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Abstract

Occupational safety in the construction industry has improved during the past few years with the help
of target setting. Still, the accident frequency rate is doubled compared to other industrial sectors.
The aim of this study is to clarify the mind-set of the actors in the building and construction trade
towards occupational safety. Furthermore, identifying the factors affecting occupational accidents
and the possibility of their prevention are investigated. There have been ample studies conducted on
occupational safety and attitudes towards it, whereas research into construction safety perceptions
has been scarce.

The research is a Mixed Method Case Study in which the data consist of three cases. Case 1:
Interviews of the workers (n=10) severely injured in falling from heights at the construction sites.
Case 2: Interviews of construction professionals (n=20). Case 3: A two-phase (before and after)
questionnaire to construction students in a HSEQ Training Park (Rudus) in Espoo (n=128) and in
Northern Finland, Oulu (n=44).

On the basis of this study it can be stated that the actors in the building and construction business
consider occupational safety a matter of the utmost importance. On the other hand, while deemed
desirable, workplace safety issues also create a great deal of cognitive dissonance. The mind-set for
occupational safety is challenging. The actors in the construction industry demand investments in
occupational safety but also flexibility. The conflicts are caused by the requirements for efficiency,
high quality, and safety in construction, yet, for which there are, limited resources available. Safety
measures are defied because of schedules, for instance, and risks may be ignored. Accidents are
regarded as self-inflicted. According to the professionals, the construction business has been
polarized into the companies that either pay attention to or neglect occupational safety and educated
versus uneducated workers. Qualified workforce with a high standard of training is desired in the
recruiting process. Investing in health and safety education is considered crucial at an early stage.

Safety is realizing the importance of adopting effective health and safety management systems to
eliminate work-related hazards and taking a positive approach to providing specialized training and
education programs that improve the skills and experience of the workforce. Young people may lack
an overall understanding of the dangers of their line of work. The injured workers assessed the risks
through their subjective experiences. Although the reasons for occupational injuries are multi-causal
in nature, employee mind-sets are often associated with exposure to worksite hazards.

The visits to the HSEQ Training Parks improve the students’ understanding of occupational
safety, and particularly those who had more experience in the building trade than their fellow
students. However, first-year students and those less experienced became disconcerted and their
uncertainty levels increased. The visits should consequently be target-oriented, well designed and
carried out in a timely manner. The HSEQ Training Parks should utilize trauma survivors as
experiential educators in providing valuable, practical information about workplace injuries and their
prevention.
Keywords: actor, case study, construction, experiential, HSEQ Training Park, mind-set,
mixed method, occupational accidents, occupational safety
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Tiivistelmä

Työturvallisuus rakentamisessa on parantunut asetettujen tavoitteiden avulla, silti tapaturmataa-
juus on kaksinkertainen muihin teollisuusaloihin verrattuna. Tämän tutkimuksen tavoitteena on
selvittää, miten alan toimijat suhtautuvat työturvallisuuteen. Mitkä tekijät vaikuttavat tapatur-
miin ja voidaanko niihin vaikuttaa? Työturvallisuutta ja asennetta on tutkittu, mutta suhtautumis-
ta työturvallisuuteen rakentamisessa ei.

Tapaustutkimus (Case Study) sisältää kolme Tapausta, joita on lähestytty monimenetelmällä.
Tutkimukseen haastateltiin putoamistapaturmissa vakavasti loukkaantuneita (n=10) ja alan asi-
antuntijoita (n=20). Lisäksi kerättiin kaksivaiheiset kyselyt opiskelijoilta Rudus (n=128) ja Poh-
jois-Suomen (n=44) Turvapuistoissa.

Tutkimuksen perusteella voi todeta toimijoiden pitävän työturvallisuutta tärkeänä ja tavoitel-
tavana asiana. Suhtautuminen on kuitenkin ristiriitaista. Loukkaantuneiden mielestä työturvalli-
suus lähtee turvallisen työskentelyn mahdollistamisesta. Siihen tulee panostaa ja myös antaa
mahdollisuus joustaa. Haasteita aiheuttavat vaatimukset tehokkaasta, laadukkaasta ja turvallises-
ta rakentamisesta, johon ei ole riittävästi resursseja. Turvallisuutta uhmataan mm. kiireen vuok-
si, eikä riskeihin välttämättä puututa. Asiantuntijat kokevat turvallisuuden olevan yksilölähtöis-
tä. He näkevät alan polarisoituneen turvallisuudesta huolehtiviin ja sitä laiminlyöviin yrityksiin
sekä koulutettuihin ja kouluttamattomiin työntekijöihin. Alalle kaivataankin lisää pätevyyksiä.
Turvallisuuskasvatukseen tulee panostaa yhä nuorempana, kuten aiemminkin on todettu.

Turvallisuus on ymmärrystä ja suhtautuminen osa ammattitaitoa, mikä kehittyy kokemuksen
myötä. Nuorilla ei ole kokonaisvaltaista ymmärrystä alan vaaroista. Vaikka tapaturmien syyt
ovat multikausaalisia, on yksilön suhtautumisella suuri merkitys tapaturmiin. Turvapuistovierai-
lut lisäsivät opiskelijoiden ymmärrystä työturvallisuudesta. Vierailuilla oli vaikutusta opiskeli-
joihin, joilla oli kokemusta rakentamisesta. Opintojen alussa olevia vierailu hämmensi ja lisäsi
epävarmuutta. Turvapuistovierailun tulee olla tavoitteellinen, hyvin suunniteltu ja toteutettu –
oikea-aikaisesti. Puistoissa tulee hyödyntää todellisia kokemuksia työtapaturmista ja loukkaantu-
neet ovat itse valmiita kertomaan kokemuksiaan ja toimimaan kokemusasiantuntijoina.

Asiasanat: kokemuksellisuus, monimenetelmä, rakennusalan henkilötoimijat,
rakentaminen, suhtautuminen, tapaustutkimus, turvapuisto, työtapaturmat,
työturvallisuus, työturvallisuuskasvatus
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Esipuhe 

Rakentaminen on kiehtovaa, haastavaa ja luovaa. Se on myös monivaiheista. Ra-

kennustyömaalla tapahtuu koko ajan: välillä tapahtuu lyhyessä ajassa paljon, kun 

taas on aikoja, jolloin ei näytä tapahtuvan mitään. Tapahtumarikkauden kääntöpuo-

lena ovat työtapaturmat, joita tapahtuu aivan liian usein. Rakentamisen työturval-

lisuus on kiinnostanut minua insinööriopinnoistani, 1990-luvulta, lähtien. Oman 

kiinnostukseni lisäksi uskon aiheen olevan tärkeä, niin yhteiskunnallisesti kuin am-

matillisestikin.  

Vaikka työturvallisuusasioita on tutkittu paljon, haluan tällä tutkimuksella tar-

kastella työturvallisuutta suhtautumisen näkökulmasta ja lisätä ymmärrystä siitä. 

Haluan tuoda termin suhtautuminen nykyistä yleisempään käyttöön. Suhtautumi-

nen on yksilöillä, organisaatioilla, työpaikoilla, koulutuksella, oppilaitoksilla oleva 

ominaisuus, toisin kuin asenne, joka on yksilön psykologisempi tapa tulkita maail-

maa. Kirjallisuudessa yleensä käytetään termiä asenne (attitude), mutta tässä tutki-

muksessa pyritään pidättäytymään käsitteessä suhtautuminen (mind-set). 

Toimin toistakymmentä vuotta pientalojen suunnittelijana ja pientalotyönmai-

den työmaanjohtajana opetustyöni ohessa. Opetin kymmenen vuotta toisen asteen 

oppilaitoksessa suunnitteluassistenttiopiskelijoille rakennussuunnittelua, -tekniik-

kaa ja korjausrakentamista. Olen nähnyt paljon erilaisia käytäntöjä ja suhtautumista 

työturvallisuuteen. Rakennustyömailla kierrelleenä olen aistinut ristiriidan, joka 

liittyy muun muassa turvallisuuteen, määräyksiin ja henkilönsuojainten käyttöön. 

Siksi oli luontevaa jatkaa opintojani Työtieteissä, jossa tutkitaan ihmisen, työn ja 

työolojen yhteyksiä. 

Ammatti-identiteetti ja leimautuminen rakennusalalle on vahva. Kerran raksa-

mies, aina raksamies. Esittelen itseni aina ensisijaisesti rakennusinsinööriksi, 

vaikka olen opiskellut rakennustekniikan lisäksi kasvatustiedettä ja psykologiaa ja 

olen toiminut suurimman osan työurastani erilaisissa työtehtävissä. Tutkimukseni 

onkin poikkitieteellinen. Yhdistän siinä kaikkia aikaisemmin opiskelemiani tie-

teenaloja.  

Kokemukseen perustuva oletukseni on, että rakennusalan korkeaan tapaturma-

taajuuteen voidaan vaikuttaa panostamalla työturvallisuuteen. Yleensä työturvalli-

suutta tarkastellaan joko turvallisuusjohtamisen, turvallisuuskulttuurin, työnteki-

jöiden, kompetenssin tai käyttäytymisen näkökulmasta. Toinen näkökulma yleensä 

on teknologiaan, automatiikkaan tai virtuaalisuuteen liittyvä. Tässä tutkimuksessa 

näkökulma on toimijoiden suhtautumisessa.  



10 

Tutkimus ei ole syntynyt yksin, vaikka monia yksinäisiä hetkiä olenkin koke-

nut. Haluan kiittää tutkimustyöni ohjaajia professori Seppo Väyrystä ja dosentti 

Kari Häkkistä, jotka ovat kärsivällisesti antaneet minun kiirehtimättä tehdä tutki-

mustani päivätyöni ohessa. Olen saanut heiltä vinkkejä ja ohjeita työni mahdollis-

tamisessa ja tekemisessä. Seppo Väyrynen on kärsivällisesti tukenut projektiani ja 

tuuppinut minua lempeästi, mutta päättäväisesti myös epämukavuusalueille, mistä 

olen hyvin kiitollinen. Hän on myös aktiivisesti pitänyt minut ajan tasalla alan uu-

sista tuulista. Kari Häkkinen on pedanttisesti kommentoinut työtäni tutkimuksen 

eri vaiheissa.  

Esitarkastajina toimineita professori Eila Järvenpäätä ja dosentti Veikko Rou-

hiaista haluan kiittää antoisista kommenteista ja korjausehdotuksista sekä mielen-

kiinnosta tutkimustani kohtaan. He avasivat kommenteissaan uusia näkökulmia tut-

kimuksen täsmentämiseksi ja lopullisen käsikirjoituksen hiomisessa.  

Seurantaryhmäni puheenjohtaja TkT Hannu Tarvainen sekä jäsenet KT Anna-

Liisa Lämsä ja FT Janne Sinisammal ovat kulkeneet rinnalla, olleet tukena ja apuna 

etenkin projektin alkuvaiheissa. Tutkijakoulu UniOGS:n koordinaattori Minna 

Silfverhuth on luonut minuun uskoa vaikeilla hetkillä ja Oulun yliopiston kirjaston 

informaatikot ovat auttaneet käytännön asioissa.  

Suomenkielisessä oikoluvussa minua on auttanut FM Helena Tuohinto ja eng-

lanninkielisessä abstraktissa FM Pirkko Tanner-Nygård, joista suuret kiitokset. 

Turvapuistoissa sai apua Olli Airaksiselta ja Toni Luhtapurolta. Rakennusliiton 

Tiina Nurmi-Kokko auttoi minua haastateltavien etsimisessä. Matkatukea tutki-

mustyöni toteuttamiseen sain Oulun Insinöörit ry:ltä ja Oulun yliopiston tutkija-

koulu UniOGS:lta.  

Kiitokset ansaitsevat kaikki tutkimukseeni osallistuneet henkilöt sekä monet 

muut myötäeläneet ja vierellä kulkeneet ja kannustaneet tuttavat, sukulaiset ja työ-

kaverit sekä lukuisat rakentajat ja rakennuttajat vuosien varrelta ja mentoriryhmä 

Ihanaiset. Erityisesti haluan kiittää ystäviäni, etenkin Meri Larivaaraa, Annemari 

Siistosta ja Matti Siistosta. Ystäväni lisensiaatti Marjukka Rasa on ollut tukenani 

ja sparraajani antamalla vertaistukea koko tutkimusprosessin ajan. 

Erityiskiitokset kuuluvat vanhemmilleni ja veljelleni. Olen aina saanut kulkea 

omia polkujani, olla erilainen ja tehdä omia valintojani. Vanhempani Leena ja 

Toivo ovat aina tukeneet ja huolehtineet minusta. Veljeni Sami on ollut tutkimuk-

seni inspiraation lähde, vaikken sitä olisi koskaan toivonutkaan. Veljeni lapset 

Henna ja Antti ovat pitäneet huolta, että täti vaihtaa välillä vapaalle. Isoimmat kii-

tokset kuuluvat miehelleni Tapiolle, joka on tukenut ja kannustanut minua koko 
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tämän nelivuotisen projektin ja aiempien opintojeni ajan sekä Luna-koiralle, joka 

on huolehtinut emännän kuntoilusta. 

Mökillä kevätauringon paisteessa 20.3.2016 Sirpa Erkkilä-Häkkinen 
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Lyhenteet ja käsitteet 

Lyhenteet 

ka Aritmeettinen keskiarvo 

n Otoskoko, näytekoko  

Md Mediaani 

Mod. Moodi 

p P-arvo, todennäköisyys, merkitsevyys 

sd Keskihajonta 

t-testi Kahden riippuvan otoksen testaus. Perusjoukon 

satunnaismuuttujien keskiarvojen muutos intervention jälkeen. 

Käsitteet 

Tässä tutkimuksessa käytetyt ja ymmärretyt sekä rajatut käsitteet.   

 

Suhtautuminen  Asennoituminen, kanta, käsitys, ajattelutapa, mielenlaatu 

(Kielikone 2015, Lyons 1998). Ryhmän sosiaalinen tai 

kulttuurinen arvo tai yksilön arvo (OED 2015). Laajemmin, 

aktiivisemmin ja arkipäiväisemmin ymmärretty kuin pelkkä 

Asenne -käsite. Suhtautuminen voi olla yksilön ja yhteisön 

yhteinen, joka sisältää mm. ennakko-oletukset, kulttuurit, 

mielipiteet, kokemukset, kognitiot ja sitoutumisen.  

