siten saada työtapaturmat vähenemään. Tämän myötä myös työte-

hokkuus voi parantua. Työtapaturmasta aiheutunut työntekijän sairauspoissaolo vai-

kuttaa mahdollisesti myös työn etenemiseen, sillä pätevää ja tiettyyn työtehtävään so-

pivaa sijaista ei välttämättä saada. Toisaalta myös sijaisen palkkaaminen aiheuttaa yri-

tykselle lisäkustannuksia. Lakisääteinen työtapaturmavakuutusmaksu määräytyy yri-

tyshistorian mukaan, mikä tarkoittaa sitä, että vakuutusmaksut laskevat korvattavien 

työtapaturmien määrän laskiessa. Tällä tavoin yrityksellä on mahdollisuus säästää va-

kuutusmaksuista aiheutuneissa kustannuksissa. Työnantajalle saavutettujen etujen li-

säksi työntekijöihin kohdistuvat inhimilliset kärsimykset vähenevät työtapaturmilta 

vältyttäessä.  

Opinnäytetyötäni voidaan osittain käyttää hyödyksi muiden samankaltaisten ohjeiden 

laatimisiin suuntaa antavana mallina. Tällöin muut tutkijat tai rakennusalalla työsken-

televät voivat hyödyntää opinnäytetyötäni. Epäsuorasti myös terveydenhuolto hyötyy 

opinnäytetyöstäni, sillä tavoitteen toteutuessa työturvallisuus rakennustyömailla para-

nee, ja siitä seuraa tapaturmien väheneminen. Tämän seurauksena terveydenhuolto-

palveluita ei tarvitse käyttää niin paljon ja samalla tapaturmista aiheutuneet kustan-

nukset terveydenhuollolle vähenevät. Ensihoidon näkökulmasta katsottuna työtapa-

turmien väheneminen vähentää myös ensihoidon kuormitusta ja siten kustannuksia. 

Toisaalta ensihoitohenkilöt saavat opinnäytetyöstäni tietoa siitä, millaisia työtapatur-

mia rakennustyömaalla todennäköisesti tapahtuu ja millaiset tapaturmat aiheuttavat 

eniten vakavia loukkaantumisia. Näin he osaavat varautua ennalta ja voivat miettiä 

toimintasuunnitelmaa jo matkalla kohteeseen hälytyksen saatuaan.  

Opinnäytetyön tekeminen on opettanut minua monessakin asiassa. Olen saanut erittäin 

paljon tietoa yleisesti työturvallisuudesta ja sen asiallisesta järjestämisestä työpaikoilla 

ja varsinkin rakennustyömaalla. Sillä tulee olemaan hyötyä tulevassa ammatissani en-

sihoitajana. Osaan ottaa paremmin huomioon turvallisuutta koskevia asioita, mikäli 

hälytys tulee nimenomaan rakennustyömaalle. Lainsäädännön velvoitteet koskien työ-

turvallisuutta ovat tulleet myös tutuiksi. Koen myös, että olen kehittynyt tutkijana, sil-

lä opinnäytetyön edetessä huomasin kirjoittamisen helpottuneen ja ajattelutapani edis-

tyneen. 

Ongelmallisinta opinnäytetyön tekemisessä oli laadukkaan aineiston etsiminen ja sen 

hyödyntäminen ohjeen tekemisessä. Jotta ohjeesta tulisi laadukas, huomioon piti ottaa 
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monia eri tekijöitä. Mietin mielessäni muun muassa kysymyksiä, että miten ohjeesta 

saadaan käyttökelpoinen ja miten sen käytettävyys voidaan varmistaa. Se, että ohje 

viedään yrityksen työmaille työntekijöiden käytettäväksi, ei vielä takaa sitä, että ohjet-

ta tullaan hyödyntämään käytännössä. Toisaalta itse pystyin vaikuttamaan ainoastaan 

ohjeen sisältöön ja sen laatuun.        

