
Tie-, rata- ja 
vesiväylähankkeiden 
turvallisuuspoikkeamat 2015 

Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeet 



Hankkeilta saadut 
turvallisuuspoikkeamatiedot 
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●Turvallisuuspoikkeamalomakkeen palauttaneiden tiehankkeiden lukumäärä kasvoi 
vuonna 2015 aiempiin vuosiin verrattuna 

●Rata- ja vesiväylähankkeiden määrät olivat pienempiä vuonna 2015 kuin vuosina 
2013–2014 

Hanketyyppi 2011 2012 2013 2014 2015 

Tiehankkeet 360 350 317 318 331 

Ratahankkeet 85 99 149 177 134 

Vesiväylähankkeet 11 7 18 28 16 

 



Tiehankkeet 
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Tiehankkeiden 
työturvallisuuspoikkeamat 



Työturvallisuuspoikkeamat ja 
turvallisuushavainnot 

●Vuonna 2015 tiehankkeiden määrä kasvoi, mutta työtapaturmien määrä väheni 

●Vuonna 2015 työtapaturmista 16 kpl (47 kpl, v. 2014) sattui investointihankkeilla ja 
32 kpl (33 kpl, v. 2014) kunnossapitohankkeilla 

●Työtapaturmien määrä investointihankkeilla putosi merkittävästi vuoteen 2014 
verrattuna 

●Tapaturmataajuus oli alimmalla tasolla viiteen vuoteen 
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Tiehankkeet 2011 2012 2013 2014 2015



Työtapaturmien 
vakavuus 
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Tiehankkeet 2011 2012 2013 2014 2015

Vakavat 

Melko vakavat 

Lievät 



Vakavat työtapaturmat 

  7 

Tapahtuman kuvaus Seuraukset Sairauspoissaolo



Vakavat vaaratilanteet 
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Tapahtuman kuvaus Mahdolliset seuraukset



Havaintoja 

●Tiehankkeilla yleisin työsuoritus ennen työtapaturmaa oli “esineiden tai materiaalin 
käsitteleminen” 

●Työtapaturmien luokkien “henkilön putoaminen” ja “ henkilön kaatuminen” osuudet 
vähenivät huomattavasti aiempiin vuosiin verrattuna 

•Tämä vaikutti mahdollisesti ranteeseen ja käsivarteen kohdistuneiden 
työtapaturmien huomattavaan vähenemiseen 

●Silmäsuojainten käytön yleistyttyä silmiin kohdistuneet työtapaturmat vähenivät 

●Sormiin ja kämmeniin kohdistuneiden työtapaturmien suhteellinen määrä (%-osuus) 
on ollut kasvussa  

•Suojakäsineet olisivat monessa tapauksessa estäneet työtapaturman 

•Ranteeseen ja käsivarteen kohdistuneet työtapaturmat vähenivät huomattavasti 
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Poikkeamien taustatekijöiden luokittelu 

●Taustatekijöiden luokittelun tavoitteena oli määrittää yleisimmät taustatekijät, jotka 
aiheuttavat poikkeamia Liikenneviraston ja ELYjen hankkeilla, jotta turvallisuustyö 
voidaan kohdistaa oikein 

●Taustatekijät jaettiin pääluokkiin: 

•Säädökset ja ohjeet  

•Olosuhteet tai työmaan ulkopuoliset tekijät 

•Työmaan olosuhteet 

•Työntekijä 

•Tekninen tekijä 

•Organisaatio 

●Pääluokille määritettiin vielä tarkempia alaluokkia 

●Lyhyiden poikkeamakuvausten perusteella ei päästy kiinni esim. organisaatiosta 
johtuviin taustatekijöihin, vaan tämän tyyppisten taustatekijöiden esiin nostaminen 
vaatisi tarkempaa tutkintaa 
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Työturvallisuuspoikkeamien taustatekijät 

●Yleisimpiä työtapaturmien 
taustatekijöitä olivat puutteelliset 
varusteet sekä vaaralliset tai 
puutteelliset työmenetelmät 

•Ainakin kolmessa 
tapauksessa työtapaturma 
olisi voitu välttää tai sen 
seurausta olisi voitu lieventää 
käyttämällä työhön soveltuvia 
käsineitä 
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Tiehankkeiden muut 
turvallisuuspoikkeamat 