Tapaturma Ulkoisesta tekijästä johtuva äkillinen, tahaton ja odottamaton 

tapahtuma, tapahtumaketju, joka aiheuttaa henkilölle vamman tai 

sairauden (Työtapaturma- ja ammattitautilaki TyTAL 2015/459 

§17, Työsuojelusanasto 2006). 

Työtapaturma Työpaikkatapaturma. Työssä tai työntekopaikan alueella 

vahingossa tai tahattomina virheinä tai erheinä sattunut 

tapaturma, josta aiheutuu jotain haittaa tai fyysisiä vahinkoja 

(TyTAL 2015/459 § 20, Finto 2015, Työsuojelusanasto 2006). 

Rakentaminen Rakennusala. Teollisuuden toimiala, työala, elinkeino (Finto 

2015, Työturvallisuuskeskus TTK 2012). 

Toimija Henkilö, yhteisö tai rooli (Finto 2015, Kielikone 2015, 

Työsuojelusanasto 2006). Rakennusalalla työskentelevä tai alalle 
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opiskeleva henkilö tai yhteisö, osapuoli, asianosainen tai 

toimintaan liittyvä rooli. 

Riski Mahdollisuus tapaturmaan tai vahinkoon. Haitallisen tapahtuman 

todennäköisyys ja seurausten vakavuus (BS 8800 1997).  

Turvallisuus Tila, jossa uhat ja riskit ovat hallittavissa (Työsuojelusanasto 

2006). 

Työturvallisuus Tavoite, tilanne ja olosuhde, jolla turvataan tai suojataan työssä 

olevan työntekijän fyysinen vahingoittumattomuus. 

Työympäristön tila työntekijän turvallisuuden ja terveyden 

kannalta. (Finto 2015, Työsuojelusanasto 2006.) Yläkäsitteenä 

Turvallisuus.  

Putoamis- Pudota, tippua aukosta, alustalta tai tikkailta, 

tapaturma joko liikkuessaan tai tukeutuessa johonkin (Laitinen ym. 2013). 

Loukkaantunut Vahingoittunut henkilö, jolle on sattunut vahinkotapaturma 

(TyTAL 2015/459 § 2). 

Läheltä piti - Vaaratilanne, joka toteutuessaan voi tai olisi voinut johtaa 

tilanne  tapaturmaan, ruumiinvammaan tai aineelliseen vahinkoon (Finto 

2015).  

Nolla  Filosofia tai ajattelu tapaturmien välttämiseksi, jonka moni yritys 

tapaturmaa  ja yhteisö on ottanut tavoitteekseen. Tavoitteen mukaisesti  

 tapaturmia eikä myöskään työstä johtuvia sairauksia tule 

hyväksyä. (Nolla tapaturmaa 2016.)  

Turvallisuus- Toimintatavat, jotka perustuvat turvallisuuteen ja terveyteen 

kulttuuri  liittyviin käytäntöihin, käsityksiin ja asenteisiin.  

Turvallisuuskulttuuri luo asenneilmaston, joka vaikuttaa 

työterveyden laatuun ja työturvallisuuden toteutumiseen (Finto 

2015). Organisaation kyky ja tahto ymmärtää, millaisia vaaroja 

työhön liittyy ja miten niitä voidaan ehkäistä. (Reiman ym. 

2008.)  

Turvapuisto Työturvallisuuden koulutus- ja harjoitusradat Espoossa ja 

Oulussa (Rudus Turvapuisto 2015, Turvapuisto Pohjois-Suomi 

2015). 

Työturvallisuus- Työturvallisuusopetus, -koulutus. Formaali ja informaali opetus, 

kasvatus  opastus ja kasvatus työturvallisuuteen (Finto 2015).  

Vahinko Vahinkotapahtuman seuraus (TyTAL 2015/459 § 2).  
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1 Johdanto  

Turvallisuus on tapaturmien ehkäisemistä. Se on henkilökohtaista turvallisuuden 

tunnetta. (Reiman ym. 2008.) Turvallisuus on abstraktia ja näkymätöntä, eivätkä 

sen tulokset näy konkreettisesti. Sille ei ole valmiita tehokkaita ja toimivia ratkai-

suja. (Reason 2013.) Turvallisuus koetaan haastavaksi moninaisuutensa ja hajanai-

suutensa vuoksi.  

Turvallisuus liittyy moneen tieteenalaan, monessa eri tarkoituksessa (Lanne 

2007). Se on pirstaleinen ja monialainen. Absoluuttista turvallisuutta ei saavuteta 

koskaan. Se on suhteellista. (Iivari 2012.) Turvallisuus koetaan subjektiivisesti, 

omien lähtökohtien ja kokemuksien kautta. Turvallisuus voi Simolan (2005) mu-

kaan olla mielikuva, fakta, irrationaalinen ajatus tai tunne. Se voi olla yhteinen ko-

kemus, kulttuuri- tai ammattisidonnainen käsite. Psykologisesta näkökulmasta yk-

silön turvallisuus nähdään osana kollektiivista, yhteiskunnallista turvallisuutta, 

jossa yksilö on sekä subjekti että objekti. Resilienssi-ajattelussa turvallisuus on 

kyky onnistua vaihtelevissa olosuhteissa ja kyky parantaa ennakointia – tarkkailla, 

reagoida, joustaa ja oppia. (Uusitalo ym. 2009.) Työturvallisuus on osa tehokasta 

ja tuottavaa rakentamista (Levitt & Samelson 1993). 

Turvallisuus on kiinteä osa työtä. Se ei ole erillinen tai irrallinen, vaan ole-

massa oleva ominaisuus tai toiminnallinen tavoite (Vehrelä 2007, Kiltti 2004). Työ-

turvallisuus on tavoitetila tai olosuhde, jossa riskit hyväksytään tiettyyn tasoon ja 

jolla turvataan tai suojataan työssä olevan työntekijän fyysinen vahingoittumatto-

muus. Turvallisuus tulee sovittaa tilanteisiin sopiviksi (Simola 2005). Turvallisuu-

den tunne työssä syntyy työyhteisöjen tuomasta turvallisuudesta, turvallisuusnäke-

myksestä ja -motivaatiosta sekä subjektiivisesta työnhallinnan kokemuksesta 

(Reiman ym. 2008).  

Työturvallisuuden yläkäsite työsuojelu kattaa tavoitteet, kohteet ja keinot, joi-

den funktiona on työntekijä. Työsuojelun tavoitteita ovat työterveys ja -turvallisuus. 

Kohteita puolestaan ovat muun muassa työolot ja -ympäristö. Keinoina ovat esi-

merkiksi riskienhallinta, lainsäädäntö sekä työnorganisointi. Työturvallisuudella 

vaikutetaan työympäristöön, mikä työsuojelun näkökulmasta käsittää laajemmin 

kaikki työolot. (Työsuojelusanasto 2006.)  

Tarkkonen (2005) käyttää omassa työturvallisuutta käsittelevässä tutkimukses-

saan käsitettä työhyvinvointi, johon hän sisällyttää työturvallisuuden, työkyvyn ja 

työssäjaksamisen. Pelkkä työturvallisuus-käsite on hänen mukaansa liian epämää-

räinen. Useissa teoksissa (mm. Kärmeniemi ym. 2012) on nostettu esiin Juhani Il-
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marisen ja Työterveyslaitoksen työkykytalo, jolla kuvataan työkykyä laajana koko-

naisuutena. Vaikka kuvaustapa rakennuksen muodossa onkin miellyttävä, on sen 

sisältö liian laaja tähän tutkimukseen. Teollisuusyrityksissä puhutaan yhteiskunta-

vastuusta, jolla tarkoitetaan työtä kokonaisuutena. Talouden, ympäristön ja ihmis-

ten lisäksi siinä on osana myös työturvallisuus. (Väyrynen 2003.) Tämä tutkimus 

rajoittuu varsinaiseen työturvallisuuteen eikä käsittele muita työhyvinvoinnin osa-

alueita.  

Tässä tutkimuksessa turvallisuus on arvo ja perusoikeus. Se on yläkäsite työ-

turvallisuudelle, jolla puolestaan tarkoitetaan tavoitetta, tilannetta ja olosuhdetta. 

Tavoitteena on turvata työssä olevan rakennusalan toimijan fyysinen vahingoittu-

mattomuus. 

1.1 Työturvallisuus rakentamisessa 

Rakentaminen on yksi suurimmista teollisuuden toimialoista (Bijker 1995, Jasanoff 

ym. 1995). Se jaetaan talon- sekä maa- ja vesirakentamiseen 

(Työturvallisuuskeskus TTK 2012, EASHW 2004). Rakennusalan työntekijät ra-

kentavat, korjaavat ja suunnittelevat niin asuin- kuin toimistorakennuksia, tehtaita, 

teitä, siltoja, lentokenttiä ja niin edelleen (Häkkinen & Niemelä 2015). Rakentami-

seen voidaan katsoa kuuluvaksi myös siivous- ja jäteala (Weeks 2015). Tämä tut-

kimus rajoittuu talonrakentamiseen, erotettuna maa- ja vesirakentamisesta, sähkö-, 

maalaus- ja puutöistä (Priha ym. 2009). 

Rakentaminen toimialana 

Rakentamista kuvaavat jatkuva muutos, laaja työnkuva, joustavuus ja tehtävien 

määrittelemättömyys, ulkotyöt, fyysisen työn runsaus: liikkuminen, tavaroiden 

nostelu ja siirtely sekä hierarkkisuus, urakkapalkka, pirstaleinen yrityskenttä ja run-

sas työvoiman vaihtuvuus. Se on suhdanteisiin nopeasti reagoiva, itsenäisyyttä vaa-

tiva sekä hyvin kilpailtu ala, mutta toisaalta myös hyvin kehittymätön ja matalaa 

pätevyyttä vaativa, mitä osaltaan vaikuttaa tapaturmaherkkyyteen. (Saloniemi 

1999). Rakentamista toteutetaan edelleen pääasiassa työmailla. Työmailla on eri-

laisia työyhteisöjä, rakennusporukoita, pysyviä tai vaihtuvia. Työ vaatii erilaisia 

rooleja, vastuullisuutta, organisointia ja suunnittelua, mutta myös työturvallisuus-

johtamista.  

Rakennuksilla työskennellään hyvin itsenäisesti. Työnjohtoa on yleensä vä-

hemmän kuin muilla aloilla. (Levitt & Samelson 1993.) Kun massatuotannossa on 
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hyvin selkeästi määrittelyt työvaiheet, tehdään rakennuksilla nopeita ja vaihtoeh-

toisia ratkaisuja (Saloniemi & Oksanen 1999). Saloniemi (1999) puhuu rakennus-

alan jälkeenjääneisyydestä ja konservatiivisuudesta. Perinteinen rakentaminen ei 

ole kokenut samanlaista teollista vallankumousta kuin muut alat. Rakennuksilla on 

vähän tekniikkaa ja automatiikkaa. Rakentamista voisi kuvata hyvinkin teollistu-

misen alkuvaiheessa olevaksi alaksi (Hatch 1997).  

Rakennusala on symbolinen. Työntekijäryhmät voidaan erottaa jo kypärän vä-

rin perusteella. Työvaatteet ja keskustelut ovat hyvin voimakkaasti alaan sidottuja 

(Hatch 1997). Alalla on tiukka ja hierarkkinen tehtävänjako. Rakennuksilla työs-

kennellään kokopäiväisesti, mutta usein tilapäisesti ja työmaat vaihtuvat usein 

(Weeks 2015). Suuri osa rakennusalan työntekijöistä on aputyövoimaa, jolla on 

yksi tai useampi osaamisala. Alalla käytetään vuokratyövoimaa ja itsenäisiä yrittä-

jiä sekä aliurakoitsijoita. Tekijöitä tarvitaan muutaman viikon projekteihin ja lyhyt-

kestoisiin erikoistehtäviin. Eriarvoisuutta lisää se, että työmailla on yleensä myös 

vakinaisia työntekijöitä. (García ym. 2011.) 

Rakennusala on polarisoitunut isoihin monikansallisiin yrityksiin ja toisaalta 

pieniin, yksintoimiviin rakentajiin. Rakennusalan yrityksiä Suomessa on noin 

41000, mikä on yli kymmenes kaikista yrityksistä. Suurin osa yrityksistä on alle 

viiden työntekijän mikroyrityksiä. (Kauppinen ym. 2013.)  

Rakentamisen vaarallisuus 

Kuten edellä todettiin, rakentamista kuvataan dynaamiseksi, liikkuvaksi, lyhytai-

kaiseksi ja vaaralliseksi. Erilaiset pölyt, melut, kemikaalit ja vaihtelevat lämpötilat 

sekä huono ergonomia aiheuttavat alalla ongelmia sekä heikentävät työkykyä 

(Priha ym. 2009, Saloniemi 1999, Saloniemi ym. 1997). Rakentaminen on myös 

yksi fyysisesti raskaimpia aloja. Töistä jäädään useammin ennenaikaiselle eläk-

keelle kuin muista ammattiryhmistä, 50–59-vuotiaina (Järvholm ym. 2014).  

Työturvallisuus on parantunut viime aikoina, etenkin viimeisen vuosikymme-

nen aikana (Kauppinen ym. 2013). Tapaturmataajuustrendi on ollut laskeva kym-

menen viime vuoden ajan ja rakentamisessa taajuus on pienentynyt prosentuaali-

sesti eniten teollisuusaloista (Veijola 2016). Kuolemaan johtaneiden tapaturmien 

määrä on laskenut huomattavasti. Silti tapaturmia sattuu edelleen, pääasiassa vaa-

rallisten työtapojen vuoksi. (Levitt & Samelson 1993.) Tapaturmat rakennuksilla 

sattuvat yleensä tilapäisille työntekijöille, lyhytkestoisessa työtehtävässä tai jossain 

toissijaisessa tehtävässä, harvemmin työntekijän pääasiallisessa työssä (Seo ym. 

2013b). Teollisuudessa tapaturmia sattuu paljon myös korjaus-, kunnostus- ja 
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siivoustöiden aikaan (Jounila ym. 2015). Tintin ja muiden (2003) tutkimuksessa 

Rakentamisen putoamistapaturmat – turvallisuuskulttuuri ja turvallisuustilanne to-

detaan, että turvallisuutta edistäviä ja putoamistapaturmia estäviä toimia pidetään 

tärkeinä, mutta ne eivät riitä. Työmailla tulee lisätä kommunikointia, järjestää kou-

lutuksia, tehostaa sekä valvontaa että henkilönsuojainten käyttöä. Konkreettisena 

toimena tutkimuksessa esitettiin tikkaiden käytön kieltoa rakennuksilla kokonaan.  

