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Turvallisuuspoikkeamatietojen kerääminen 
 Turvallisuustiedon keruu 

● Turvallisuuspoikkeamatietoja on kerätty   

• tiehankkeilla vuodesta 2008  

• rautatiehankkeilla vuodesta 2010 

• vesiväylähankkeilla vuodesta 2011 

● Nykyisin turvallisuustiedot kerätään Liikenneviraston ja ELY-keskusten  liikenne-  ja  

infrastruktuurin  vastuualueiden investointi- ja kunnossapitohankkeilta. Keruu kattaa 

ratahankkeiden lisäksi kaikki rautatietoiminnot.  

● Koottu tieto analysoidaan vuosittain ja raportoidaan sekä koostettuna tekstiraporttina 

että erillisinä väylämuotokohtaisina yhteenvetokalvoina. Rautatietoimintojen osalta 

laaditaan lisäksi erillinen puolivuotisraportti. 

● Vaatimuksina ja luokitteluperusteina  

• Rautatieliikenteen turvallisuusdirektiivissä1 määritellyt EU-tason yhteiset 

turvallisuusindikaattorit ja niitä täydentävät kansalliset turvallisuusindikaattorit (VNa 

864/2010) sekä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin rautatieliikenteen 

turvallisuusindikaattorit2, joita on uudistettu vuonna 2013. 

• Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) työtapaturmien ESAW-luokittelu (European 

Statistics on Accidents at Work), EU:n tilastotoimiston Eurostatin laatima 

työpaikkatapaturmien luokittelumenetelmä 
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Tavoitteet 
Turvallisuustiedon keruu 

 

● Turvallisuustiedon keruun ja analysoinnin avulla pyritään tuottamaan 

turvallisuuden tilasta siinä tapahtuneista muutoksista kertovaa tietoa. 

● Tuloksia hyödynnetään turvallisuustyön linjauksissa, ohjetarpeiden 

määrittelyssä ja turvallisuustoimenpiteiden suunnittelussa ja kohdistamisessa 

Liikenneviraston ja ELY L-vastuualueiden toiminnassa. 

● Esimerkiksi työtuntitietojen avulla laskettavan tapaturmataajuuden avulla 

voidaan arvioida työturvallisuustilanteen yleistä kehittymistä. 

● Saatuja turvallisuuspoikkeamiin liittyviä tietoja on mahdollista käyttää 

ohjeiden tarkentamisessa ja päivittämisessä turvallisuuden 

parantamiseksi. 

● Kootun ja analysoidun tiedon avulla voidaan arvioida ja huomioida 

ympäristöön ja muihin liikkujiin kohdistuvia turvallisuusvaikutuksia. 

● Turvallisuustiedon kautta voidaan parantaa riskienhallintaa ja 

riskienarviointien laatua. 
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Tavoitteet 
Turvallisuustiedon keruu 

 

● Keskeinen tavoite turvallisuustiedon keruussa on saada turvallisuuskriittisten 

toimintojen ja osa-alueiden seurannasta systemaattista sekä jatkuvaa tietoa. 

Lisäksi pyritään saamaan turvallisuuden seuranta kattamaan 100 % 

hankkeista ja osaksi normaalia työmaan turvallisuusseurantaa ja työmaan 

raportointia. 

● Turvallisuustiedon avulla voidaan parantaa turvallisuustyön kohdistuvuutta ja 

tehokkuutta 
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● Työtapaturmat ja työntekijöihin kohdistuneet vaaratilanteet 

• Työtapaturmaksi luokittelu edellyttää vamman syntymistä, lääkärissä 

käyntiä tai sairausloman saamista. 

• Rautatietoimintojen osalta käsitellyt työtapaturmat koskevat vain 

Liikenneviraston ratahankkeiden työntekijöitä 

(muut työntekijät huomioitu rautatieliikenteen onnettomuuksissa ja 

turvallisuusindikaattoreissa). 

● Muut onnettomuudet, häiriöt ja vaaratilanteet  

(liikenne-, ympäristö- ja omaisuusvahingot ja -vaaratilanteet) 

• Onnettomuudeksi luokittelu edellyttää vähintään vaurioita kalustoon, 

laitteisiin tai ympäristöön. 

Turvallisuuspoikkeamien luokittelu 
Turvallisuustiedon keruu 
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Turvallisuustiedon keruu, kaikki väylämuodot 
Turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 

Seurantalomakkeen palautti yhteensä 484 tie-, rata- ja vesiväylähanketta/  
-urakkaa 
 

Työtapaturmat 
Kuolemaan johtaneet työtapaturmat 

170 kpl 
0 kpl 

Työntekijöihin kohdistuneet vaaratilanteet 95 kpl 

Sairauspoissaolopäivät 
Lisäksi ilmoitettiin työtapaturmia, joista aiheutuneiden 
sairauspoissaolopäivien lukumäärää ei kerrottu. 