Hankkeiden muut poikkeamat 

●Liikenne-, omaisuus- ja ympäristövahinkoja tapahtui tiehankkeilla aiempia vuosia 
enemmän 

●Vaaratilanteita ilmoitettiin vähemmän kuin aiempina kolmena vuonna 

●Merkittävin poikkeamatyyppi oli liikenneonnettomuudet ja niiden vaaratilanteet 

•Poikkeamatyypissä “muut vahingot” merkittävin yksittäinen vahinkotyyppi oli 
johto- ja kaapelivauriot 

●Poikkeama kohdistui yleisimmin työmaan omaisuuteen, seuraavaksi yleisin luokka oli 
ulkopuolisten omaisuus 
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Tiehankkeet 2011 2012 2013 2014 2015



Vakavat onnettomuudet 
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Tapahtuman kuvaus Seuraukset



Vakavat vaaratilanteet 
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Tapahtuman kuvaus Mahdolliset seuraukset





Hankkeiden poikkeamien taustatekijät 

●Työmaan ulkopuolisen henkilön 
toiminta oli selkeästi yleisin 
taustatekijä 
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Ratahankkeet 
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Ratahankkeiden 
työturvallisuuspoikkeamat 



Työturvallisuuspoikkeamat ja 
turvallisuushavainnot 

●Työtapaturmien määrä ratahankkeilla vuonna 2015 väheni merkittävästi aiempiin 
vuosiin verrattuna 

●Ratahankkeita oli aiempia vuosia vähemmän 

●Tapaturmataajuudessa on ollut vaihtelua eri vuosien välillä, tapaturmataajuus laski 
vuoteen 2014 verrattuna, mutta vuoden 2013 tasolle ei päästy 
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Ratahankkeet 2011 2012 2013 2014 2015
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Työtapaturmien 
vakavuus 

Ratahankkeet 2011 2012 2013 2014 2015

Vakavat 

Melko vakavat 

Lievät 



Vakavat työtapaturmat 
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Tapahtuman kuvaus Seuraukset Sairauspoissaolo



Vakavat vaaratilanteet 
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Tapahtuman kuvaus Mahdolliset seuraukset



Havaintoja 

●Yleisin ennen työtapaturmaa tapahtunut työsuoritus oli “henkilön liikkuminen”, kuten 
myös vuosina 2013–2014 

•Ratatyömailla liikkuminen vaikutti olevan vaarallisempaa kuin tietyömailla 

●Yleisimmät vammat olivat sijoiltaanmenoja, nyrjähdyksiä ja venähdyksiä sekä 
luunmurtumia 

•Nyrjähdyksiä ja venähdyksiä aiheutui epätasaisella ratapenkereellä, liukkailla 
ratapölkyillä tai kaapelikanavien päällä liikuttaessa 

●Silmäsuojainten käytön yleistyttyä silmiin kohdistuneet työtapaturmat vähenivät 

•Vuonna 2015 ratahankkeilla ei sattunut yhtään silmätapaturmaa 
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Työturvallisuuspoikkeamien taustatekijät 

●Yleisin työtapaturmien 
taustatekijä oli 
sääolosuhteet  

•Esim. luminen maasto 
ja kova tuuli 

●Lähes yhtä paljon 
työtapaturmia sattui 
työmaan huonojen 
kulkuteiden ja 
tarkkaavaisuuden 
puutteen takia 
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Ratahankkeiden muut 
turvallisuuspoikkeamat 



Hankkeiden muut poikkeamat 

●Poikkeaman aiheuttaja luokiteltiin yleisimmin luokkiin ”työmaan toiminta” ja ”työmaan 
ulkopuolinen tekijä” 

●Hankkeiden muut poikkeamat ratahankkeilla olivat pääasiassa työmaan aiheuttamia 
kaapelivaurioita 

•HUOM! Erillisessä julkaisussa on käsitelty rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat 

• Mm. liikennöintiin, liikkuvaan kalustoon, radan kuntoon, vaihto- ja ratatöihin sekä 
matkustajiin ja kolmansiin osapuoliin liittyvät rautateillä sattuneet 
turvallisuuspoikkeamat 

●Poikkeamat kohdistuivat pääasiassa luokkaan ”väyläomaisuus”, lähinnä kaapelivaurioiden 
vuoksi   26 