Työtapaturmat sattuvat työssä tai työpaikalla vahingossa, tahattomina virheinä 

tai erheinä, josta aiheutuu jotain haittaa, fyysisiä vahinkoja tai haittoja (Reason 

1990). Ne johtuvat usein liukastumisesta, kompastumisesta tai putoamisesta 

(Nenonen 2013b). Putoamiset johtavat yleensä vakaviin tapaturmiin. Rakentami-

sessa vuoden 2010 neljästätoista kuolemaan johtaneesta tapaturmasta kuusi johtui 

putoamisesta. Putoamistapaturmia on pyritty vähentämään erilaisilla ohjeilla ja 

määräyksillä sekä kiristämällä lainsäädäntöä. Huomiota on kiinnitetty rakentami-

sen vaaroihin ja työskentelyoloihin, etenkin tikkailla työskentelyyn ja kuilujen ai-

taamiseen. (Priha ym. 2009, Levitt & Samelson 1993.) 

Mitä työturvallisuus tarkoittaa rakennusalan toimijoille? Käsitykset perustuvat 

omiin käsityksiin ja merkityksiin. Jokainen muodostaa käsityksensä aikaisempien 

kokemusten mukaisesti. Hatchin (1997) mukaan käsitykset ovat kuin tyhjä kori, 

jota täytetään kokemusten myötä. Missä vaiheessa kori alkaa täyttyä, miten am-

matti-identiteetti rakentuu? Voiko muodostuneisiin käsityksiin vaikuttaa myöhem-

min? Kuinka vaikeaa käsityksiä on myöhemmin muuttaa?  

1.2 Tutkimusongelma 

Työtapaturmien vähentäminen on Eurooppa 2020 -strategian mukainen tavoite 

(EUR-Lex 2011). Kotimaisilla rakennustyömailla työtapaturmia vähennetään sekä 

niiden vakavuutta pienennetään parantamalla töiden suunnittelua, työolosuhteita, 

henkilönsuojainten käyttöä, yhteistoimintaa ja johtamista sekä ennakoimalla ris-

kejä. Erilaisten työturvallisuuden kehittämistoimenpiteiden edellytyksenä on toi-

mijoiden myönteinen suhtautuminen työturvallisuuteen ja sen parantamiseen. Tä-

män väitöstutkimuksen tavoitteena eli tutkimusongelmana on selvittää:  

Miten rakennusalan toimijat suhtautuvat työturvallisuuteen.  

Tutkimusongelma jakautuu neljäksi pienemmäksi tutkimuskysymykseksi, jotka 

ovat:  



21 

1. Millainen suhtautuminen rakennusalalla toimivilla henkilöillä on työturvalli-

suuteen? 

2. Millaiset tekijät vaikuttavat rakennusalan työturvallisuuteen suhtautumiseen?  

3. Millainen merkitys suhtautumisella työturvallisuuteen on rakennusalan työta-

paturmiin?  

4. Millä tavalla suhtautumista työturvallisuuteen voidaan muuttaa? 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten rakennusalan toimijat, työntekijät, or-

ganisaatiot, asiantuntijat ja opiskelijat, suhtautuvat rakennusalan työturvallisuuteen.  

Rakentamisen työturvallisuutta ei ole tutkittu suhtautumisen näkökulmasta. 

Käsite suhtautuminen (mind-set) on tutkimuksissa harvemmin esiintyvä termi. 

Työturvallisuutta on käsitelty asenteen (attitude) kautta. Tässä työssä näkökulmaa 

laajennetaan toiminnallisempaan, aktiivisempaan ja moniulotteisempaan suuntaan 

kuin asenne. Asenteella tarkoitetaan myös suhtautumista, suhtautumistapaa tai 

kantaa (Lyons 1998), ajatusta ja toimintaa, niin hyvässä kuin pahassakin (Glendon 

ym. 2006). Asenne on määritelty yksilön psykologiseksi käsitteeksi, viiteke-

hykseksi kognitiivisille toiminnoille, kun arvioitiin ympäröivän maailman aspek-

teja jo vuonna 1918 (Albarracín ym. 2005a). Asenteeseen liittyvät affekti, tunnere-

aktio ja käsitys (Albarracín ym. 2005b). 

Tutkijan omakohtaiset kokemukset rakentamisesta, suunnittelu- ja työmaan-

johtotehtävissä ovat olleet suuri inspiraation lähde tutkimushankkeen syntymiselle. 

Työmailla kulkiessa on nähtävissä ollut monenlaista suhtautumista ja tapaa tehdä 

työtä, eivätkä ne aina ole olleet parhaat mahdolliset. Keskusteluissa rakennusalan 

toimijoiden kanssa törmää hyvin ristiriitaisiin ajatuksiin työturvallisuudesta. Yh-

teiskunnallisesti rakentamisen työtapaturmat ovat vakavasti otettava ongelma, joka 

tulee pyrkiä ratkaisemaan. Aihetta on tutkittu ja parannusehdotuksia tehty, mutta 

millään ei ole vaikutusta yksittäiseen toimijaan, jos hän ei itse sitoudu turvalliseen 

työskentelyyn, oli kyse kirvesmiehestä, työmaanmestarista tai yritysjohtajasta. On-

tologisesti kiteyttäen: suhtautumisessa täytyy olla ongelmia tai haasteita, koska 

työtapaturmia rakentamisessa sattuu niin paljon. 

1.3 Aikaisempia kotimaisia tutkimuksia rakentamisen 

työturvallisuudesta 

Rakentamisen työturvallisuudesta on tehty useita kotimaisiakin tutkimuksia ja 

opinnäytetöitä. Ammattikorkeakouluissa on julkaistu useita aihetta koskevia kehit-

tämishankkeita parin viimeisen vuoden aikana. Pro Gradu -tutkielmia, diplomitöitä 
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ja erilaisia selvityksiä rakennusalan työturvallisuudesta on myös tehty. Eri tahot, 

kuten Aluehallintovirasto, Työterveyslaitos, Rakennusteollisuus, Rakennusliitto, 

Tapaturmavakuutuskeskus ja niin edelleen, ovat tuottaneet erilaisia tutkimuksia ja 

ohjeita rakennusalan työturvallisuuden parantamiseksi. Vaikka raportteja ja artik-

keleita työturvallisuudesta on, akateemisia tutkimuksia rakennusalan työturvalli-

suudesta ja suhtautumisesta tai asenteista löytyy aika vähän viimeisen kymmenen 

vuoden ajalta. Juhani Tarkkonen (2016) on tutkinut turvallisuutta ja työhyvinvoin-

tia uskomusten tai, kuten Tarkkonen itse määrittelee, oletusten näkökulmasta. Janne 

Sinisammal (2011) on tutkinut työhyvinvoinnin ja työympäristön kokonaisvaltaista 

kehittämistä yleisemmällä tasolla. 

Rakentamisen työturvallisuudesta tehtyjä kotimaisia väitöstutkimuksia on 

muun muassa Antti Saloniemen (1999) väitöstutkimus Työn tekemisen turvallisuus, 

rakenteet ja rakentaminen. Sosiologisia näkökulmia rakennustyöhön ja työsuoje-

luun. Saloniemi lähtee ajatuksesta, että tapaturmia ei tavoitella, vaan ne tapahtuvat. 

Saloniemi tutki yksilöön liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat rakentamisen vaaralli-

suuteen. Hän korosti tutkimuksessaan, että työturvallisuus liittyy erottamattomasti 

työhön. 

Muita läheisiä tutkimuksia on muun muassa Noora Nenosen (2013b) 

väitöskirja The Finnish Occupational Accidents and Diseases Statistics Database 

Employed for Safety Promotion. Nenonen tarkasteli työturvallisuutta tilastoitujen 

kuntasektorin työtapaturmien sekä liukastumisien, kompastumisien ja putoamisten 

näkökulmasta. Nenosen mukaan tapaturmien ajankohtaisempi ja -tasaisempi tilas-

tointi vähentäisi työtapaturmia työsuhteiden muuttuessa yhä epätyypillisemmiksi. 

Työn muuttuessa muuttuvat myös tapaturmien luonteet ja niihin liittyvät riskit. Eri-

tyisesti Nenosta kiinnosti turvallisuus työväkivallan näkökulmasta. Nenonen toteaa, 

että tilastoja työtapaturmista on olemassa, mutta niitä ei osata hyödyntää tapatur-

mien torjunnassa.  

Tanja Risikko (2009) käsitteli väitöstutkimuksessaan Safety, healty and pro-

ductivity of cold work. A Management model, implementation and effects kylmä-

työn aiheuttamia riskejä turvallisuudelle. Risikko kehitti tutkimuksensa pohjalta 

kylmäriskihallintamallin (SHEQ), jota hän testasi muun muassa rakennusalalla. 

Tutkimuksessa todetaan, että huomioimalla kylmäolosuhteet rakennusalalla sääs-

tettäisiin henkilöstökuluissa. Risikko toteaa, että konkreettisuus ja koulutus ovat 

avainasemassa uuden mallin jalkauttamisessa.  

Juha Salminen (2005) puolestaan kehitti järjestelmän rakennustyömaiden suo-

rituskyvyn mittaamiseen väitöstutkimuksessaan Measuring performance and de-

termining success factors of construction sites. Salminen korosti, että järjestelmät 
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eivät takaa turvallisuutta, vaan suunnitelmat ja niiden noudattaminen sekä yksilöi-

den toiminta käytännön työssä. Toimintakulttuurista Salminen totesi, että parasta 

olisi tehokas ja tavoitteellinen toiminta sekä hyvä tiedonkulku, yhteishenki ja viih-

tyvyys.  

Rakennusalaan liittyviä väitöstutkimuksia on muun muassa Aki Aapaojan 

(2014) Enhancing value creation of construction projects through early stake-

holder involvement and integration. Aapaoja tarkasteli rakennusteollisuuden sidos-

ryhmien osallisuutta arvontuoton näkökulmasta. Ensio Saarenpää (2010) puoles-

taan tutki rakentamisen laatua väitöskirjassaan Rakentamisen hyvä laatu. Rakenta-

misen hyvän laadun toteutuminen Suomen rakentamismääräyksissä. Saarenpään 

laatunäkökulmassa turvallisuus ilmenee määräyksissä ja normeissa, jotka on ase-

tettu tutkimuksessa ohjaavaan ja suuntaa näyttävään rooliin. Jos Saarenpään tutki-

muksessa rakentamisen kokonaisuudesta on irrotettu laatu-osa, tällä tutkimuksella 

voidaan vastata toiseen yhtä tärkeään työturvallisuus-osaan.  

Marita Hyttinen (1994) tarkasteli väitöstutkimuksessaan Talonrakennustyö-

maan työnjohtajan onnistunut esimiestoiminta työnjohtajan työtä ja ajankäyttöä. 

Hyttinen sivuaa tutkimuksessaan myös turvallisuusjohtamista, mikä vielä siihen ai-

kaan oli hyvin alkuvaiheessa. Esimerkiksi henkilönsuojaimien merkitystä ei esi-

miesten keskuudessa ymmärretty. Hyttinen määritteli turvallisuuden yhdeksi esi-

miehen kompetenssitekijäksi ja vetosi sen kehittämiseen. Toivo Niskanen (1993) 

on tutkinut rakentamisen tapaturmia tutkimuksessaan Accident risks and preventive 

measures in materials handling at construction sites. Kaija Leena Saarela (1991) 

puolestaan tutki erilaisten vaikuttamiskeinojen vaikutusta työturvallisuuden 

parantamisessa laivanrakennuksessa tutkimuksessaan Promoting safety in industry: 

Focus on informational campaigns and participative programs.  

Tutkimuksia työturvallisuudesta, turvallisuuskulttuurista ja -ilmastosta sekä 

asenteista on tehty runsaasti 2000-luvulla kansainvälisesti lähinnä energia- ja öljy-

teollisuudessa, liikenne- ja kuljetusalalla. Norjalainen Torbjörn Rundmo (2000) on 

muun muassa tutkinut Turvallisuusilmaston ja asenteiden merkitystä riskikäyttäy-

tymiseen vesivoimalassa. Rakennusalan työturvallisuuteen suhtautumisesta ei 

löydy suoranaisia tutkimuksia. Siksi tämän tutkimuksen tulokset työturvallisuuden 

tärkeydestä ja sen haastavuudesta antavat myös aihetta lisätutkimuksille. 
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1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen viitekehyksessä (Luku 2) paneudutaan kansallisiin työturvallisuus-

asioihin, lainsäädäntöön, turvallisuuskulttuuriin ja tapaturmiin sekä niiden välttä-

miseen ja keinoihin, joita työturvallisen parantamiseksi rakennusalalla on tehty. Li-

säksi viitekehykseen sisältyvät suhtautumiskäsitteen ymmärtäminen ja siihen vai-

kuttavat tekijät. Ammattilaisuutta ja sen merkitystä rakennusalalla avataan viiteke-

hyksen lopussa ennen luvun yhteenvetoa (Kuva 1). Luvussa 3 esitellään tutkimus-

aineistot ja -menetelmät. Luvussa 4 ovat tutkimustulokset ja luvussa 5 Pohdinta-

osassa kiteytetään yhteen tutkijan näkemykset, tutkimustulokset ja aikaisempien 

tutkimusten tulokset. Tutkimuksen kontribuutioon liittyvät tiedon hankinta, ver-

tailu, yleistettävyys ja selitys (May 1993). Lopuksi luvussa 6 esitellään tämän tut-

kimuksen johtopäätökset.  

 

Kuva 1. Kuvassa on esitetty tämän väitöstutkimuksen vaiheet. 
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2 Työturvallisuus ja sen rakentuminen 

Työturvallisuus tulee nähdä prosessina. Työyhteisössä yhdessä asetettuja tavoitteita 

seurataan ja niiden kehittymisestä annetaan palautetta. Näin käytännön työturvalli-

suustyölle syntyy yhteinen sisältö (Choudhry 2014, Simola 2005, Levitt & Samel-

son 1993). Työturvallisuus ei synny itsestään (BS 8800 1997). Rakennustyömailla 

turvallisuutta parannetaan poistamalla vaaralliset olosuhteet ja riskialtis toiminta 

sekä huolehtimalla turvallisista työtavoista ja organisaation vastuusta. Sitä paran-

netaan myös johtamisella ja budjetoinnilla ja työntekijöiden tukemisella. 