 

1348 kpl 
 

17 kpl 

 
 

Muut poikkeamat (liikenne-, omaisuus- ja ympäristövahingot) 370 kpl 

Muut vaaratilanteet 395 kpl 
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Turvallisuustiedon keruu, kaikki väylämuodot 

vuosina 2011-2013 
Turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 

Ilmoitetut 
sairauspoissaolopäivät 

Työtapaturmat, 
joissa lukumäärää ei 
ole ilmoitettu 

2011 634 kpl 14 kpl 

2012 1879 kpl 13 kpl 

2013 1348 kpl 17 kpl 
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ILMOITETUT TAPAUKSET 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 

 

● Lomakkeiden palautusprosentit (diat 10-11) 

 

● Ilmoitetut tapaukset (diat 12-26) 

 

● Ilmoitettujen työtapaturmien vakavuus (diat 27-29) 

 

● Tunnusluvut (diat 30-33) 

 

5.5.2014 
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Lomakkeiden palautusprosentit 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 

Liikennevirasto/ELY-keskus 
Palautetut lomakkeet / 

hankkeiden kokonaismäärä (kpl) 
Palautusprosentti 

(%) 

Varsinais-Suomen ELY (VAR) 37 / 37 100 

Pirkanmaan ELY (PIR) 30 / 30 100 

Keski-Suomen ELY (KES) 23 / 23 100 

Pohjois-Pohjanmaan ELY (POP) 47 / 47 100 

Pohjois-Savon ELY (POS) 42 / 43 98 

Kaakkois-Suomen ELY (KAS) 40 / 41 98 

Lapin ELY (LAP) 26 / 28 93 

Etelä-Pohjanmaan ELY (EPO) 16 / 18 89 

Liikennevirasto (LIVI) 14 / 16 88 

Uudenmaan ELY (UUD) 45 / 53 85 

Yhteensä 320 / 336 95 

5.5.2014 
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Vuosi Palautusprosentti (%) 

2013 95 

2012 96 

2011 92 

2010 91 

2009 93 

2008 60 

Lomakkeiden palautusprosentit vuosina 2008-2013 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 

5.5.2014 

Palautusprosentti lasketaan Liikenneviraston ja ELYjen tahoillaan ylläpitämien 

hankelistojen ja vastaanotettujen tiedostojen perusteella.  
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Ilmoitetut tapaukset 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 

Tiehankkeilta/-urakoilta palautettiin turvallisuuden seurantalomakkeita 

yhteensä 317 kpl. 

 

 

 

 

Työtapaturmat 64 kpl 

Työntekijöihin kohdistuneet vaaratilanteet 28 kpl 

Sairauspoissaolopäivät 
Lisäksi ilmoitettiin työtapaturmia, joista aiheutuneiden 
sairauspoissaolopäivien lukumäärää ei kerrottu. 

650 kpl 
 

2 kpl 

Muut poikkeamat (liikenne-, omaisuus- ja ympäristövahingot) 163 kpl 

Muut vaaratilanteet 68 kpl 
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Ilmoitetut tapaukset vuosina 2008-2013 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 

5.5.2014 
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Ilmoitetut tapaukset vuosina 2008-2013 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 

Poikkeama Muutos 

Työtapaturmia 7 % vähemmän 5 kpl 

Työntekijöihin kohdistuneita 
vaaratilanteita 

3 % vähemmän 1 kpl 

Muita poikkeamia (liikenne-, 
omaisuus- ja ympäristövahinkoja) 

17 % vähemmän 34 kpl 

Muita vaaratilanteita  19 % vähemmän 16 kpl 

Vuonna 2013 turvallisuuspoikkeamia on ilmoitettu vuoteen 2012 verrattuna 

seuraavasti: 

Vuonna 2013 sairauspoissaoloja on ilmoitettu 30 % vähemmän kuin vuonna 

2012. 



www.liikennevirasto.fi •5.5.2014 

Ilmoitetut tapaukset alueittain: Liikennevirasto ja ELYt 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 
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Ilmoitetut tapaukset alueittain: Liikennevirasto ja ELYt 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 
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● Eniten työtapaturmia tapahtui Liikenneviraston hankkeilla/urakoissa.  

Tämä selittyy sillä, että Liikenneviraston hankkeet ovat kokoluokaltaan 

laajempia ja kestoltaan pidempiä (Liikenneviraston hankkeille tehtyjen 

työtuntien osuus on 46,9 % kaikille hankkeille tehdyistä tunneista).  

● Työntekijöihin kohdistuneita vaaratilanteita ilmoittivat eniten Liikennevirasto ja 

Pohjois-Pohjanmaan ELY. 

 

● Vuonna 2013 ilmoitettujen työtapaturmien määrä lisääntyi  vuoteen 2012 

verrattuna kokonaismäärällisesti eniten Varsinais-Suomen ELYn hankkeilla. 

● Ilmoitettujen vaaratilanteiden osalta kasvua on ollut eniten Etelä-Pohjanmaan 

ja Pohjois-Pohjanmaan ELYjen hankkeilla. 

 

● Huomaa, että kuvaajissa on keskenään erilaiset asteikot 

 

5.5.2014 

Ilmoitetut tapaukset alueittain vuonna 2013 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 
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Ilmoitetut tapaukset hanketyypeittäin vuosina 2010-2013 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 

5.5.2014 
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Ilmoitetut tapaukset hanketyypeittäin vuosina 2010-2013 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 

5.5.2014 
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● Työtapaturmia tapahtuu eniten Liikenneviraston hankkeilla ja ELYjen 

alueurakoissa. 

● Suurin kasvu työntekijöihin kohdistuneissa vaaratilanteissa on tapahtunut  

ELYjen alueurakoissa. 