Ratahankkeet 2011 2012 2013 2014 2015



Vakavat onnettomuudet 
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Tapahtuman kuvaus Seuraukset



Vakavat vaaratilanteet 
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Tapahtuman kuvaus Mahdolliset seuraukset



Hankkeiden poikkeamien taustatekijät 

●Työmaan puutteelliset 
turvajärjestelyt olivat 
merkittävin taustatekijä 

•Tähän luokkaan 
kuuluivat mm. 
puuttuvat 
kaapelinäytöt 
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Vesiväylähankkeet 
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Vesiväylähankkeiden 
työturvallisuuspoikkeamat 



Työturvallisuuspoikkeamat ja 
turvallisuushavainnot 

●Vuonna 2015 turvallisuuspoikkeamalomakkeen palauttaneita vesiväylähankkeita oli 
vähemmän kuin vuonna 2014 

•Myös työtapaturmien määrä oli vähäisempi 

•Työntekijöihin kohdistuneita vaaratilanteita sen sijaan ilmoitettiin enemmän kuin 
aiempina vuosina 

●Tapaturmataajuus oli kasvussa vuoteen 2014 verrattuna ja se oli korkea tie- ja 
ratahankkeisiin verrattuna 

●Kuolemaan johtaneita tai vakavia työtapaturmia ei sattunut vuonna 2015 
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Vesiväylähankkeet 2011 2012 2013 2014 2015



Esimerkkejä tapahtuneista 
työtapaturmista 

●Yleisimmät luokat työsuoritusten osalta olivat "esineiden tai materiaalin 
käsitteleminen" sekä "henkilön liikkuminen" 

●Yleisin poikkeamakoodi oli "henkilön kaatuminen" 
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Tapahtuman kuvaus Seuraukset Sairauspoissaolo



Esimerkkejä tapahtuneista 
vaaratilanteista 
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Tapahtuman kuvaus Mahdolliset seuraukset



Työturvallisuuspoikkeamien taustatekijät 

●Työtapaturmien 
taustatekijöitä olivat 
tarkkaavaisuuden puute, 
vaarallinen tai 
puutteellinen 
työmenetelmä sekä 
maasto-olosuhteet 
työmaan ulkopuolella 
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Vesiväylähankkeiden muut 
turvallisuuspoikkeamat 



Hankkeiden muut poikkeamat 

●Vuonna 2015 tapahtui yhtä paljon muita turvallisuuspoikkeamia kuin vuonna 2014, 
vaikka hankkeita oli enemmän 

●Selkeästi yleisin poikkeaman aiheuttaja oli ”rikkoutuminen” 

●Tyypillisin onnettomuustyyppi oli vuodot ja päästöt 

●Poikkeamat kohdistuivat yleisimmin työmaan omaisuuteen sekä ympäristöön 
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Vesiväylähankkeet 2011 2012 2013 2014 2015



Esimerkkejä onnettomuuksista 
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Tapahtuman kuvaus Seuraukset



Esimerkkejä vaaratilanteista 
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Tapahtuman kuvaus Seuraukset



Hankkeiden poikkeamien taustatekijät 

●Poikkeamien yleisin 
taustatekijä oli 
laitteen/työvälineen/ 
työkoneen virhetoiminto, 
rikkoutuminen tai vika 
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Yhteenveto 

Tie-, rata- ja vesiväylähankkeet 
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Työtapaturmien vakavuuden vertailu 

● Tiehankkeilla melko vakavien työtapaturmien suhde on pysynyt lähes samana viime vuosina, mutta vakavien 
työtapaturmien suhde muihin työtapaturmiin on ollut laskusuunnassa 

● Sekä tie- että ratahankkeilla sairauspoissaoloa aiheuttaneet työtapaturmat ovat lisääntyneet suhteessa 
työtapaturmiin, joista ei ole aiheutunut poissaoloa 

● Ratahankkeilla 1–3 päivän sairauspoissaolojen suhteellinen määrä on kasvanut viime vuosina   42 



Onnistumisia 

●Tiehankkeilla tapahtuneissa useissa peräänajoissa ja työmaan laitteisiin 
törmäämisissä vältyttiin todennäköisesti vakavilta henkilövahingoilta TMA-laitteen 
ansiosta 

•TMA-laitteiden käyttövaatimuksen laajentamisella pyritään estämään jatkossa 
entistä useampien peräänajojen vakavat seuraukset 