(Choudhry 2014, Shin ym. 2014, Laitinen ym. 2013.) Työturvallisuuteen vaikutta-

vat ihmisten suhtautumisen, arvojen ja käyttäytymisen lisäksi välineet, kalusto ja 

laitteet, niiden käyttö sekä huolto (Räsänen 2007). Merkitystä on myös toimin-

taympäristöllä, mutta myös rituaaleilla (Vehrelä 2007, Mauno & Ruokolainen 2005, 

Simola 2005) sekä turvallisuus- ja riskianalyyseillä, niiden osuvuudella ja laaduk-

kuudella (Rouhiainen 1990). Lisäksi työturvallisuuteen vaikuttavat osaaminen, 

ammattitaito ja lainsäädäntö. Turvallisuuden tulee olla proaktiivista ja ennaltaeh-

käisevää (Kjellén 2009, Simola 2005).  

2.1 Hyvällä työturvallisuudella vähemmän tapaturmia  

Kahdeksan kymmenestä tapaturmasta johtuu siitä, ettei työpaikoilla työskennellä 

turvallisesti. Turvallinen työskentely edellyttää ohjeiden noudattamista ja huonojen 

työtapoja muuttamista. (Levitt & Samelson 1993.) Valistuksella voidaan vaikuttaa 

turvallisempaan työskentelyyn. Rakennusalalla onkin laadittu niin sanottuja hyviä 

käytäntöjä (Liite 2) turvallisen ja terveellisen työskentelyn takaamiseksi sekä tur-

vallisen työn johtamiseksi. Inhimillisenä tavoitteena tulee olla kaikkien tapatur-

mien eliminointi työpaikoilla (Iivari 2012).  

Työntekijällä ei pitäisi olla tarvetta pelätä turvallisuutensa ja terveytensä puo-

lesta (Lingard 2013). Osa työturvallisuutta on ennalta ehkäistä työstä aiheutuvat 

sairaudet eli ammattitaudit ja muut sairaudet, joilla on syy-yhteys työhön sekä nii-

den epäilyt (Laitinen ym. 2013, Antti-Poika 1993). Ammattitauti on pääasiallisesti 

työstä johtuvasta altistumisesta johtuva sairaus tai terveyshaitta, mikä on 

todennäköisesti seurausta fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista tekijöistä 

(TyTAL 2015/459, Työterveyslaitos 2014), joita tilastoidaan useita tuhansia 

vuosittain. Vuonna 2012 ammattitauteja ja -epäilyjä kirjattiin rakennusalalla 376 

(Sysi-Aho 2014). Suurin ammattitautien altistustekijä rakentamisessa on 

mineraalipölyt, kuten asbesti ja melu sekä erilaiset toistotyöt. Toisaalta joka kolmas 
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rakennusalan työntekijä kärsii selkä- ja lihaskivuista (Lingard 2013). Miten tapa-

turmat ja ammattitaudit saadaan eliminoitua ja miten varmistetaan rakennusalan 

yritysten ja työntekijöiden sitoutuminen työturvallisuuteen? Työturvallisuuden tu-

lee motivoida yksittäistä työntekijää ja sen tulee koskea koko työyhteisöä (Reiman 

ym. 2008). 

Työturvallisuus on osa yrityksen kokonaisturvallisuutta ja sen hallintaa 

(Työsuojelusanasto 2006). Tapaturmia sattuu vähiten yrityksissä, joissa työturval-

lisuuteen panostetaan ja tavoitteisiin sitoudutaan (Niskanen ym. 2009). Työturval-

lisuus on myös osa laatujohtamista ja turvallisuuslaatuajattelua (Rissa 1999). Tur-

vallisuus tulee huomioida jo rakennustöiden suunnitteluvaiheessa, mikä edellyttää 

suunnittelijoiden turvallisuusriskien hallintaa (Priha ym. 2009, Hyödynmaa & 

Herranen 1987). Hyvä suunnittelu vähentää myöhempiä vastoinkäymisiä (Fisk 

2000).  

Työturvallisuus on tietoa, taitoa ja arvoja. Se on käyttäytymistä, johon vaikut-

tavat yksilön kokemukset, asenteet ja kulttuuri. (Mäki & Koskenvesa 2012, 

Lehtonen & Urponen 2011.) Iivari (2012) puhuu turvallisuustietoisuudesta, jolla 

hän viittaa vaarojen tunnistamiseen ensisijaisesti matkailualalla. Työturvallisuutta 

parannetaan, kuten jo aiemmin mainittiin, kommunikoimalla, tiedottamisella, pe-

rehdyttämisellä, opastamisella ja suunnittelemalla sekä selkeillä ohjeilla koko hen-

kilöstölle, oikea-aikaisesti.  

Työntekijöiden tulee ymmärtää työn riskit ja vaarat. Työpaikoilla on yleensä 

tietoa turvallisesta työskentelystä, mutta onko tieto kaikilla? Eksplisiittinen tieto 

sisältää muun muassa säännöt, työkalujen käytön ja prosessit, kun taas hiljainen 

(Tacit knowledge), ääneen sanomaton tieto on sitä, miten asiat on tapana tehdä. 

(Randelin ym. 2011.) Hiljainen tieto on yleensä toiminnan pohjalla olevaa tietoi-

suutta tekemisestä (Argyris 1999). Hiljainen tieto voidaan jakaa kognitiiviseen, 

omakohtaiseen tai kokemukselliseen sekä tekniseen, osaamiseen, kykyyn tai tai-

toon (Ruohotie & Honka 2003). Hiljainen tieto opitaan esimerkkien, tekemisen ja 

harjoittelun kautta (Rajala 2011, Kallio 2000). Tieto ei siirry, jos hyvistä käytän-

nöistä ei keskustella. Tietoa tulee jakaa. Hyvän turvallisuuskulttuurin omaavassa 

yrityksessä on yleensä hyvä turvallisuusviestintä. (BS 8800 1997.) Tarkkosen 

(2005) mukaan työmaat ovatkin työturvallisuudessa polarisoituneet kehittyneisiin 

ja vähemmän kehittyneisiin yrityksiin. 

Salmisen ja muiden (2007) selvityksestä tuli ilmi, että isoimmissa yrityksissä 

resurssit ja työturvallisuusasiat ovat yleensä hallinnassa. Pienemmissä yrityksissä 

voi olla tietämättömyyttä jo työturvallisuuslain tuntemisessa. Suurimmat työturval-
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lisuushaasteet ovatkin mikro- ja pienissä, alle viidenkymmenen työntekijän, yrityk-

sissä (Tapaturmavakuutuskeskus TVK 2015, Niskanen ym. 2009, García ym. 2004). 

Niillä voi olla vähäiset resurssit, mutta niiltä myös puuttuu tietoja ja taitoja kehittää 

ja ylläpitää työturvallisuutta (Randelin ym. 2011) sekä kontrolloida riskejä 

(Zwetsloot 2013). Toisaalta pienemmissä yrityksissä koetaan vähemmän työpe-

räistä stressiä (Kinnunen-Amoroso & Liira 2014). Pienille yrityksille tulee luoda 

turvallisuuden mahdollistamiseksi kevyempiä ja taloudellisempia toimintamalleja 

(Kauppinen ym. 2010). Pienten yritysten tulisi kehittää toimiva verkosto työturval-

lisuuden parantamiseksi (Holte ym. 2015). Kaikilla työpaikan toimijoilla on kui-

tenkin oltava tiedossa turvallisuusasioihin liittyvät tiedot ja ohjeet sekä lainsää-

däntö (TTK 2013). Työturvallisuuden pitää olla muutakin kuin vain lain noudatta-

mista (formal, informal). Toimijat vaikuttavat omilla toimillaan informaaliin, hil-

jaiseen tai tiedostamattomaan työturvallisuuteen. (Harms-Ringdahl 2013.)  

2.1.1 Lainsäädäntö 

Lakien tarkoitus on vaikuttaa osaltaan työtapaturmien vähenemiseen. Työturvalli-

suuteen otetaan kantaa monessa eri laissa (Liite 3), joista Työtapaturmavakuutus-

laki (1948/608) on vanhin rakennusalaa säätelevä laki, alun perin vuodelta 1895 

(Hallituksen esitys HE 277/2014). Laki korvattiin vuoden 2016 alusta alkaen Työ-

tapaturma- ja ammattitautilailla, TyTAL (2015/459), johon yhdistettiin myös Am-

mattitautilaki (1988/1343) ja Tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta 

kuntoutuksesta (1991/625) sekä Valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta anne-

tut lait (1990/449). (TyTAL 2015/459, TVK 2015.)  

Työturvallisuuslaki (2002/738) määrittelee työturvallisuusvastuun työnanta-

jalle. Lain mukaan yhteisillä työpaikoilla kenenkään toiminta ei saa aiheuttaa vaa-

raa muille. Työantaja on velvoitettu huolehtimaan myös ulkopuolisten työntekijöi-

den työturvallisuudesta, hankkimaan tarvittavat henkilönsuojaimet ja huolehti-

maan yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Työnantajan tulee kouluttaa työnteki-

jät työaikana etenkin, kun uusi työntekijä aloittaa työt, työntekijä siirretään toiseen 

tehtävään tai käyttöön otetaan uusia työvälineitä. Koulutuksen ja perehdytyksen on 

oltava sellaista, että se huomioi vaaratekijät ja sitä on järjestettävä säännöllisesti. 

(ETY 1989.) Työntekijällä itsellään on velvollisuus huolehtia omasta ja muiden 

turvallisuudesta saamansa koulutuksen ja ohjeiden mukaisesti (Työsopimuslaki 

2001/55, ETY 1989.) 

Valtioneuvoston asetus (VnA 2009/205) rakennustyön turvallisuudesta jakaa 

vastuun työturvallisuudesta kaikille rakennushankkeen osapuolille (Liite 3). Asetus 
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lähtee työntekijöiden perehdytyksen tärkeydestä ja päätoteuttajan huolehtimisvel-

vollisuudesta sekä viikoittaisista kunnossapitotarkastuksista. Asetuksessa on erityi-

sesti kiinnitetty huomiota putoamiseen ja sen estämiseen. Valtionneuvoston asetuk-

sessa työvälineiden turvallisuudesta (VnA 2008/403) puolestaan kiinnitetään huo-

mio työhön sopivien ja turvallisten työvälineiden käyttöön.  

Työturvallisuutta seurataan eri viranomais- ja muiden tahojen toimesta (Liite 

4). Suomi noudattaa myös Kansainvälinen työjärjestö ILO:n yleissopimusta ja 

standardeja. Lisäksi meitä velvoittavat Euroopan unionin säädökset. Euroopan yh-

teisöjen neuvoston puitedirektiivi (ETY 1989/391) on vähimmäisvaatimus kansal-

listen työympäristöjen parantamiseksi työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 

takaamiseksi. EU:n direktiivissä painopiste on erityisesti ammattitautien ja työta-

paturmien vaaratekijöiden poistamisessa. Työnantajat ovat velvoitettuja ilmoitta-

maan työssä uhkaavista vaaroista ja kertomaan suojaustoimista, ottamaan käyttöön 

keinoja ja toimenpiteitä työntekijöiden suojelemiseksi, olemaan tietoisia teknolo-

gista ja tieteellisistä saavutuksista työturvallisuuden parantamiseksi (ETY 1989). 

Direktiivi (89/656/EEC) on vähimmäisvaatimus henkilökohtaisten suojavälineiden 

käytöstä. Välineitä on käytettävä tai pidettävä vaarojen välttämiseksi ja riskien pie-

nentämiseksi ja niiden käyttöön on opastettava. 

EU:n ulkopuolelta Suomeen kolmannesta maasta lähetetty työntekijä ei kuulu 

suomalaisen tapaturmavakuutuksen piiriin, vaan työntekijä vakuutetaan hänet lä-

hettävän maan lainsäädännön mukaisesti (TyTAL 2015/459).  

Työnantajat yleensä katsovat lait velvollisuudekseen, vaikka jopa neljäsosa 

työnantajista myöntää, ettei ole tehnyt vaadittua riskien arviointia (Niskanen ym. 

2009, Hämäläinen & Anttila 2008). Niskasen ja muiden (2009) mukaan työturval-

lisuuteen liittyvät lait ovat edistäneet työnjohdon sitoutumista turvallisuuden kehit-

tämissä. Työnantajien mukaan heidän yrityksissään oli sovittu vaarallisten töiden 

pelisäännöistä tai miten läheltä piti -tilanteet käsitellään. Työntekijöistä suurin osa 

oli tutustunut työturvallisuuslakiin. Työntekijöiltä kysyttäessä lähes kaikki työnan-

tajista olivat sitoutuneet terveyden ja turvallisuuden kehittämiseen. Kolme neljästä 

työntekijäistä oli perehtynyt työn terveelliseen ja turvalliseen suorittamiseen. Esi-

miesten edellytyksiin huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta uskoi vajaa kaksi 

kolmesta työntekijäistä. (Niskanen ym. 2009.) 

2.1.2 Turvallisuuskulttuuri 

Kulttuuri on kollektiivinen ilmiö, joka sisältää tietoisuuden, uskomukset, oletukset, 

moraalin, lain, yhteisöt ja toiminnan, joita voidaan kutsua sivilisaatioksi (Hofstede 
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1991, Tylor 1903). Jokaisen oma kulttuuri sijoittuu ihmisyyden, ihmisluonteen ja 

henkilökohtaisen persoonallisuuden välimaastoon (Hofstede & Hofstede 2005). 

Kulttuuri heijastaa inhimillistä toimintaa, ajattelua ja tunteita myös työssä (Reiman 

ym. 2008, Hofstede & Hofstede 2005). Työyhteisön kulttuuria on vaikea erottaa 

muusta laajemmasta kulttuuriympäristöstä (Väisänen 2000, Hatch 1997).  

Turvallisuuskulttuuri (Safety Culture) on sitä, miten turvallisuus hoidetaan 

työssä (Bridger 2015). Se on organisaation tapa tehdä ja toimia (collective mindful-

ness) (Reason 2013). Se on henkilöstön kokemuksista ja toimintaprosesseista läh-

tevä toimintaperiaate (Reiman ym. 2008). Turvallisuuskulttuuri heijastaa koko työ-

yhteisön perusarvoja, uskomuksia, normeja, olettamuksia ja odotuksia (Zhang ym. 