● Muissa ilmoitetuissa poikkeamissa (liikenne-, ympäristö- ja 

omaisuusvahingoissa) suurin ero vuoteen 2012 on Liikenneviraston 

ilmoitusten määrän vähenemisessä 46 %. 

 

● Huomaa, että kuvaajissa on keskenään erilaiset asteikot. 

 

5.5.2014 

Ilmoitetut tapaukset hanketyypeittäin 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 
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Työtapaturmat hanketyypeittäin vuosina 2008-2013 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 

5.5.2014 
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Kaikki vaaratilanteet hanketyypeittäin vuosina 2008-2013 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 

5.5.2014 
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Muut poikkeamat (liikenne-, omaisuus- ja ympäristö-

vahingot) hanketyypeittäin vuosina 2008-2013 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 

5.5.2014 
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Turvallisuuspoikkeamat hanketyypeittäin 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 

Työtapaturmat 

● Työtapaturmia on tapahtunut lukumäärällisesti eniten Liikenneviraston 

investointihankkeilla ja ELYjenhoidon hankkeilla. 

● Lisääntyneet eniten ELYjen hoito- ja päällystyshankkeilla 

● Vähentyneet eniten ELYjen tiemerkintähankkeilla 

Vaaratilanteet 

● Kuvaajassa esitetty vuosien 2012 ja 2013 osalta kaikki vaaratilanteet 

yhteenlaskettuna (työntekijöihin kohdistuneet vaaratilanteet + muut 

vaaratilanteet) 

● Vaaratilanteita on esiintynyt eniten Liikenneviraston hankkeilla ja ELYjen 

hoitohankkeilla, joissa osuudet ovat myös kasvaneet eniten. 

● Suurin vähennys kohdistuu ELYjen tiemerkintähankkeiden osuuteen. 

Muut poikkeamat (liikenne-, omaisuus- ja ympäristövahingot) 

● Vuonna 2013 osuus on suurin ELYjen hoidon hankkeilla 

● Liikenneviraston hankkeilla osuus on pienentynyt vuodesta 2012 13 %-

yksikköä. 

 

5.5.2014 
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ELYjen kunnossapitohankkeilla tapahtuneet liikenne-, 

omaisuus- ja ympäristövahingot kuukausittain vuosina 

2010-2013 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 
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● Vuoden 2013 joulukuussa tapahtui 16 % koko vuoden ilmoitetuista 

vahingoista ja kesä-, heinä- sekä elokuussa kussakin 11 %. 

● Vähiten vahinkoja on tapahtunut huhtikuussa, jonka osuus on 2 % kaikista 

vahingoista. 

● Suurin kasvu on tapahtunut joulukuussa, jolloin vahinkojen määrä on 

kasvanut eniten, 6 %-yksikköä, edelliseen vuoteen 2012 verrattuna. *Suurin 

vähennys on tapahtunut heinäkuun osuudessa. 

● Jaottelu kunnossapito- ja investointihankkeisiin: 

 

5.5.2014 

ELYjen kunnossapitohankkeilla tapahtuneet liikenne-, 

omaisuus- ja ympäristövahingot kuukausittain 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 

 

KUNNOSSAPITO INVESTOINNIT 

 HOITO 
Alueurakat 
Tievalaistusurakat 
Pumppaamot  INVESTOINNIT 

 YLLÄPITO 
Päällystys 
Tiemerkinnät 
Sillat 

 MUUT 
Suunnittelun maastotyöt 

 MUUT 
Liikenteen hallinta 
Hoidon ja ylläpidon inventoinnit ja laadunvalvonta 
Viranomaisvalvonta 
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Ilmoitettujen työtapaturmien vakavuus 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 

5.5.2014 

”Yhtä vakavaa tapaturmaa kohden sattuu jopa satoja virheitä, häiriöitä tai vaaratilanteita. 

Havahtumalla jo niihin, tekemällä oikeat toimenpiteet voi estää tapaturmia ennen kuin kukaan 

vahingoittuu”. Lähde: Työkirja tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkimiseen 2001 

Tapaturmat ja vaaratilanteet työntekijöille 
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Ilmoitettujen työtapaturmien vakavuus 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 

5.5.2014 

* Vakavuuden mukaan on luokiteltu yksi tapaus, jossa sairauspoissaolojen määrää ei ole 

kerrottu täsmällisesti, mutta ne on kuitenkin ilmoitettu riittävällä tarkkuudella. Työtapaturma on 

vakava, sillä ilmoituksessa arvioitiin sairausloman kestoksi puoli vuotta. 

** Määrissä ovat mukana tapaukset, joissa sairauspoissaolojen määrää ei ole ilmoitettu 

riittävällä tarkkuudella niiden luokittelemiseksi. 

*** Kohdissa * ja ** kerrottujen tapausten sairauspoissaolopäiviä ei ole voitu laskea mukaan. 

Kuolemaan johtaneita työtapaturmia ei tapahtunut. 

Sairauspoissaolopäiviä  Työtapaturmien lkm Osuus kaikista 

≥ 30 9* 14 % 

10 - 29  11* 17 % 

5 - 9 9 14 % 

1 - 4 14 22 % 

Ei poissaoloa 20 31 % 

Ei tietoa poissaolopäivistä 1** 2 % 

Menetetyt työpäivät yhteensä 650 päivää*** (+ n. 180) 

VAKAVA 14 % 

LIEVÄ 67 % 

MELKO 

VAKAVA 17 % 



www.liikennevirasto.fi •

Ilmoitettujen työtapaturmien vakavuus 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 

5.5.2014 

● Vuoden 2012 tilastoon verrattuna vuonna 2013 ilmoitettiin vakavia 

työtapaturmia 3 kpl vähemmän ja melko vakavia 2 kpl enemmän. 