Opinnäytetyössäni on sekä opinnäytetyön raportti että tuotos eli ohje rakennustyö-

maalle. Tämän vuoksi jatkotutkimusehdotuksia voi tehdä kahdesta eri näkökulmasta. 

Toimitusjohtajan haastattelussa kävi kuitenkin ilmi, että yrityksen työntekijöiden en-

siaputaidot eivät ole niin korkealla tasolla kuin rakennustyömaalla työskentelevillä 

henkilöillä tulisi mielestäni olla. Tiedollisia puutteita tuli ilmi haastattelun aikana. 

Koska olen kiinnostunut ensihoidosta ja sen tuomista näkökulmista, niin ehdotukseni 

jatkotutkimukselle olisi selvittää, millaiset ensiaputaidot yrityksen rakennustyömiehet 

omaavat ja millä tasolla niiden tulisi olla ottaen huomioon rakennusalan vaarallisuus.       
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     Liite 2/1 

TUTKIMUSTAULUKKO 

   

Tutkimuksen 

tekijä, nimi ja 

vuosi 

Tutkimuksen 

tarkoitus ja 

tavoite 

Tutkimusme-

netelmät 

Tutkimusalue 

/ otos 

Tulok-

set/pohdinta 

Timo Turunen, 

Työturvalli-

suuden paran-

taminen YIT 

Rakennus 

Oy:ssä, 2006, 

tutkintotyö 
AMK 

Tutkimuksen 

tarkoituksena oli 

analysoida yri-

tyksen työmailla 

tapahtuneita 

läheltä piti -

tilanteita ja ver-

rata niitä raken-

nustyömailla 

tapahtuneisiin 

työtapaturmiin 

sekä etsiä keino-

ja niiden vähen-

tämiseksi.  

Kyselyhaastatte-

lu läheltä piti -

tilanteista, kir-

jallisuuskatsaus 

työtapaturmista 

ja niihin johta-

neista syistä. 

Aluekonttorin 

työntekijät (80 
vastannutta) 

Tuloksena on 

läheltä piti -

tilanteiden 

määrä ja tyyp-

pi. Ylimääräi-

senä tuotokse-

na tekijä laati 

ohjeet työ-

maalla käytös-

sä olevan lä-

heltä piti -
vihon käytölle. 

Joni Kaasalai-

nen, Työmaan 

aluesuunni-

telman sisältö 

ja merkitys 

työmaan tur-

vallisuuteen ja 

talouteen, 

2008, opinnäy-
tetyö AMK 

Tutkimuksen 

tarkoitus oli 

tutkia, mitä 

työmaan alue-

suunnitelman 

tulisi sisältää ja 

minkälaisia 

vaikutuksia sillä 

on työturvalli-

suuteen. Lisäksi 

tavoitteena oli 

laatia aluesuun-

nitelma erään 

erityksen työ-

maalle.  

Toiminnallinen 

opinnäytetyö, 

haastattelu 

Eri ammatti-

laisia raken-

nusalalta (11 
osallistujaa) 

Aluesuunni-

telma laadittiin 

sekä esitettiin 

kehittämiseh-

dotuksia yri-

tyksen omalle 

ohjeelle alue-

suunnitelmien 
laadintaan. 

Juho Koivusa-

lo, Yrityksen 

työmaaohje-

kansio, 2010, 

insinöörityö 

AMK 

Tutkimuksen 

tarkoituksena oli 

tehdä työmaaoh-

jekansio, jonka 

tavoitteena on 

toimia korjaus-

rakentamiseen 

erikoistuneen 

rakennusyrityk-

sen työnjohtaji-

en apuvälineenä 

ja tietopakettina 
työmaalla.   

Toiminnallinen 

opinnäytetyö, 

aineiston han-

kintamenetelmi-

nä on käytetty 

kirjallisuutta, 

aikaisempia 

tutkimuksia, 

lainsäädäntöjä ja 

ohjeistuksia.   