2002). Se näkyy siinä, miten riskejä arvioidaan ja hallitaan, käytetäänkö turvallisia 

työtapoja ja onko turvallisuus kiinteä osa työtä (Reiman ym. 2008, Simola 2005, 

Simola & Kinnunen 2005). Turvallisuuskulttuuri on organisaation rakenteissa ja 

henkilöissä oleva pysyvä olotila (Työsuojeluhallinto 2010). Toisaalta sen sanotaan 

olevan dynaaminen ja jatkuvasti muuttuva (Reiman ym. 2008). Liian voimakas ja 

muuttumaton tai negatiivinen turvallisuuskulttuuri voi jopa vaarantaa turvallisuu-

den. Jos puutteet tai laiminlyönnit työssä hyväksytään, se on haitaksi työturvalli-

suudelle (Schein 1991).  

Turvallisuuskulttuuri vaikuttaa asioihin, joihin ei edes kiinnitetä huomiota. Sen 

tuntemusta tulee hyödyntää esimerkiksi organisaation muutoksissa, jolloin sen sy-

vällisellä ymmärtämisellä säästettäisiin jopa kustannuksia (Järvenpää & Eloranta 

2000). Positiivinen turvallisuuskulttuuri vaikuttaa työturvallisuuteen myönteisesti 

ja negatiivinen näkyy tapaturmissa ja riskikäyttäytymisessä (Rydstedt & Lundh 

2011, Oltedal & Wadsworth 2010). Positiivinen turvallisuuskulttuuri on joustavaa, 

mukautuvaa ja suhtautuminen erilaisiin asioihin työyhteisössä on myönteistä. Par-

haimmillaan työpaikalla jaetaan tietoa turvallisuuteen liittyvistä asioista, työnteki-

jöihin luotetaan ja heitä rohkaistaan turvallisuuden kehittämiseen. (Hecker & 

Goldenhar 2014, Simola 2005.) Kannustava johtamistyyli ja toiminta luovat posi-

tiivista työturvallisuutta. Vahingot tapahtuvat negatiivisessa turvallisuusilmapii-

rissä (Reason 2013, Rydstedt & Lundh 2011).  

Turvallisuuskulttuuri-käsitettä on ryhdytty käyttämään vuoden 1986 Tšerno-

bylin onnettomuuden jälkeen (IAEA 1992). Käsitteen käyttöä laajemmin kuin tie-

tyillä turvallisuuskriittisillä aloilla, kuten ydinvoima, kemian- ja lentokoneteolli-

suus ja laivaliikenne (Perrow 1999), kritisoidaan muun muassa Reimanin ja muiden 

(2008) artikkelissa. Aiemmin käytettiin yleisesti lähinnä organisaatiokulttuuri-ter-

miä eri toimialojen tapaturmatutkimuksissa (Oltedal & Wadsworth 2010). Raken-

nusalalla turvallisuuskulttuuri-termiä on käytetty 1980-luvulta lähtien (Hecker & 
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Goldenhar 2014). Cox ja Flin (1998) ovat todenneet, että turvallisuuskulttuuri-

termi on aiheuttanut paljon erimielisyyksiä suhteessa termien turvallisuusilmapiiri 

ja organisaatiokulttuuri kanssa. Heidän mukaansa kulttuuri ilmaisee arvoja, usko-

muksia, asennetta, rooleja sekä erilaisia käytäntöjä turvallisuuden edistämiseksi. 

Organisaatiokulttuurilla tarkoitetaan ryhmän oppimia tapoja ratkaista ongel-

mia (Reiman ym. 2008). Se on jotain, mitä organisaatio on (is) tai mitä sillä on (has) 

(Bergh 2011). Organisaatiokulttuurin merkitys on kuitenkin eri kuin turvallisuus-

kulttuurin, jossa korostuu nimenomaan turvallisuus (Hecker & Goldenhar 2014). 

Organisaation arvot ja toimintatavat edistävät sekä työntekijöiden hyvinvointia että 

yhteisön tuottavuutta ja toimivuutta (PRIMA-EF 2008). Ne mahdollistavat turval-

lisen yhdessä työskentelyn (Reiman ym. 2008). Organisaatiokulttuuri ja turvalli-

suusilmapiiri -käsitteet ovat vanhempia kuin turvallisuuskulttuuri, vaikka turvalli-

suuskulttuuri ja -ilmapiiri ovatkin lähentyneet lähes toistensa synonyymeiksi (Rei-

man ym. 2008, Oltedal 2011). Turvallisuuskulttuuri sisältää Berghin (2011) mu-

kaan sekä turvallisuusilmapiirin, omaksutut arvot ja artefaktit että peruskäsitykset. 

Turvallisuusilmapiiriinkin (Safety climate) katsotaan sisältyvän asenteet ja eri-

laiset turvallisuuskeskustelut (García ym. 2004, Siu ym. 2004). Toisaalta turvalli-

suusilmapiiri liittyy enemmän työtyytyväisyyteen (Huang ym. 2016). Huang ja 

kumppanit (2016) ovat omassa tutkimuksessaan pohtineet autonkuljettajien 

turvallisuusilmapiirin positiivista vaikutusta muun muassa työtyytyväisyyteen ja 

työhön sitoutumiseen. Zhang ja kumppanit (2002) puolestaan toteavat turvallisuus-

ilmapiirin olevan enemmän hetkellinen mitta turvallisuuskulttuurista, mikä heijas-

taa yksittäisiä näkökohtia organisaatiosta. Mittaamiseen onkin kehitetty työkaluja, 

kuten pohjoismainen NOSACQ-50-kyselykaavio selvittämään organisaation tur-

vallisuusilmapiiriä (The Nordic Council of Ministers 2015). Toinen mainittava mit-

tari tai interventio-ohjelma turvallisuusilmaston ja työolojen parantamiseen sekä 

vaarojen vähentämiseen on B-SAFE, jonka avulla on saatu positiivisia vaikutuksia 

rakennustyömailla muun muassa tiimityöhön sitouttamalla työntekijät tehokkaam-

min kommunikointiin (Sparer ym. 2016).  

Turvallisuusilmapiirillä on yhteys työntekijöiden suhtautumisessa työturvalli-

suuteen ja työyhteisön turvallisuuskulttuuriin (Tomas ym. 2011). Turvallisuusilma-

piirillä myötävaikutetaan positiiviseen turvallisuuskulttuuriin (Cox & Cheyne 

2000). Se on enemmän mielialaan liittyvä, pinnallisempi kuin turvallisuuskulttuuri, 

joka ajatellaan pysyvämmäksi tilaksi (Hecker & Goldenhar 2014). Puhuttiinpa sit-

ten turvallisuuskulttuurista tai -ilmapiiristä, yleensä niillä tarkoitetaan organisaa-
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tion riskeistä ja turvallisuudesta yhteisesti jaettua tietoa (Heikkinen 1994) tai tapa-

turmien torjuntaa ja turvallisuustietoisuuden lisäämistä, mikä on jatkuvaa työtä ja 

kehittämistä (Simola 2004).  

Toimivan työyhteisön taustalla ovat lähtökohtaisesti arvot ja visio, joihin si-

toudutaan sekä toimiva strategia, selkeä organisaatiorakenne ja tavoitteet, toimin-

takäytännöt, myönteinen suhtautuminen organisaatioon, hyvät vaikutusmahdolli-

suudet, johtaminen ja tiedon kulku sekä hyvä ilmapiiri, mitkä takaavat menestymi-

sen ja sitä kautta hyvän työtuloksen (Simola & Kinnunen 2005). Johdolta vaaditaan 

välitöntä puuttumista tilanteisiin, jotka eivät ole turvallisia (Lappalainen ym. 2003). 

Turvallisuuskulttuuri on psykologiaa, toiminnallisuutta ja tilannesidonnaisuutta, 

johon sisältyvät toimijan kokemukset, toiminta ja miten organisaatiossa on totuttu 

toimimaan. (Bergh 2011.) 

Ihminen tuntee vetoa samanlaisuutta kohtaan. Työyhteisössä ammatillisuus, 

työtehtävät tai asema luovat samankaltaisuutta (Hatch 1997). Työyhteisöön liittyy 

myös sisäisiä alakulttuureja työntekijöiden iän, asuinpaikan, ammattiryhmän, kou-

lutuksen, työkokemuksen, työtehtävien, kansalaisuuden, uskonnon, etnisen alku-

perän tai aikaisempien työyhteisöjen kokemusten perusteella (Reiman ym. 2008, 

Schein 2004, Hofstede 1991). Sukupuolten välillä on myös kulttuurieroja (Hofst-

ede & Hofstede 2005). 

Rakennusalalla on omannäköinen kulttuuri, sosiaaliset rakenteet, teknologiaa 

ja fyysisiä rakenteita, joissa työskennellään. Työmaa on eri toimijoiden, kuten ra-

kennuttajien, työnjohdon, tavarantoimittajien, aliurakoitsijoiden ja viranomaisten 

välinen verkosto. Lisäksi rakennustyömaa on sidoksissa ympäristöön, politiikkaan, 

lainsäädäntöön, talouteen, teknologiaan, fyysisiin resursseihin ja niin edelleen 

(Hatch 1997). Rakennusalalla kulttuuri on vanhaa, teknologia vielä varsin alkeel-

lista ja rakenteet jatkuvasti muuttuvia, sillä rakentamisessa tuotetaan hyvin yksin-

kertaisesti raaka-aineista valmista tuotetta. Rakennuksilla on tehtäviä ja työvaiheita, 

joita ei voi tehdä tietotekniikan avulla tai automatisoiduilla laitteilla, välineillä tai 

roboteilla. (Mäkinen 2001.)  

Behmin ja Schnellerin (2013) tutkimuksessa ilmeni, että rakentamisessa on 

edelleen myös piittaamattomuutta. Työntekijä voidaan asettaa työturvallisuutta 

vaarantavaan tilanteeseen käskyttämällä: ”Tee tai mene kotiin!”. Työturvallisuus-

kulttuuri pienemmissä yrityksissä tai organisaatioissa voi olla vielä todella heikkoa.  

Garcían ja muiden (2004) mukaan työntekijöiden turvallisuuskäyttäytymisen 

ja työyhteisön turvallisuuskulttuurin välillä on havaittu yhteys. Lingard (2013) on 

puolestaan todennut, ettei samanlaisilla kulttuureilla ole havaittu olevan yhteyttä 

työturvallisuuteen organisaatioissa. Hyvä turvallisuuskulttuuri ei välttämättä takaa 
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hyvää työturvallisuutta. Työyhteisön turvallisuuteen on voitu panostaa vaikka 

kuinka paljon, silti jokin täysin ulkopuolinen tekijä, erimerkiksi luonnonkatastrofi, 

voi vaikuttaa koko organisaation turvallisuuteen (Reiman ym. 2008). 

2.1.3 Työtapaturmat ja niiden välttäminen 

Rakentamisesta on viimeisten vuosikymmenien aikana tullut yksi merkittävä teol-

lisuuden ala ja sen myötä tuottavuus- ja tehokkuustavoitteet ovat kasvaneet. Rahaa, 

työvoimaa ja aikaa on jo ryhdytty resursoimaan niin, että työ on mahdollista tehdä 

tasapainoisesti, tehokkaasti ja turvallisesti. (Reason 1990.) Silti rakentaminen on 

edelleen raskasta ja kuormittavaa (Laitinen ym. 2013, Engholm & Holmström 

2005). Tapaturma on odottamaton, tahaton tapahtuma, mikä aiheuttaa vahingon 

(mm. TyTAL 2015/495, Harms-Ringdahl 2013, Perrow 1999). Tapaturmien välttä-

misellä ja turvallisuuteen panostamisella säästetään rahaa ja pysytään vaativassa 

aikatauluissa (Levitt & Samelson 1993). 

Rakennusalan toimijoille tapahtuu paljon tapaturmia (Ekola ym. 2011), vaikka 

tapaturmien määrä on laskenut aina 1960-luvulta lähtien (Laitinen ym. 2013). Suo-

messa tapaturmat tilastoidaan tarkasti, mikä saa tapaturmien määrän näyttämään 

kansainvälisessä vertailussa suurelta. Kuolemaan johtaneita tapaturmia meillä ta-

pahtuu vähän. Vuonna 2008 ainoastaan Britanniassa sattui vähemmän kuolemaan 

johtaneita työtapaturmia Euroopan alueella kuin Suomessa. (Laitinen ym. 2013.)  

Kiire ja kireät aikataulut vaikuttavat työhön usean tutkimuksen mukaan hait-

taavasti (mm. Salminen & Perttula 2015, Lehto & Sutela 2008). Kiire lisää virheitä, 

aiheuttaa työuupumusta, lisää henkistä työkuormaa, tapaturmien vaaraa ja poissa-

oloja sekä pilaa työilmapiiriä. Lähes joka toinen on joutunut kiirehtimään työssään 
(Elo 2003) ja kolmannes työntekijöistä on kokenut, että työssä pitää kiirehtiä ilman 

syytä (Engholm & Holmström 2005). Kiire työelämässä on lisääntynyt 1970-lu-

vulta lähtien, eikä se ole vähentynyt 2000-luvullakaan, vaikka omaan työtahtiin 

voidaankin jo vaikuttaa (Kauppinen ym. 2013). Lehdon ja Sutelan (2008) tutki-

muksen mukaan rakennusalalla kiirettä on kokenut joka viides työntekijä, eniten 

35–44-vuotias mies. Vaikka kiireen kokeminen on aina yksilöllistä (Salminen & 

Perttula 2015), yleensä kiire syntyy liian tiukoista aikatauluista, työnkeskeytyksistä 

ja liiasta informaatioista, mutta etenkin rakentamisessa liian optimistisista lupauk-

sista asiakkaille. Kiireestä johtuva tapaturma on yleensä jalka- tai nilkkavammoja. 

(Salminen & Perttula 2015, Lehto & Sutela 2008.) 