● Sairauspoissaolopäivien ilmoitettu määrä vuonna 2013 oli pienempi kuin 

vuonna 2012, vaikka arviona ilmoitettu vakavan tapaturman aiheuttama 

poissaolo lisättäisiin summaan. 

Työtapaturmien vuoksi menetetyt  henkilötyövuodet 

Vuonna 2013 n. 2,7 (..3,5*) henkilötyövuotta  

Vuonna 2012 n. 3,9 henkilötyövuotta 

Vuonna 2011 n. 3,7 henkilötyövuotta 

Vuonna 2010 n. 3,6 henkilötyövuotta 

* Suluissa olevassa tähdellä merkityssä luvussa on mukana vakavan tapaturman 

arviona ilmoitettu sairauspoissaolo noin puoli vuotta. 
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Tunnusluvut vuosina 2009-2013 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 

Tunnusluku Vuosi 
2009 

Vuosi 
2010 

Vuosi 
2011 

Vuosi 
2012 

Vuosi 
2013 

Tapaturmataajuus (H1) 

Työstä poissaoloon joht. tapaturmat* 10^6  
              Suoritetut työtunnit 

Yht. 14,2* 
SIY 15,1* 

Yht. 16,4* 
Livi 16,3* 

Yht. 11,4* 
Livi 7,5* 

Yht. 8,6* 
Livi 8,5* 

Yht. 8,4* 
Livi 7,9* 

Tapaturmien vakavuusaste (F) 

Poissaolopäivien määrä * 10^6  
           Suoritetut työtunnit 

153,5 149,3** 220,5** 156,0** 127** 

Tapaturmien vakavuus 
Poissaolopäivien määrä  
           Työtapaturmat 

7,1 8,2** 13,1** 13,5** 10,2** 

N-arvo (kaikki) 

Vaaratilanteiden määrä * 10^6 
        Suoritetut työtunnit 

36,9 20,1 18,1 19,3 18,7 

N-arvo (vain työntekijöihin kohdistuneet) 

Työntekijöihin kohd. vaaratilanteiden määrä * 10^6 
          Suoritetut työtunnit 

8,2 4,4 5,5 

Huom! Työtuntitietoa ei ilmoitettu 16 hankkeelta. 

* Laskuissa huomioitu kaikki työtapaturmat, joista on seurannut vähintään yhden päivän poissaolo. 

** Luvussa ei ole huomioitu työtapaturmia, joista ei ole tiedossa poissaolopäivien lukumäärää. 
 

V. 2009 ~ 4 milj. työtuntia, v. 2010 ~ 5,7 milj. työtuntia, v. 2011 ~ 4 milj. työtuntia, v. 2012 ~ 6 milj. työtuntia  

ja v. 2013 ~5,1 milj. työtuntia 
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Huom! Työtuntitieto ilmoitettiin n. 92 %:ssa ilmoituksia sisältäneitä seurantalomakkeita. 

* Laskuissa huomioitu kaikki työtapaturmat, joista on seurannut vähintään yhden päivän poissaolo. 

** Luvussa ei ole huomioitu työtapaturmia, joista ei ole tiedossa poissaolopäivien lukumäärää. 
 

 

Ilmoituksia sisältäneillä lomakkeilla ilmoitettiin yhteensä n. 3,8 milj. työtuntia vuonna 2013. 

Tunnusluku Vuosi 2013, ”ei-tyhjät” lomakkeet 

Tapaturmataajuus (H1) 

Työstä poissaoloon joht. tapaturmat* 10^6  
              Suoritetut työtunnit 

Yht. 11,3* 
Livi 7,9* 

Tapaturmien vakavuusaste (F) 

Poissaolopäivien määrä * 10^6  
           Suoritetut työtunnit 

171** 

N-arvo (kaikki) 

Vaaratilanteiden määrä * 10^6 
        Suoritetut työtunnit 

25,2 

N-arvo (vain työntekijöihin kohdistuneet) 

Työntekijöihin kohd. vaaratilanteiden määrä * 10^6 
          Suoritetut työtunnit 

7,4 

Tunnusluvut ilmoituksia sisältäneistä lomakkeista 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 

132 lomaketta palautetuista kaikkiaan 317 lomakkeesta sisälsi poikkeamakirjauksia. 

Tunnusluvut laskettiin vielä erikseen näistä ilmoituksia sisältäneistä lomakkeista.   
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Tapaturmataajuus* Liikenneviraston ja ELYjen alueilla 

vuosina 2010-2013 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 

5.5.2014 
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● Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-

Pohjanmaan ELYjen tapaturmataajudet ovat nousseet vuodesta 2012. 

● Tapaturmataajuus oli suurin Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELYjen 

alueella.  

● Merkittävin kasvu työtapaturmissa tehtyihin työtunteihin nähden oli Varsinais-

Suomen ELYn alueella. 

● Eniten laskivat Pohjois-Savon ja Lapin ELYjen tapaturmataajuudet.  