Kirjallisuus-
katsaus 

Tuloksena on 

kansio työ-

maalle työtur-

vallisuuden 

parantamisek-

si. Kansio 

menee koe-

käyttöön muu-

tamalle työ-

maalle, jonka 

jälkeen teh-

dään korjauk-

sia palautteen 

perusteella. 
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TUTKIMUSTAULUKKO 

   

Tutkimuksen 

tekijä, nimi ja 

vuosi 

Tutkimuksen 

tarkoitus ja 

tavoite 

Tutkimusme-

netelmät 

Tutkimusalue 

/ otos 

Tulok-

set/pohdinta 

Samu-Aleksi 

Kainulainen, 

Työturvalli-

suuden hallinta 

Rakennustoi-

misto Destina 

Oy:n työmail-

la, 2010, opin-

näytetyö AMK 

Tutkimuksen 

tarkoituksena oli 

laatia kyseisen 

yrityksen raken-

nustyömaalle 

turvallisuusohje 

ja luoda myös 

työntekijöille 

oma ohje työ-

turvallisuudesta. 

Tavoitteena oli 

parantaa työtur-
vallisuutta.  

Toiminnallinen 

opinnäytetyö, 

tutkimuksen 

materiaali on 

aikaisemmista 

tutkimuksista, 

ammattikirjalli-

suudesta, lain-

säädännöistä ja 

tehdyistä haas-

tatteluista.  

Kirjallisuus-

katsaus, yri-

tyksen toimi-

tusjohtajan 
haastattelu 

Tuloksena on 

tuotos, joka 

toimii yrityk-

sen työmaiden 

työturvallisuu-

den pohjana. 

Tehty ris-

kienarviointi 

tulee paranta-

maan työmaan 

työturvalli-
suutta. 

Arttu Salonen, 

Työturvalli-

suuskansio 

keskisuurelle 

rakennusyri-

tykselle, 2011, 

opinnäytetyö 
AMK 

Tarkoituksena 

oli tehdä työtur-

vallisuuskansi-

on, johon on 

koottu työtur-

vallisuusohjeita 

ja lomakkeita. 

Tavoitteena 

kehittää koh-

deyrityksen 

työturvallisuus-

asioita.  

Toiminnallinen 

opinnäytetyö. 

Tutkimusmene-

telminä käytet-

tiin havainnoin-

tia, lomake-

kyselyä. Aineis-

toa hankittiin 

myös aikaisem-

mista tutkimuk-

sista, laista sekä 

virastoilta / lai-

toksilta.  

Yrityksen 

työntekijät  

Tuloksena on 

kansio, joka 

toimii työtur-

vallisuusmate-

riaalina koh-

deyrityksen 

työmailla. 

Työn ansiosta 

yrityksellä on 

mahdollisuus 

parantaa työ-

turvallisuutta. 

Kansiota tulee 

kuitenkin ke-

hittää ja päivit-

tää muuttuvien 

määräysten 
osalta.     
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      Liite 3 

TEEMAHAASTATTELURUNKO 

1. Teema 

 Yleisimmät työtapaturmat ja vaaratilanteet rakennustyömaalla (rivitalo-, oma-

kotitalo- ja saneerauskohdetyömaat)  

2. Teema 

 Syyt, jotka ovat johtaneet työtapaturmiin tai vaaratilanteisiin 

3. Teema 

 Keinot, joilla tapaturmia ja vaaratilanteita voitaisiin tehokkaasti ehkäistä 

4. Teema 

 Ohjeen sisällön arvioiminen ja kehittämiskohdat 
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     Liite 4 