33 

Reasonin (2013) mukaan tapaturmat johtuvat siitä, että työpaikoilla ei kehitetä 

asioita tai muutoksia tehdään ilman suunnitelmia tai ilman syytä. Kehitystä tarvi-

taan, mutta pitää tietää, mitä tavoitellaan ja kehitykseen tarvitaan resursseja. Muu-

ten muutokset jäävät kosmeettisiksi tai ne voivat olla vääränlaisia tai kertakäyttöi-

siä. Työturvallisuuden kehittäminen vaatii muutoksen kulttuuriin sekä koulutuksia, 

tietoiskuja ja tilastoja tuekseen. Tapaturmaan vaikuttaa hyvin usein sattuma, vaikka 

erilaisilla fyysisillä, psyykkisillä ja sosiaalisilla kuormitustekijöillä, erilaisilla altis-

teilla ja vaaroilla on myös merkityksensä. (Laitinen ym. 2013.)  

Tapaturmasta seuraa ylimääräisiä kustannuksia niin yritykselle, yksilölle kuin 

yhteiskunnallekin (Niskanen ym. 2009, EASHW 2004). Euroopan laajuisesti on 

arvioitu, että työstä johtuvat tapaturmat ja sairastumiset aiheuttavat vuosittain noin 

200 miljardin euron kustannukset (Whiaker ym. 2002). Yhden tapaturman keski-

hinta on 7000 euroa (Virta & Aaltonen 2015, Laitinen ym. 2013). Tapaturmakor-

vaukset eivät kata kaikkia tapaturmasta aiheutuvia kustannuksia (Lappalainen ym. 

2003), vaikka vakuutuslaitokset maksoivat korvauksia ammattitaudeista ja niiden 

epäilyistä lähes 100 miljoonaa euroa vuonna 2012 (Työterveyslaitos 2014, TVK 

2014). Työntekijöidenkin tulee olla tietoisia tapaturmien aiheuttamista kustannuk-

sista ja niiden tulisi olla projektikohtaisia (Levitt & Samelson 1993). Tapaturmista 

aiheutuu myös niin sanottuja häiriökustannuksia projektin myöhästymisestä, pois-

saoloista, väline- ja laitevahingoista (Inki ym. 2011, Lappalainen ym. 2003). Kus-

tannusten lisäksi tapaturmat aiheuttavat myös inhimillisiä kärsimyksiä.  

Mitä vanhempi työntekijä on, sitä useammin hänelle tapahtuu työtapaturmia, 

joista seuraa jopa yli kolmen kuukauden työkyvyttömyys (Perkiö-Mäkelä ym. 

2006). Mitä vanhempi työntekijä, sitä enemmän hän kokee myös työstä aiheutuvia 

vaivoja. Fyysinen kunto heikkenee yli 50-vuotiailla. (Engholm & Holmström 2005, 

Järvholm ym. 2014.) Tosin Perkiö-Mäkelä ja kumppanit (2006) eivät ole havain-

neet omassa tutkimuksessaan iän vaikuttavan erilaisiin vaivoihin ja kipuihin. Edel-

lisen puolen vuoden aikana työkyvyttömyydestä johtuvia poissaolopäiviä raken-

nusalalla oli keskimäärin viisi työntekijää kohden. Kolme neljästä rakennusalalla 

työskentelevästä uskoi jatkavansa työssään eläkeikään asti. Kuitenkin neljännes yli 

55-vuotiaista oli jo harkinnut ennenaikaiselle eläkkeelle jäämistä (Perkiö-Mäkelä 

ym. 2006). Suurin riski työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisesta on 58–62-vuoti-

ailla (Laitinen ym. 2013). 

Tapaturmien välttäminen on mahdollista keskittymällä ja fokusoitumalla työn 

tekemiseen, myös rutiinitehtävissä (Reason 1990). Tapaturmia vältetään tiedolla ja 

taidolla, riskienarvioinnilla, analysoinnilla ja kontrolloimalla. Niitä vältetään työn-

tekijöiden kouluttamisella, asenteisiin vaikuttamalla, laitteiden, apuvälineiden ja 
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koneiden sekä sopivien henkilökohtaisten henkilönsuojainten käytöllä, fyysisen 

työympäristön kehittämisellä, ergonomialla sekä ennen kaikkea suunnittelulla ja 

ennaltaehkäisyllä. (Weeks 2015, Pratihba ym. 2011, Heinrich ym. 1980.) Työtur-

vallisuuden tulee lähteä työnjohdosta, vaikka jokainen vastaakin omalta osaltaan 

sen toteutumisesta (Pulkkinen & Salojoki 2015).  

Heinrich ja kumppanit (1980) ovat jo vuosikymmeniä sitten puhuneet tapatur-

man aiheutumisen dominoteoriasta (Kuva 2): vammat syntyvät tapaturmissa, tapa-

turmat johtuvat ei-turvallisesta toiminnasta ja vaarallisista koneista. Toiminta ja 

olosuhteet, jotka eivät ole turvallisia, johtuvat tehdyistä virheistä ja vioista, jotka 

puolestaan johtuvat ympäristöstä tai opituista tavoista. Jos ketjusta poistetaan yksi 

osatekijä, ei dominoreaktiota synny eikä tapaturmia satu. Laitinen ja muut (2013) 

ovat esittäneet nelijaon tapaturman ajallisesta ja vaiheittaisesta etenemisestä: tapa-

turman edeltävä vaihe, energian purkautuminen, vahinkojen syntyminen ja jälki-

vaihe. 

 

Kuva 2. Työtapaturman dominoteoria mukaillen Heinrich ym. (1980). 

Riskit 

Rakennuksilla työskennellään muuttuvissa olosuhteissa, vaarallisissa tilanteissa ja 

hankalissa työasennoissa (Lingard 2013, Ketola 2003). Jos työturvallisuuteen ei 

kiinnitetä jatkuvaa huomiota, riskitaso nousee (Mäki & Koskenvesa 2012). Para-

doksaalisesti koko ajan turvallisemmassa yhteiskunnassa, riskit vain lisääntyvät 

(Glendon ym. 2006). Riskit kasvavat, kun toteutus ei vastaa tavoitteita. Suunnitte-

lun ja toteutuksen välillä ei tehdä yhteistyötä ja työturvallisuusperiaatteissa on eroja 

(Lingard 2013). Riski on toiminnan satunnaisia ja tarkoittamattomia seurauksia, 

joilla on merkitystä tavoiteltuun lopputulokseen (Heikkinen 1994). Rakennusalan 

riskit jaetaan kemiallisiin, fyysisiin, biologisiin ja sosiaalisiin. Yleisimpiä ovat fyy-

siset riskit, joita esiintyy jokaisella työmaalla (Weeks 2015).  
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Yksilön oma toiminta ja yksilölliset erot vaikuttavat vahvasti riskikäyttäytymi-

seen (Glendon ym. 2006). Joillakin on suurempi kiinnostus turvallisuutta kohtaan, 

jotkut vain eivät usko tapaturman todennäköisyyteen tai eivät pidä mahdollista ta-

paturmaa vakavana. Rundmon (2000) mukaan riskinottoon vaikuttavat emootiot ja 

affektiot, kuinka yksilö suhtautuu riskitekijöihin, mutta myös kognitiot. Työnteki-

jän omat kokemukset työn turvallisuudesta vaikuttavat myös riskinottoon. Varovai-

suus lisääntyy yleensä, kun tapaturma on koettu.  

Jos riskikäyttäytyminen työyhteisössä hyväksytään, sääntöjä rikotaan useam-

min. Yksilö toimii väärin joko tietoisesti ja tahattomasti. Reasonin (1990) mukaan 

kyse on virhearvioista tai tahattomuudesta, joita ovat lipsahdukset ja erehdykset. 

Ihminen hyväksyy mieluummin tutut ja vähäiseksi koettu riskit kuin tuntemattomat 

tai vakavat riskit (Varonen 1994). Useimmiten me toimimme totutun mukaisesti, 

emme niinkään senhetkinen tilanne huomioiden. Reason (1990) kirjoittaa vahvasta, 

mutta väärästä (Strong-but-wrong) toimintamallista. Työyhteisön turvallisuuskult-

tuurin tulee kannustaa turvalliseen työskentelyyn (Rundmo 2000). Riskien havait-

semisella, riskikäsityksellä ja -käyttäytymisellä on vahva korrelaatio (Oltedal & 

Wadsworth 2010). Huonot tavat, mutta myös erilaiset muutokset lisäävät riskialt-

tiutta (Reason 1990). Esimerkiksi riskialtistyöskentely eliminoi turvallisuuden pa-

rantamiseksi tehdyt toimet. Virheellinen turvallisuuden tunne voi aiheuttaa vaara-

tilanteita. Klén (1997) kutsuu sitä riskikompensaatioksi. 

Yksi työturvallisuuden hallintakeinoista on erilaisten vaarojen selvittäminen ja 

arviointi sekä olemassa olevan riskitiedon liittäminen projektiaikatauluihin, jolloin 

riskit osataan ennakoida (Esmaeili & Hallowell 2013). Työturvallisuuslain 

(2002/738) mukaan työnantajan tulee selvittää ja tunnistaa työhön liittyvät riskit, 

kuten haitta- ja vaaratekijät, jotka tulee mahdollisuuksien mukaan joko poistaa tai 

niitä tulee pyrkiä vähentämään. Tätä vaarojen selvitystä, tunnistamista ja arviointia 

kutsutaan riskinarvioinniksi (Työsuojeluneuvottelukunta 2003).  

Työpaikoilla kaikista töistä tulee tehdä riskienarviointi ja -tunnistus. Riskit ar-

vioidaan todennäköisyyden, epätodennäköinen, mahdollinen, todennäköinen, sekä 

mahdollisten seurausten vakavuuden, vähäinen, haitallinen, vakava vahinko, mu-

kaisesti. Näiden perusteella riskit jaetaan viiteen eri luokkaan: 1. Merkityksetön ... 

5. Sietämätön riski (Työsuojeluhallinto 2014, BS 8800 1997). Jokaisen tulee tark-

kailla työpaikkaa mahdollisten riskien varalta. Työpaikan toimet suunnitellaan tur-

vallisiksi ja työhön valitaan oikeat suojautumiskeinot, lisäksi toimintaa valvotaan 

ja seurataan (Hellsten 2012, Glendon ym. 2006). Riskienarviointi ja -hallinta, tur-

vallisten työtapojen käyttö ja työturvallisuuden sitominen työhön parantavat tur-

vallisuuskulttuuria työpaikoilla (Sosiaali- ja terveysministeriö STM & 
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Työturvallisuuskeskus TTK 2002). Riskinarviointi koetaan haasteelliseksi. Se vaa-

tii huolellista ja suunnitelmallista työtä sekä sen on oltava osuvaa ja laadukasta. 

(Niskanen ym. 2009, Rouhiainen 1990.) Haasteita lisää se, ettei riskien olemassa-

oloon uskota tai rutiinityötä ei katsota mahdolliseksi riskiksi (Laitinen ym. 2013). 

Pienissä yrityksissä ei välttämättä edes tiedosteta mahdollisia riskejä ollenkaan 

(EU-OSHA 2010, ESENER 2010). Joissakin yrityksissä tehdään riskikartoitus aina 

ennen jokaista uutta työtehtävää. 

Riskikäsitys muodostuu organisaation turvallisuusjohtamisesta ja tapaturmien 

määrästä (Oltedal & Wadsworth 2010). Rakennusalan työntekijöistä kolmasosa on 

tutkimusten mukaan kokenut tapaturmavaaran todellisena uhkana (Laitinen ym. 

2013) ja yhdeksän kymmenestä ajoittaista uhkaa (Lehto & Sutela 2008). Tapatur-

mariskin kohtalaiseksi on kokenut lähes joka toinen rakennusalan työntekijä 

(Perkiö-Mäkelä ym. 2006). Lehdon ja Sutelan (2008) tutkimuksen mukaan kaksi 

kolmesta rakennusalan työntekijästä ajattelee tapaturman kohtaavan työkaveria. 

Nuorten ja alalle tulevien tapaturma- ja riskialttius on suuri (Schulte ym. 2005). 

Euroopassa nuorten riskialttius on noin neljänneksen korkeampi kuin muissa ikä-

ryhmissä. Nuoria loukkaantuu sataa työntekijää kohti 3,18, kun vanhempien luku 

on 2,94. (Andersson ym. 2014.) Nuorilla ei ole riittävästi tietoa laista, riskianalyy-

seistä ja oletettavista riskeistä. Heillä ei välttämättä ole myöskään kokemusta lait-

teista ja välineistä eikä ymmärrystä vaaroista. He ovat yleensä lyhyissä työsuhteissa 

tai osa-aikaisia työntekijöitä. (Tucker & Turner 2013.) Kolmasosa nuorista, 25–34-

vuotiaista, koki vain vähäistä tapaturman riskiä työssään, kun rakennusalalla riski 

koettiin yleisesti kohtalaiseksi (Laitinen ym. 2013, Perkiö-Mäkelä ym. 2006). 

Nuorten riskialttius kasvaa, jos he eivät saa ohjausta ja tukea työhönsä (Andersson 

ym. 2014). Työssä viisi suurinta riskiä vastavalmistuneille nuorille olivat Anders-

sonin ja muiden (2014) mukaan onnettomuudet, kemialliset ja fyysiset riskit, työ-

taakat sekä psykososiaaliset riskit.  

Riskiarvioinnit tulee tehdä järjestelmällisesti ja säännöllisesti ja ne tulee myös 

raportoida (Haavisto 2013). Riskien ja työtapaturmien tilastointi ja analysointi ovat 

osa työturvallisuustyötä (Hämäläinen 2010). Turvallisuuspuutteiden analysoinnilla 

ei päästä riittävän syvälle syistä (Mölsä 2011). Tapaturmien vähentämiseksi on tär-

keää kerätä myös tietoa muun muassa läheltä piti -tilanteista. Tieto analysoidaan ja 

valitaan turvallisuustyön kehittämiskohteet. Saavutuksia myös monitoroidaan. 

(Weeks 2015, Esmaeili & Hallowell 2013, Saarela 1991.) 
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Läheltä piti -tilanteet 

Läheltä piti -tilanne on tapahtuma, jossa tapaturma on ollut lähellä tapahtua ja joka 

toteutuessaan olisi voinut johtaa tapaturmaan. Vaara puolestaan on tilanne, jossa 

henkilö on alttiina uhalle, mutta tapaturmaa ei olisi todennäköisesti tapahtunutkaan. 