5.5.2014 

Tapaturmataajuus Liikenneviraston ja ELYjen alueilla 
Tiehankkeiden turvallisuuspoikkeamat vuonna 2013 
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TAPATURMAT JA VAARATILANTEET 

TYÖNTEKIJÖILLE TIEHANKKEILLA VUONNA 2013 

5.5.2014 

● Ammattiryhmä (diat 35-37) 

 

● Työsuoritus (diat 38-40) 

 

● Poikkeama, viimeisin vahingoittumista edeltänyt tapahtuma ennen 

työtapaturmaa (diat 41-45) 

 

● Vamman laatu (diat 46-48) 

 

● Työtapaturmat: Vahingoittunut ruumiinosa (diat 49-50) 

 

● Esimerkkejä (dia 51) 
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Ammattiryhmä: Työtapaturmat vuosina 2009-2013 
Tapaturmat ja vaaratilanteet työntekijöille tiehankkeilla vuonna 2013 

5.5.2014 
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Ammattiryhmä: Työntekijöihin kohdistuneet 

vaaratilanteet vuosina 2009-2013 
Tapaturmat ja vaaratilanteet työntekijöille tiehankkeilla vuonna 2013 



www.liikennevirasto.fi •

● “Kuorma-autonkuljettaja”: Sisältää myös huolto- ja varoitusauton kuljettajat 

● “Asentaja”: Mm. sähkö- ja tietoliikenneasentaja 

● “Muu työntekijä”: Tapahtumakuvauksessa ei ole kerrottu ammattiryhmää 

● “Yleinen”: Vaaratilanne on aiheutunut esim. sääolosuhteista, eikä ole kohdistunut 

jollekin tietylle ammattiryhmälle 

● Alueurakoissa kuorma-autonkuljettajat on luokiteltu joko kuorma-autonkuljettajiksi 

tai hoito- ja ylläpitotyöntekijöiksi työtapaturmaan johtaneen työtehtävän mukaan 

(liittyikö työtapaturma auton kuljettamiseen/laitteisiin vai ei). 

● Yleisimmät työtapaturmille altistuneet ammattiryhmät/tehtävänimikkeet vuonna 

2013 

● “Rakennustyöntekijä”, osuus 42 % työtapaturmista 

● “Hoito- ja ylläpitotyöntekijä” sekä “asfalttityöntekijä”, osuudet 11 % 

työtapaturmista 

● Vuonna 2013 yleisimmin vaaratilanteisiin joutunut ammattiryhmä/tehtävänimike oli 

“rakennustyöntekijä”, osuus 28 %. 

● “Rakennustyöntekijä” on ollut jokaisena tarkasteluvuonna yleisin ammattiryhmä 

työtapaturmissa. 

 

Ammattiryhmä 
Tapaturmat ja vaaratilanteet työntekijöille tiehankkeilla vuonna 2013 

5.5.2014 
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Työsuoritus: Työtapaturmat ja vaaratilanteet 

investointihankkeilla vuosina 2010-2013 
Tapaturmat ja vaaratilanteet työntekijöille tiehankkeilla vuonna 2013 

5.5.2014 

Työsuoritus = Henkilön täsmällinen, tarkoituksellinen ja vapaaehtoinen toiminta ennen vahingoittumista (ESAW) 

Huom.  

Vain vuosien  

2012 ja 2013 

lukumäärät on 

merkitty näkyviin.  
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Työsuoritus: Työtapaturmat ja vaaratilanteet 

kunnossapitohankkeilla vuosina 2010-2013 
Tapaturmat ja vaaratilanteet työntekijöille tiehankkeilla vuonna 2013 

Työsuoritus = Henkilön täsmällinen, tarkoituksellinen ja vapaaehtoinen toiminta ennen vahingoittumista (ESAW) 

Huom.  

Vain vuosien  

2012 ja 2013 

lukumäärät on 

merkitty näkyviin.  
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Yleisin työtapaturma vuonna 2013 

Investointihankkeilla ”henkilön liikkuminen” osuus 30 % 

Kunnossapitohankkeilla ”henkilön liikkuminen” ja 
“käsikäyttöisillä työkaluilla työskentely” 

osuus 27 % 
osuus 24 % 

Yleisin työntekijöihin kohdistunut vaaratilanne vuonna 2013 

Investointihankkeilla “koneen käyttäminen” osuus 27 % 

Kunnossapitohankkeilla ”henkilön liikkuminen” osuus 29 % 

Työsuoritus 
Tapaturmat ja vaaratilanteet työntekijöille tiehankkeilla vuonna 2013 

5.5.2014 

Yleisimmät työtapaturmat ja vaaratilanteet vuonna2012 

Investointihankkeilla yleisin työtapaturmaa edeltänyt työsuoritus oli “henkilön 
liikkuminen”. Vaaratilannetta edeltäneitä yleisimpiä työsuorituksia olivat 
”käsikäyttöisillä työkaluilla työskentely” ja ” henkilön liikkuminen” 

Kunnossapitohankkeilla  yleisin työtapaturmaa edeltänyt työsuoritus oli “käsikäyttöisillä 
työkaluilla työskentely”. Vaaratilannetta edeltänyt yleisin työsuoritus oli ”paikallaan 
oleminen työpisteessä”. 
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Poikkeama: Työtapaturmat ja vaaratilanteet 

investointihankkeilla vuosina 2009-2013 
Tapaturmat ja vaaratilanteet työntekijöille tiehankkeilla vuonna 2013 

5.5.2014 

Huom.  