OHJEEN SISÄLLYSLUETTELO 

1 JOHDANTO 

2 YLEISIMMÄT TYÖTAPATURMAT JA VAARATILANTEET TYÖMAILLA 

3 TYÖTAPATURMIIN JOHTANEET SYYT 

4 TYÖTAPATURMIEN JA VAARATILANTEIDEN TORJUMINEN 

4.1 Vaaratilanteiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy 

4.2 Turvallisuusohjeiden noudattaminen 

4.3 Suojavarusteiden käyttäminen 

4.4 Käsin tehtävät nostot ja siirrot 

4.5 Valvontakäytännöt 

4.6 Tiedon lisääminen, perehdytys ja asenne 

4.7 Työterveyshuolto 

5 TYÖMAAN YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 

6 TURVALLISUUDEN PELISÄÄNNÖT 

7 YLEISTIETOLOMAKE 

8 ENSIAPUOHJEET 

8.1 Aikuisen elvytysohjeet 

 8.2 Tajuttoman aikuisen ensiapu 

 8.3 Verenvuodon ensiapu 

 8.4 Pudonneen ensiapu 

 8.5 Lävistävän vamman ensiapu 

 8.6 Erityistilanteet 
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     Liite 5 

ESIMERKKI TYÖMAALLA KÄYTETTÄVÄSTÄ TARKISTULISTASTA 

Tarkistuslista: Putoamiset, telineet ja tikkaat 

 Onko valittu sopivimmat välineet, jotta työ voidaan tehdä turvallisesti, mukaan 

lukien kulku- ja hätäpoistumistiet?  

 Käytetäänkö tikkaita vasta silloin, kun muiden välineiden käyttö ei ole perus-

teltua lyhyen työn keston ja vähäisen riskin vuoksi? 

 Onko telineet pystytetty tukevalle alustalle? 

 Onko kaikki turvakaiteet kiinnitetty oikealle korkeudelle? 

 Onko työtasolla tarpeeksi paljon aluslankkuja? 

 Onko lankkujen paikallaan pysyminen varmistettu? 

 Ovatko tikkaat turvallisin ja paras tapa työn tekemiseksi? 

 Ovatko tikkaat hyväkuntoiset ja sopivat työn luonnetta ja työskentelykorkeutta 

ajatellen? 

 Voidaanko tikkaita siirtää kurkottelun välttämiseksi? 

 Voidaanko tikkaat varmistaa ylä- ja alapäästään? 

 Onko tikkaiden alla oleva pinta kestävä ja tasainen? 

Jos vastaus on ”ei” jossakin kohdassa, ehkäisytoimiin on ryhdyttävä ennen työn 

aloittamista. Toimenpiteitä ovat: 

 Lattioissa olevien aukkojen aitaaminen turvakantein tai niiden peittäminen; ka-

te on varmistettava ja merkittävä varoituksella 

 Telineiden kaikkien osien turvallisuuden tarkistaminen ennen pystytystöihin 

ryhtymistä 

 Tikkaiden kunnon ja sijoituksen tarkistaminen ennen tikkaille nousemista 

 Putoamisen estävien suojavälineiden käyttö telineillä työskenneltäessä, erityi-

sesti ennen turvakaiteiden ja aluslankkujen asentamista; valjasvaijerin kiinni-

tys tukevalle alustalle ja niiden asianmukaisen käytön varmistaminen 

 Kielto heittää työkaluja ja tarvikkeita alemmille tasoille, maahan tai turvaverk-

koihin  

Lähde: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto. 2003. Johtavien työtarkastajien 

komitea. Tapaturmien torjunta rakennusalalla.   
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Liite 6 

 

Lähde: Ratuke-hanke 2003-2006b. Turvallisesti Raksalla -ohje 
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     Liite 7/4 

 

Lähde: Työsuojeluhallinto. Arviointilomakepohja, riskin suuruuden arviointikriteerit 

ja riskienhallintatoimenpiteet priorisointi. Saatavilla: 

http://www.tyosuojelu.fi/fi/forward/file/490 [viitattu 28.3.2013]. 
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