●Ratahankkeilta saatiin paljon turvallisuushavaintoja liittyen kulkuteiden huonoon 
kuntoon 

•Kulkuteiden huonoa kuntoa tai työmaan epäsiisteyttä osataan pitää merkittävänä 
turvallisuuteen vaikuttavana tekijänä 

●Silmäsuojainten käytön yleistyessä on saatu silmätapaturmien määrät vähenemään 
merkittävästi sekä tie- että ratahankkeilla 
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Suositeltavia jatkotoimenpiteitä 
turvallisuuden kehittämiseksi 

●Työntekijöiden varusteet 

•Viiltosuojakäsineitä tai muita suojakäsineitä vaativien työvaiheiden 
määritteleminen 

•Asianmukaisten henkilönsuojainten ja työvaatteiden hankkiminen ja niiden käytön 
merkityksen korostaminen työntekijöille 

• Työvaatteet ja henkilönsuojaimet tehtävän työvaiheen mukaan 

●Turvalliset työmenetelmät 

•Turvallisten työmenetelmien läpikäyminen ennen töiden aloittamista 

•Yksinkertaiset ohjeistukset työntekijöille eri työvaiheista ja niiden työmenetelmistä 

•Erityistä huomiota kiinnitettävä sinkoutuvien kivien tmv. aiheuttamien vaarojen 
ehkäisemiseen (esim. räjäytys- ja louhintatyöt sekä rammerointi- ja piikkaustyöt) 
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Suositeltavia jatkotoimenpiteitä 
turvallisuuden kehittämiseksi 

●Työvälineiden kunnon varmistaminen 

•Työvälineiden kunnon tarkastaminen 

•Havaittuihin puutteisiin reagoiminen välittömästi 

●Liikkuminen työmailla ja työkohteissa  

•Ratatyömaat 

• Työmaiden siisteys 

• Havaittujen kuoppien peittäminen  

• Tukevat jalkineet 

• Turvallisten kulkuteiden valinta 

•Vesiväylien hoito 

• Hyvät jalkineet liukastumisen välttämiseksi kallioilla 
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●Materiaalin käsittely, purkaminen ja lastaaminen 

•Huomion kiinnittäminen lastaus- ja purkutöiden turvalliseen suorittamiseen 

●Kaapelivaurioiden välttäminen 

•Ohjeistus ratatyömaille kaapelivaurioiden välttämiseksi 

• Kaapelitietojen selvittäminen 

• Varovainen kaivu 

• Varoetäisyydet ilmajohtojen läheisyydessä 

●Tienkäyttäjien aiheuttamien vaarojen vähentäminen 

•Työmaan liikenteenohjaus 

• Suunnitelmallisuus 

• Liikenteenohjauslaitteiden kunto  

•TMA:n käyttö myös niissä kohteissa, joissa sitä ei vaatimuksin edellytetä 

•Puhtaat työvaatteet 
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Suositeltavia jatkotoimenpiteitä 
turvallisuuden kehittämiseksi 



●Liikenneviraston toimenpiteet 

•Tienkäyttäjien suhtautuminen tietyömaita kohtaan 

• Asenteisiin vaikuttaminen esim. kampanjoiden avulla 

•Työntekijöiden asenne hankkeen turvallisuusasioita kohtaan 

• Asennekasvatus turvallisuustilanteen seurannan faktoihin perustuen esim. 
työmaakokousten ja turvallisuuspoikkeamien tietoiskujen myötä 

•Keinot vaaratilanteiden ilmoittamisaktiivisuuden lisäämiseksi 

• Esim. vaaratilanteiden ilmoitusvihkoset 
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Suositeltavia jatkotoimenpiteitä 
turvallisuuden kehittämiseksi 



Lisätietoja 

●Liikennevirasto 

•Liikenne- ja työturvallisuusyksikön päällikkö: Marko Tuominen 

•Työturvallisuuspäällikkö: Risto Lappalainen 

•Liikenneturvallisuusasiantuntija: Mervi Kulha 

 

●Turvallisuuspoikkeamien vuosiraportit ja esitysmateriaalit 

•www.liikennevirasto.fi  Aineistot  Tilastot  Turvallisuuspoikkeamatilastot 
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http://www.liikennevirasto.fi/


Turvallista vuotta 2016! 
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