Vain vuosien  

2012 ja 2013 

lukumäärät on 

merkitty näkyviin.  



www.liikennevirasto.fi •5.5.2014 

Poikkeama: Työtapaturmat ja vaaratilanteet 

kunnossapitohankkeilla vuosina 2009-2013 
Tapaturmat ja vaaratilanteet työntekijöille tiehankkeilla vuonna 2013 

Huom.  

Vain vuosien  

2012 ja 2013 

lukumäärät on 

merkitty näkyviin.  
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Yleisin työtapaturma vuonna 2013 

Investointihankkeilla  
”henkilön putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, 
liukastuminen” 
“aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, törmääminen” 

 
osuus 35 % 
 
osuus 19 % 

Kunnossapitohankkeilla  
”henkilön putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, 
liukastuminen” 
”terävään esineeseen astuminen, itsensä kolhiminen” 

 
osuus 35 % 
 
osuus 19 % 

Yleisin työntekijöihin kohdistunut vaaratilanne vuonna 2013 

Investointihankkeilla  
”aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, törmääminen” 
”aineen valuminen, purkautuminen, vuotaminen, pölyäminen” 

 
osuus 36 % 
osuus 27 % 

Kunnossapitohankkeilla  
”henkilön putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, 
liukastuminen” 
”aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, törmääminen” 

 
osuus 35 % 
 
osuus 35 % 

Viimeisin vahingoittumista edeltänyt tapahtuma, 

työtapaturmaa edeltävä poikkeama vuonna 2013 
Tapaturmat ja vaaratilanteet työntekijöille tiehankkeilla vuonna 2013 

5.5.2014 
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Poikkeaman tarkennuksia: Työtapaturmat ja 

työntekijöihin kohdistuneet vaaratilanteet vuonna 2013 
Tapaturmat ja vaaratilanteet työntekijöille tiehankkeilla vuonna 2013 

5.5.2014 
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Vuosien 2012 ja 2013 vertailu 

● Työtapaturmat 

Investointihankkeilla suurin muutos on poikkeaman “terävään esineeseen 

astuminen, itsensä kolhiminen” esiintyvyyden pieneneminen 70 %. 

Kunnossapitohankkeilla eniten muuttui luokka “aiheuttajan rikkoutuminen, 

putoaminen, törmääminen” osuuden pienentyessä 50 %. 

● Vaaratilanteet 

Investointihankkeilla vuonna 2012 yleisimpänä vaaratilanteena esiintynyt luokka 

“aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, törmääminen” koki suurimman 

muutoksen vähentyen 56 %. Suurinta kasvu  oli luokassa “aineen valuminen, 

purkautuminen, vuotaminen, pölyäminen”, jonka osuus nelinkertaistui.   

Kunnossapitohankkeilla vuonna 2012 yleisimmät havainnot “aiheuttajan 

rikkoutuminen, putoaminen, törmääminen” ja “henkilön putoaminen, 

hyppääminen, kaatuminen, liukastuminen” olivat myös vuonna 2013 yleisimmät 

lisääntyen jonkin verran. 

Viimeisin vahingoittumista edeltänyt tapahtuma, 

työtapaturmaa edeltävä poikkeama 
Tapaturmat ja vaaratilanteet työntekijöille tiehankkeilla vuonna 2013 

 

5.5.2014 
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Vamman laatu: Työtapaturmat investointi- ja 

kunnossapitohankkeilla vuosina 2010-2013 
Tapaturmat ja vaaratilanteet työntekijöille tiehankkeilla vuonna 2013 

5.5.2014 
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Vamman laatu 
Tapaturmat ja vaaratilanteet työntekijöille tiehankkeilla vuonna 2013 

Vertailu vuosiin 2011 ja 2012 

Vuonna 2011 Yleisimmät vammat ”tärähdykset ja sisäiset vammat, ruhjevammat” 

Vuonna 2012 Yleisimmät vammat ”tärähdykset ja sisäiset vammat, ruhjevammat” 
sekä ”sijoiltaan menot, nyrjähdykset ja venähdykset” 

Yleisimmät työtapaturmista aiheutuneet vammat vuonna 2013 

Investointihankkeilla  
”sijoiltaan menot, nyrjähdykset ja venähdykset” 
”haavat ja pinnalliset vammat” 

 
osuus 30 % 
osuus 26 % 

Kunnossapitohankkeilla  
”sijoiltaan menot, nyrjähdykset ja venähdykset”  
”haavat ja pinnalliset vammat” 

 
osuus 19 % 
osuus 16 % 

Tärähdysten ja sisäisten vammojen määrä on vähentynyt vuodesta 2012. 
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“Muut” 

Tapahtumakuvaus ei sovellu luokiteltavaksi muihin luokkiin 

● Esim. työntekijä on saanut roskan tai osuman silmäänsä (7 tapausta) 

“Ei tietoa”  

Tapahtumakuvauksessa ei ole kerrottu tarpeeksi tarkasti loukkaantumisesta 

luokittelun perustaksi 

● Esim. “Henkilö satutti olkapäänsä ja kävi seuraavana päivänä lääkärissä.” 