Silti vaaratilanteetkin ovat tapaturmaan mahdollisesti johtavia. (Työterveyslaitos 

2015, Liuhamo 2007.) Läheltä piti -tilanteiden analysointi ja vaarojen havainnointi 

ovat tärkeimpiä asioista työturvallisuustyössä (Jounila ym. 2015).  

Yleensä tapahtuneet tapaturmat ovat jäävuoren huippu. Pinnan alla on monia 

läheltä piti -tilanteita ja joukko erilaisia vaaroja ja epäasiallista toimintaa. (Jounila 

ym. 2015). Jokaista vakavaa tapaturmaa kohden sattuu satoja, jopa tuhansia, vaara- 

ja läheltä piti -tilannetta, joista ei välttämättä koidu henkilö- tai materiaalivahinkoja. 

Jokaista vakavaa henkilövahinkoa kohden sattuu kymmeniä, jopa satoja, materiaa-

livahinkoja tai lieviä henkilövahinkoja (Kuva 3). (Rakennusteollisuus 2015b, TTK 

2013.) Näin suoraviivaista johtopäätöstä vaaratilanteista vakaviin tapaturmiin eivät 

kaikki tutkijat, kuten Laitinen ja muut (2013), hyväksy. Tapaturmaan vaikuttaa niin 

moni muukin tekijä. Siitä huolimatta tilanteiden analysointi ja jatkuva havainnointi 

ovat hyviä turvallisuustyökaluja jokaiseen työpäivään (Jounila ym. 2015). 
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Kuva 3. Yhtä vakavaa tapaturmaa kohden sattuu yleensä runsaasti lievempiä vahinkoja 

ja läheltä piti -tilanteita (mm. Vehrelä 2007, Heinrich ym. 1980). 

Rouhiainen (1990) on määritellyt tapaturmanprosessin hyvinkin suoraviivaisesti: 

vaarat, altistukset ja seuraukset. Jokaiseen mahdolliseen vaiheeseen liittyy tilantee-

seen vaikuttavia muita tekijöitä. Tapaturmat tulee aina, kuten jo aiemmin on todettu, 

ensisijaisesti eliminoida ja torjua tai vähintään lieventää siitä seuraavia vahinkoja 

(Saarela 1991). Yksi keino vaara- ja läheltä piti -tilanteiden välttämiseksi on työ-

turvallisuusasioiden havainnoiminen (Heinrich ym. 1980). Koska tietotaito on suh-

tautumisen ja työturvallisuuden lisäksi yrityksen tärkeimpiä pääomia, on tiedon ke-

räämiseen tärkeää panostaa (Rättö-Ihalainen 1997). Sen jälkeen riskit on helpompi 

arvioida (TTK 2013). Havainnoimalla asioista tulee konkreettisia. Työmaalla kiin-

nitetään huomio niin kunnossa oleviin kuin kehitettäviinkin asioihin, mikä mahdol-

listaa myös positiivisen palautteen antamisen. (Rasa ym. 2010.) Havainnointiin 

kannustetaan muun muassa palkitsemisella ilmoitusten tekemisestä ja tekemällä 

havainnoinnista jokaisen työntekijän arkipäivää.  

Palkitseminen on motivoivampaa kuin työturvallisuuden laiminlyönneistä ran-

kaiseminen. Palkitseminen kannustaa ja ohjaa toimintaa, toisaalta tuntuvat sanktiot 

saavat suhtautumaan työturvallisuuteen vakavasti. (Lappalainen ym. 2003.) Ko-

vemmat sanktiot olisi osoitus, että työturvallisuuteen suhtaudutaan yhteiskunnassa 

vakavasti (Kärmeniemi ym. 2012). Kun yrityksissä on ryhdytty palkitsemaan lä-

heltä piti -tilanteiden raportoinnista, ilmoitusten määrä on kymmenkertaistunut ja 

sairauspoissaolojen määrä pudonnut kymmenekseen (Simola 2005). Kiltin (2004) 

tutkimuksen mukaan kahdessa kolmesta yrityksessä kerätään tietoja läheltä piti -
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tilanteista ja joka kymmenennessä yrityksessä tilanteet käsitellään jollain tavalla 

tapaturmien välttämiseksi. 

Työtapaturmat 

Tapaturma on äkillinen, ennalta arvaamaton tai ulkoisen tekijän aiheuttama tapah-

tuma, josta aiheutuu vamma tai sairaus. Työtapaturma sattuu työssä, työpaikalla, 

sen alueella, työmatkalla tai työasioilla ollessa. (TyTAL 2015/459.) Vakavaksi työ-

tapaturma katsotaan, kun se johtaa kuolemaan tai siitä aiheutunut vamma jää pysy-

väksi tai se vaikeuttaa normaaleiksi katsottuja toimintoja (TTK 2013, Työsuoje-

lusanasto 2006).  

Tapaturmien määrä rakennuksilla (Liite 5) on koko 2000-luvun ajan vähenty-

nyt, silti niitä edelleen tapahtuu suhteellisestikin paljon. Ilmiö on maailmanlaajui-

nen. Yhdysvalloissa rakennusalalla työskentelee noin 6–8 prosenttia työväestöstä, 

mutta työtapaturmista melkein viidesosa sattuu rakennuksilla (Alsamadani ym. 

2013). Iso-Britanniassa työväestöstä vain viisi prosenttia työskentelee alalla, silti 

yli neljäsosa vakavista tapaturmista sattuu rakentamisen työntekijöille (Abdulkadir 

& Godfrard 2015, Sherratt ym. 2013). Japanissa joka kymmenes toimii rakennuk-

silla, silti lähes joka toinen kuolemaan johtava tapaturma sattuu rakennusalalla 

(Weeks 2015). Suomessa vuonna 2012 rakentamisen osuus elinkeinorakenteesta oli 

noin seitsemän prosenttia (Tilastokeskus 2015), mutta tapaturmien määrä oli kak-

sinkertainen muihin teollisuuden aloihin verrattuna. Vuosina 2005–2012 tilastoitiin 

vajaa 8000 tapaturmaa vuosittain (Liite 5–6).  

Tapaturma voi sattua monesta syystä. Yksittäisen tapaturman syynä on jokin 

erehdys tai lipsahdus. Organisatorinen tapaturma on monitasoinen. Sen syyt löy-

tyvät jopa vuosien takaa. Se on eri tekijöiden yhteensattuma. (Reason 2013.) Rajala 

ja Tarvainen (2000) käyttävät termiä multikausaalinen tarkoittamaan tapaturmien 

monisyisyyttä. Tapaturmaan johtava tekijä voi olla yllättävä tai uinuva, mikä reali-

soituu sopivassa olosuhteessa ja tilanteissa (Reason 1990). Tapaturman aiheuttaja, 

tapaturmatekijä, voi olla joko ihminen itse tai olosuhde (Ruuhilehto & Vilppola 

2000). Se voi olla myös työtoiminta, kuormitus tai alentunut työkyky (Laitinen ym. 

2013). Seppälä jakaa (1987) inhimilliset syyt ja niihin vaikuttamisen kolmeen 

osaan taulukon 2 mukaisesti. Jotkut tutkijat eivät laske tapaturman aiheuttajaksi 

inhimillisiä virheitä (Oltedal 2011). Työympäristön turvallisuuden ja tapaturmien 

välinen yhteys on todettu monissa tutkimuksissa (Niskanen ym. 2009, Bull ym. 

2002). 



40 

Taulukko 2. Seppälän (1987) mukaan koottu tapaturman aiheuttamat inhimilliset syyt ja 

niihin vaikuttaminen. 

Syy Vaikuttamisen keinot 

Persoonallisuus ja kielteinen suhtautuminen Kampanjat, motivoinnit, kannustaminen 

Tiedon ja taidon puute Koulutus, opastus ja informaatio 

Ihmisen ja tehtävän yhteensopimattomuus Työn suunnittelu, organisointi, henkilöstön valinta ja 

sijoitus organisaatiossa 

Heinrichin ja muiden (1980) mukaan tapaturma johtuu usein suunnittelematto-

masta tai kontrolloimattomasta toiminnasta, käytöksestä tai oloista, mekaanisista 

tai fyysistä, jotka eivät ole työturvallisia. Rakennusalan tapaturmiin vaikuttavat 

myös työn urakkaluonteisuus, työaika, liikkuvuus, työpaikan nopea vaihtuminen, 

töiden epäedulliset suoritusjärjestykset ja aiemmin mainittu kiire (Haavisto 2013, 

Priha ym. 2009). Vuoden 2013 vakavimmin loukkaantuneiden tapaturmatekijät 

olivat olleet likkuminen, käsikäyttöiden työkalun käyttö, esineiden käsitely tai 

raskaiden taakkojen siirtely (Veijola 2016). Pahin turvallisen työskentelyn este on 

huono asenne, suhtautuminen (Pratihba ym. 2011, Reason 1990).  

Tapaturman kokeneiden mukaan tapaturman syyt ovat inhimillinen virhe, kiire, 

huonot olosuhteet tai sopimattomat työvarusteet (Tint ym. 2003). Yleensä tapatur-

masta syytetään mieluummin itseä kuin työnantajaa (Mäki & Koskenvesa 2010). 

Rakennusalan toimijat ovat kokeneet kiireen ja hankalat työasennot suurimmaksi 

tapaturmavaaran aiheuttajaksi (Perkiö-Mäkelä ym. 2006). Tapaturmiin vaikuttavat 

myös muun muassa erilaiset työskentelymallit, itse toiminta ja nopeus, mutta myös 

kognitiot, kuten havainnointi, muistaminen, tunnistaminen, arviointikyky, ongel-

manratkaisu ja päätöksenteko (Reason 1990). Yksilöt, joilla on alhainen itseluotta-

mus ja optimistisuus, negatiivisuus, impulsiivisuus, aggressiivisuus tai hyperaktii-

visuus, voivat olla tapaturma-alttiimpia (Glendon ym. 2006).  

Klassisesti tapaturmat voidaan jakaa: käytöksestä mitä-, olosuhteista johtuvista 

missä- tai ajatuksellisista miten-virheistä (Reason 1990). Reason (1990) on jakanut 

yksilön kognitiot ja siitä mahdollisesti seuraavan pääasiallisen virhetyypin seuraa-

vasti: suunniteltu – virhe (mistakes), muisti – erehdys (lapses), toteutus – lipsahdus 

(slips). Erehdykset ja lipsahdukset ovat jostain syystä tapahtuneita, ympäristöstä tai 

toiminnasta johtuvia epäonnistumisia. Virheet, jotka ovat vaikeimmin selitettävissä, 

aihetuvat virheellisestä suunnittelusta ja tietoisista toimista. Lisäksi tapaturma voi 

olla myös rutiineista johtuva tai tahallinen tai jopa sabotaasi (Glendon ym. 2006). 

Reason (1990) jakaa uhrin virheen sisältämät tapaturmat: 1) taitoihin ja kykyihin 
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pohjautuviin erehdyksiin ja lipsahduksiin, 2) käytäntöihin ja 3) tietoisuuteen poh-

jautuviin virheisiin. Tapaturma sattuu yleensä, kun työntekijä kohtaa jonkin haas-

teen tai ongelman, joka ei ole rutiininomaista ja hän yrittää ratkaista sen. Se sattuu 

yleensä silloin, kun rutiini poikkeaa vanhasta tutusta, esimerkiksi käytetään tikkaita 

vanhasta tottumuksesta, otetaan käyttöön jo poisheitettäväksi tarkoitettuja työka-

luja tai unohdetaan työn sovitun tehtäväksi toisella tavalla.  

Rakennusalan työtapaturmien määrä on vuosien kuluessa laskenut, vaikka 

vuonna 2015 määrä kasvoi (Liite 6). Eniten työtapaturmia rakennusalalla sattuu 

toimialojen mukaan luokiteltuna: asuin- ja muiden rakennusten rakentamisessa ja 

talonrakennustöissä. Ammattiryhmittäin eniten tapaturmia tapahtuu kirvesmiehille, 

muurareille, raudoitus- ja betonitöiden sekä talonrakennustyöntekijöille. Työnsuo-

rituksen mukaan eniten tapaturmia sattuu henkilön liikkuessa. Yleisimmin tapatur-

mien syynä ovat putoaminen, hyppääminen, liukastuminen ja kaatuminen (Liite 6) 

(Sysi-Aho 2014). 

Vuosittaisesta noin 120000 työtapaturmasta 10000:sta aiheutuu yli 30 päivän 

työkyvyttömyys ja luokitellaan vakavaksi (Kulmala 2016). Rakentamisessa vaka-

vien työtapaturmien osuus on suurempi, lähes kymmenesosa. Palkansaajista, noin 

13000 loukkaantuneesta vuonna 2014 aiheutui yli 30 päivän työkyvyttömyys 1139 

henkilölle. Rakennusalalla vuonna 2015 15000 työtapaturmasta suurin osa (85 %) 

sattui palkansaajille ja huomattavasti pienempi osa (15 %) itsenäisille yrittäjille. 

(Veijola 2016.) Suurin osa vakavassa työtapaturmassa vuonna 2008 olleista palasi 

työelämään. Vain noin joka kymmenes on joko kokonaan työkyvytön tai menehty-

nyt. (Kulmala 2016.) Hintikan ja Saarelan (2006) mukaan 15–24-vuotiaille sattui 

työkyvyttömyyteen johtavia poissaoloja enemmän kuin muille ikäryhmille. Tapa-

turmat, joista aiheutuu korkeintaan kolmen päivän työkyvyttömyys, sattuvat 

yleensä 20–29-vuotiaille miehille (Sysi-Aho 2014). Vanhemmat työntekijät vam-

mautuvat vakavammin tai jopa kuolevat nuorempia todennäköisemmin. Kulmalan-

kin (2016) tutkimuksessa vuonna 2008 vakavasti loukkaantuneista viiden vuoden 

kuluttua jo joka kahdeksas oli vanhuus- tai osa-aikaeläkkeellä. Vanhemman henki-

lön motoriikka voi olla heikentynyt ja putoamisesta johtuvat seuraukset ovat vaka-

vampia. Myös riskinotto voi lisääntyä työkokemuksen myötä ja lainsäädännön tun-

temus voi olla vähäisempää kuin nuoremmilla työntekijöillä (Autio 2011).  