 

Vamman laatu 
Tapaturmat ja vaaratilanteet työntekijöille tiehankkeilla vuonna 2013 
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Vahingoittunut ruumiinosa: Työtapaturmat investointi- ja 

kunnossapitohankkeilla vuosina 2010-2013 
Tapaturmat ja vaaratilanteet työntekijöille tiehankkeilla vuonna 2013 

5.5.2014 
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Vahingoittunut ruumiinosa 
Tapaturmat ja vaaratilanteet työntekijöille tiehankkeilla vuonna 2013 

Vertailu vuosiin 2011 ja 2012 

Yleisimmin vahingoittuneina ruumiinosina ovat olleet kädet ja erityisesti sormet sekä 
jalat. Vuosia 2013 ja 2012 verrattaessa investoinneissa nilkkaan sekä jalkaterään 
kohdistuneet vahingoittumiset ovat lisääntyneet eniten ja sormiin kohdistuneet 
vahingoittumiset vähentyneet eniten. Kunnossapidon osalta sormiin kohdistuneet 
vahingoittumiset ovat lisääntyneet eniten ja vähentymistä on tapahtunut eniten 
olkapäähän, käsivarteen ja ranteeseen kohdistuneissa vahingoittumisissa. 

Yleisimmät työtapaturmissa vahingoittuneet ruumiinosat vuonna 2013 

Investointihankkeilla  
”nilkka ja jalkaterä” 
”sormi (sormet)” sekä ”koko keho ja useat sen alueet” 

 
osuus 26 % 
osuudet 15 % 

Kunnossapitohankkeilla  
”sormi (sormet)”  
”käsi (kämmenosa)” sekä ”jalka (myös polvi)” 

 
osuus 27 % 
osuudet 14 % 

“Muut”: Tapaukset eivät kuulu mihinkään muuhun luokkaan 

“Ei tietoa”: Tapahtumakuvauksessa ei ole kerrottu tarpeeksi tarkasti 

loukkaantumisesta luokittelun perustaksi 
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Esimerkkejä  
Tapaturmat ja vaaratilanteet työntekijöille tiehankkeissa vuonna 2013 

● Vakava työtapaturma: Asentaessaan työtelineen kannatinpalkkeja paikoilleen 

rakennusmies horjahti asennuspukilta ja putosi kyljelleen maahan etuluiskan 

kiviverhoukseen.  

 Seuraus: Lonkan murtuma, joka vaati 45 päivän sairauspoissaolon. 

● Vakava työtapaturma: Kivimies liukastui betonireunakivien asentamisen 

yhteydessä laskeutuessaan kaivinkoneesta. 

 Seuraus: Nilkka vääntyi ja murtui vaatien 20 päivän sairauspoissaolon. 

 Toimenpide: Koneiden kulkutiet ja tukikahvat kuntoon, pitäväpohjaiset kengät. 

● Työtapaturma: Rakennusmies oli kiristämässä muottilukkoa reunapalkin 

muotitustyön yhteydessä, kun muottilukosta sinkosi metallisiru työntekijän 

silmään. 

 Seuraus: Silmävamma, 16 sairauspoissaolopävää. 

 Toimenpide: Korostetaan työntekijöille suojalasien käyttämisen merkitystä  

 ja pakollisuutta. 

● Vaaratilanne: Työtelinettä purkamassa ollut työntekijä putosi turvavaljaiden 

varaan sillanreunalta. 

 Toimenpide: Purkutyöhön tilataan nostokoriauto. 
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MUUT (LIIKENTEESEEN, YMPÄRISTÖÖN JA 

OMAISUUTEEN KOHDISTUNEET) 

ONNETTOMUUDET JA VAARATILANTEET 

5.5.2014 

 

● Muut vahingot, onnettomuudet, häiriöt ja vaaratilanteet (diat 53-57) 

 

● Esimerkkejä tapahtumista (dia 58) 
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Muut onnettomuudet ja häiriöt investointi- ja 

kunnossapitohankkeilla vuosina 2009-2013 
Muut onettomuudet ja vaaratilanteet vuonna 2013 

 

5.5.2014 
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Muut vaaratilanteet investointi- ja kunnossapitohankkeilla 

vuosina 2011-2013 
Muut onnettomuudet ja vaaratilanteet vuonna 2013 
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● Luokitteluperusteet on yhtenäistetty eri liikennemuodoille vuonna 2011, joten seuraavissa 

luokitteluperusteissa ei ole vahinkoja vuosina 2009-2010 

• Tulipalot 

• Sähköiskut ja muut sähköhäiriöt 

• Putoavat esineet 

• Eläinvahingot 

• Ilkivalta, liikennetuhotyöt 

• Muut vahingot työmaan omaisuudelle 

● Vaaratilanteiden keruuseen ja luokitteluperusteisiin v. 2011 tehdyistä muutoksista johtuen 

vaaratilanteiden määriä vuosina 2009-2010 ei näy kuvaajissa 

● “Työkoneen onnettomuudet”:  

Työkoneeksi luokiteltu mm. aura- ja kuorma-auto, sisältää myös työlaitteiden onnettomuudet 

Esim. työkone tai aura-auto ajanut ojaan tai vaurioitunut työssä 

● Jos on sattunut vahinkoa työmaan ulkopuoliselle polkupyöräilijälle ja polkupyörälle, on 

tapahtuma luokiteltu “vahingot työmaan ulkopuoliselle henkilölle” 

● Ulkopuolisten väliset onnettomuudet (16 vahinkoa ja 6 vaaratilannetta) ovat mukana 

tuloksissa 

 5.5.2014 

Muut vaaratilanteet investointi- ja kunnossapitohankkeilla 

vuosina 2011-2013 
Muut onnettomuudet ja vaaratilanteet vuonna 2013 
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Yleisimmät vaaratilanteet vuonna 2013 

Investointihankkeilla  
”muut” 
”putoavat esineet” 
”työkoneen onnettomuudet” 

 
osuus 30 % 
osuus 27 % 
osuus 15 % 

Kunnossapitohankkeilla  
”vahingot työmaan ulkopuoliselle henkilölle” 
”putoavat esineet” ja ”muut” 

 
osuus 43 % 
osuudet 14 % 

5.5.2014 

Muut vahingot, onnettomuudet, häiriöt ja vaaratilanteet  
Muut onnettomuudet ja vaaratilanteet vuonna 2013 

 
Yleisimmät vahingot vuonna 2013 

Investointihankkeilla  
”vahingot työmaan ulkopuoliselle omaisuudelle” 
”putoavat esineet” 
”tieliikenneonnettomuudet” 

 
osuus 27 % 
osuus 16 % 
osuus 13 % 

Kunnossapitohankkeilla  
”tieliikenneonnettomuudet” 
”työkoneen onnettomuudet” 
”vahingot työmaan ulkopuoliselle omaisuudelle” 

 
osuus 30 % 
osuus 22 % 
osuus 17 % 
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Vertailu vuoteen 2012 

Vuonna 2012 Yleisimmät vahingot investointihankkeilla olivat ”vahingot työmaan 
ulkopuoliselle omaisuudelle” ja ”työkoneen onnettomuudet”  
Kunnossapitohankkeilla yleisimpinä olivat ”tieliikenneonnettomuudet” 
ja ”työkoneen onnettomuudet” 

● Vuodesta 2013 investointien vahinkojen osalta suurin muutos on työmaan 

ulkopuoliselle omaisuudelle aiheutuneiden vahinkojen väheneminen alle 

puoleen vuoden 2012 määrästä. 

● Kunnossapidon vahingoissa suurin muutos kohdistuu 

tieliikenneonnettomuuksiin, joiden määrä kasvoi 10 % vuodesta 2012 

Huom!  

Muissa vahingoissa ja vaaratilanteissa on kirjattuna neljä (4) tapausta, joissa on 

vahingon seurauksena ollut ympäristövahinko (esim. hydrauliikkaöljyä tai 

polttoainetta on valunut maahan suuri määrä). Nämä on kirjattu mm. työkoneen 

onnettomuuksiin tai tieliikenneonnettomuuksiin eikä kirjausta ole tehty 

ympäristövahinkoina.  

  

Muut vahingot, onnettomuudet, häiriöt ja vaaratilanteet  
Muut onnettomuudet ja vaaratilanteet vuonna 2013 
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Esimerkkejä 
Muut onnettomuudet ja vaaratilanteet vuonna 2013 

● Muu onnettomuus, tieliikenneonnettomuus: 

Kuorma-auto törmäsi kiertotien kaiteeseen. 

Seuraus: Auton polttoainetankkiin tuli reikä. Tankista valui maastoon arviolta 100 l 

polttoainetta. Paikalle hälytettiin palokunta, joka teki tarvittavat välittömät 

öljyntorjuntatoimenpiteet. Asiasta informoitiin myös liikennekeskusta ja palokunta 

informoi asiasta ympäristötarkastajaa. Öljyyntyneitä maita siirrettiin vedenpitävän 

peitteen päälle odottamaan ympäristötarkastajan lausuntoa maiden jatkokäsittelystä. 

Maat vietiin lopulta ympäristötarkastajan ohjeen mukaan jätekeskukseen. 

● Muu onnettomuus, tulipalo:  

Kivien rikotustyötä tehtäessä kaivinkone syttyi palamaan. Palo lähti moottoritilasta ja 

eteni nopeasti.  

Seuraus: Omaisuusvahinko, ei henkilövahinkoja. Palokunta ja poliisi kutsuttiin paikalle. 

Toimenpide: Alkusammutuskaluston toimintavalmius.  

● Muu vahinko, vahinko työmaan ulkopuoliselle omaisuudelle:  

Kuljettajan pestessä siltaa lensi vesisuihku sillan alle vieden mukanaan hiekkaa. 

Seuraus: Sillan alta ajaneen henkilöauton maalipinta vaurioitui auton katolla ja 

konepellillä. 

Toimenpide: Tien ylittävien siltojen pesu suoritetaan yöaikaan.  
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Lisätietoja 

5.5.2014 

● Liikennevirasto: Marko Tuominen, Outi Leuhtonen ja Risto Lappalainen 

● Pöyry CM Oy: Jaana Ojala, Simo Sauni ja Katri Sjöholm 

● Linkki: 

http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/ymparisto_turvallisuus/onnettomuuks

ien_ehkaiseminen/tyoturvallisuus 

 

 

Kirjaamisohje  

ja lomake 

Vuosittaiset 

raportit 



Entistä turvallisempaa  

vuotta 2014! 

5.5.2014 