Jormalaisen (2007) opinnäytetyön mukaan ammattioppilaitoksen opiskeli-

joista kaksi kolmesta piti omia asenteita ja malttamattomuutta syynä nuorille ta-

pahtuviin tapaturmiin. Suurimmalle osalle opiskelijoista oli sattunut työtapaturma, 

lähinnä ruhjeita, haavoja ja murtumia. Opiskelijoiden käsitys oli, että tapaturmat 
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kuuluvat työhön ja puolet opiskelijoista ilmoitti, että ei puuttuisi opiskelijakave-

rinsa työturvallisuuden laiminlyöntiin. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista kui-

tenkin ilmoitti käyttävänsä henkilönsuojaimia, vaikka opettaja ei valvoisi niiden 

käyttöä. (Jormalainen 2007.) Työssäoppimisjaksoilla opiskelijat kertoivat otta-

vansa oppia vanhemmilta työntekijöiltä. Jaksot ovatkin nimenomaan työssä oppi-

mista varten, joiden aikana on vielä lupa opetella asioita ja oppia virheistä. 

(Glendon ym. 2006.)  

Kulmalan (2016) tutkimuksen mukaan vakavassa tapaturmassa olleista joka 

kymmenes oli ollut aikaisemminkin jo vähintään yhdessä vakavassa tapaturmassa. 

Joka sadas oli ollut jo kolmessa vakavassa työtapaturmassa. Bullin ja muiden (2002) 

tutkimuksen mukaan samoissa yrityksissä tapahtuu useita tapaturmia. Toisaalta on 

myös yrityksiä, joissa ei tapahtunut yhtään tapaturmaa. Vaikka isoissa yrityksissä 

työturvallisuus on parantunut, pienissä yrityksissä tapaturmia sattuu edelleen pal-

jon. (Kivekäs 2013.) Tapaturmia ja virheitä sattuu kaikille, eikä niistä pidä syyllis-

tää, vaan ne pitää ottaa opiksi koko työyhteisössä ja niiden avulla kehittää toimintaa 

(Glendon ym. 2006). 

Putoamistapaturmat  

Tätä tutkimusta varten haastateltiin rakennusalan putoamistapaturmiin joutuneita 

henkilöitä. Muissakin haastatteluissa mielenkiinto oli putoamistapaturmissa. Pu-

toaminen on aina hengenvaarallinen tapahtuma (Laitinen ym. 2013) ja yleisin työ-

tapaturman aiheuttaja (Kjellén 2009). Putoamistapaturmaan joutuva on yleensä 

keski-ikäinen mies (Courtney ym. 2001) Yleisimmin putoaminen tapahtuu talonra-

kentamisessa ja tehtävässä, jossa riskiä ei ole tunnistettu (Starck ym. 2007). Työta-

paturmista lähes joka kolmas johtuu putoamisesta, hyppäämisestä, liukastumisesta 

ja kaatumisesta (TVK 2015). Vakavaan tapaturmaan tai kuolemaan johtaneista ta-

paturmista lähes kolmannes johtuu putoamisesta (Laitinen ym. 2013). Putoaminen 

tapaturmana tarkoittaa henkilön tippumista aukosta, alustalta tai tikkailta hänen 

liikkuessaan tai tukeutuessaan, esimerkiksi kaiteeseen. Putoamisen voi aiheuttaa 

kompastuminen, liukastuminen, otteen lipeäminen tai rakenteen pettäminen (Laiti-

nen ym. 2013).  

Yleisin syy kuolemaan johtaneissa tikastapaturmissa oli tikkaiden käyttö väli-

aikaisena kulkutienä tai niiden riittämätön kiinnittäminen ja tukeminen. Tikkaita 

käytettiin työtasona säännösten vastaisesti joka kolmannessa tapauksessa. Poikkea-

minen normaalista toimintatavasta, suunnitelmien muuttuminen tai suunnitelmien 
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vastainen toiminta oli myös syynä kuudessa tapauksessa ja viidessä tapauksessa 

tikkaita käytettiin pysyvänä kulkutienä. (Autio 2011.) 

Vuosien 1992–2011 aikana Suomessa tapahtui yhteensä 17 kuolemaan johta-

nutta putoamistyötapaturmaa, joissa käytettiin siirreltäviä tikkaita, todetaan Työ-

paikkaonnettomuuksien tutkintaote TOT -teematutkinnassa. (Autio 2011.) Näistä 

tapauksista puolet sattui rakennusalalla (TVK 2011). Tikkaista vain yhdet oli kiin-

nitetty yläpäästään. Joka toisessa näistä tapauksista henkilön kädet olivat olleet va-

paina. Joka kolmannella oli ollut toisessa kädessään jotain kannettavaa ja joka kuu-

des kantoi molemmissa käsissään jotain työkalua. Menehtyneet olivat iältään 37–

75-vuotiaita (ka=54 v), ja heillä oli keskimäärin 15 vuotta alan työkokemusta. Yksi 

menehtyneistä oli ulkomaan kansalainen. Yhdelläkään menehtyneistä ei ollut pääs-

sään kypärää, minkä johdosta heille aiheutui vakavia päävammoja. (Autio 2011.)  

Vuosina 2003–2010 tapahtuneista 7314 tikkaiden käytöstä johtuneista työtapa-

turmista viidennes oli vakavia. Niistä vajaa puolet oli tapahtunut rakennusalalla. 

Suurin osa tapauksista tapaturman aiheuttaja oli putoaminen, kaatuminen tai liu-

kastuminen. (Autio 2011.) 

Tapaturmavakuutuskeskus TVK, entinen Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 

TVL, on tutkinut myös erilaisia kattojen korjaus- ja saneeraustöissä sattuneita kuo-

lemaan johtaneita tapaturmia vuosilta 1995–2012. Kaiken kaikkiaan tapauksia oli 

kahdeksan, joista kaikki olivat kokeneita, 23–57-vuotiaita miehiä. (TVK 2012.)  

Työmaalla on järjestettävä asianmukainen nousutie portaita käyttäen. Nojatik-

kaita saa käyttää vain tilapäisinä kulkuteinä nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja 

irrottamiseen sekä muihin vastaaviin lyhytaikaisiin, kertaluontoisiin töihin. Noja-

tikkaiden luistaminen ja kaatuminen estetään joko tikkaiden ylä- tai alapäästä. Jos 

nojatikkaita joudutaan tilapäisesti käyttämään, ne on kiinnitettävä yläpäästään ja 

mielellään myös tuettava alapäästään. (Autio 2011, VnA 2009/205, VnA 2008/403.) 

Asetuksessa (VnA 2008/403) todetaan, että yli kahden metrin korkeudella 

työskennellessä on oltava suojakaide tai muu vastaava rakenne putoamisen estä-

miseksi ja kaiteen korkeus on oltava vähintään metri. Jos rakenteiden asentaminen 

ei ole mahdollista, on käytettävä putoamisen estäviä valjastyyppisiä henkilönsuo-

jaimia, jotka kiinnitetään turvallisesti. Kuilut ja aukot on suojattava jalkalistallisella 

kaiteella tai suljettavalla kannella, joka on merkittävä selvästi.  

Putoamisen ehkäisemiseksi on laadittu niin sanottu kymmenen parasta keinoa 

(Sinkkilä 2011), joiden lähtökohtana on jatkuva arviointi, puuttuminen ja oikeiden 

välineiden käyttö (Taulukko 3). 
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Taulukko 3. Kymmenen parasta keinoa putoamisen ehkäisemiseksi mukaillen Sinkkilää 

(2011). 

Nro Keinot putoamisen ehkäisemiseksi. 

1 Työvaiheiden jatkuva vaarojen ja haittatekijöiden tunnistus ja arviointi. 

2 Esimerkkinä olo, työ- ja turvallisuusohjeiden noudattaminen, eli työkulttuuri. 

3 Puuttuminen välittömästi puutteisiin, riskeihin ja ”niskurointiin”. 

4 Putoamisen estäminen esim. kaiteilla tai putoamissuojilla (> 2m). Muista turvavaljaat! 

5 Tikkaiden ja työpukkien välttäminen (RIL 142-2010). 

6 Henkilönostimien käyttö ihmisten nostamiseen. 

7 Nostettavan taakan tai kaiteen päälle nousemisen välttäminen. 

8 Välineiden, laitteiden ja varusteiden käyttökuntoisuus. 

9 Valaistuksesta, siisteydestä ja liukkaudentorjunnasta huolehtiminen. 

10 Vaara-alueiden merkitä ja eristäminen.  

Talonrakennustyömaalla on monia mahdollisuuksia joutua putoamistapaturmaan, 

riippuen mitä ja miten rakennetaan (Niskanen & Seppänen 1987). Tinin ja muiden 

(2003) tutkimuksen päätelmä oli, että putoamistapaturmaan joutuva on keski-ikäi-

nen mies. Hän toimi yrityksessä, jossa oli vähintään kahden eri työnantajan työvoi-

maa ja yleensä hän oli aliurakoitsijan palveluksessa. Eikä hänellä ollut henkilökoh-

taisia putoamissuojia. 

Kuolemantapaukset 

Työtapaturmien ja työperäisten sairauksien vuoksi kuolee maailmassa 2,3 miljoo-

naa ihmistä vuosittain, 6000 ihmistä päivässä (Hämäläinen 2010). Kuolemaan joh-

taneiden työtapaturmien määrä Suomessa on pitkällä aikavälillä laskenut 

(Tilastokeskus 2015). Kun 1970-luvulla kuoli putoamisen seurauksena vuosittain 

yli 20 henkilöä, niin 2000-luvulla enää kuusi henkilöä vuodessa (Laitinen ym. 

2013). Vaikka työtapaturmat ovatkin trendin mukaisesti olleet laskussa koko 2000-

luvun, vuonna 2014 sattui 24 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa (Mölsä 2015) 

(Liite 5) ja vuonna 2015 jopa 32 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, joista neljä 

johtui putoamisesta (TVK 2016b).  

Tintin ja muiden (2003) tutkimuksessa kuolemaan johtaneen tapaturman tapa-

turmatekijä oli joka toisessa tapauksessa virheelliset toiminta- sekä menettelytavat 

tai turvallisuuskulttuuri. Työympäristöstä johtuvia tapaturmatekijöitä oli joka vii-

dennessä ja henkilöistä tai muista syistä johtuvia tekijöitä joka kymmenessä tapa-

turmassa.  
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Kuoleman työssä pääsääntöisesti aiheuttavat ajoneuvotapaturma, henkilön pu-

toaminen, esineen putoaminen, kaatuminen ja konetapaturma. Putoaminen aiheut-

taa yleisimmin pysyvät vammat. (Laitinen ym. 2013.) Putoamisesta johtuva tapa-

turma on yleensä sitä vakavampi, mitä vanhemmasta työntekijästä on kyse (Court-

ney ym. 2001). Rakennusalan putoamistapaturmissa kuolleista henkilöistä suurin 

osa on ollut 35–54-vuotiaita miehiä (Tint ym. 2003). Ruotsissa tehdyn tutkimuksen 

mukaan (Andersson ym. 2014) nuorista, 16–24-vuotiaista vuosina 2009–2013 

kuoli työtapaturmissa 22 työntekijää.  

Tintin ja muiden (2003) raportin mukaan kuolemaan johtanut putoamistapa-

turma sattuivat joka toisessa tapauksessa työmailla, joilla oli vähintään kahden eri 

työnantajan työntekijöitä. Työkokemuksella ei ole vaikutusta tapaturmaan. Rutii-

nitehtävien osuus tapaturmissa oli joka kymmenennessä. Alkoholilla oli osuutta 

putoamisessa vuosina 1985–1997 vielä joka kymmenennessä työtapaturmassa. 

Kolmasosassa kuolemaan johtaneissa putoamistapaturmassa vaarahavainnointi oli 

ollut kunnossa. Putoamiskorkeudella ei ollut vaikutusta tapaturman vakavuuteen. 

Kuolemaan johtaneista tapaturmista neljäsosa oli tapahtunut yli kymmenestä met-

ristä, toisaalta osa oli pudonnut alle kahden metrin korkeudesta. Tapaturma sattui 

yleensä työtelineiltä ja kulkuteiltä, kuten tikkailta pudotessa, niillä joko työsken-

nellessä tai kulkiessa. Katolta oli pudonnut joka viides tapaturman uhri. Joka toi-

sessa tapaturmassa putoamisen estävä suojaus puuttui tai se oli puutteellinen ja 

henkilökohtaiset putoamissuojaukset puuttuivat kahdelta kolmesta. Tutkimuksesta 

(Tint ym. 2003) kävi myös ilmi, että työmaalla olisi yleensä ollut käytettävissä hen-

kilökohtaiset putoamissuojaimet, mutta niitä ei oltu käytetty. Vajaa kolmasosan ta-

paturmista olisi voitu estää niiden käytöllä.  

Työpaikoilla pääsääntöisesti huolehditaan työturvallisuudesta. Lähes kaikkien 

Tintin ja kumppaneiden (2003) tutkimukseen osallistuneista rakennusalan työnte-

kijöiden mukaan työpaikalla estetään putoamistapaturmat rakenteellisesti. Samoin 

henkilönsuojaimet oli järjestetty enemmän kuin puolella työpaikoista. Väitteeseen 

suojarakenteiden vaikutuksesta työntekoon hidastavasti tai hankaloittavasti vastasi 

lähes joka toinen työntekijä myönteisesti. Perehdytyksen henkilönsuojainten käyt-

töön oli saanut joka toinen työntekijä. 

Henkilönsuojaimet 

Turvalliseen työskentelyyn kuuluvat turvalliset työmenetelmät, -välineet ja suoja-

varusteet (STM & TTK 2002). Jos terveys- ja turvallisuusriskejä ei voi poistaa tek-
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nisin keinoin, on työntekijän käytettävä henkilönsuojaimia. Niiden on oltava sovel-

tuvia, hyväksyttyjä, asianmukaisessa kunnossa ja ne on huollettava säännöllisesti 

(Weeks 2015, Inki ym. 2011). Kun henkilönsuojaimen tarve on arvioitu ja suojai-

met hankittu, on niitä käytettävä. Käyttöä on myös valvottava. (Starck ym. 2007.) 

Henkilönsuojain on henkilökohtainen väline tai varuste, joka suojaa käyttäjäänsä 

terveyttä tai turvallisuutta uhkaavilta vaaroilta tai tapaturmilta (Työsuojelusanasto 

2006, VnP 1993/1407). Työturvallisuuslain (2002/738) mukaan työnantaja antaa 

työntekijälle työhön vaadittavat tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet. Ja kun 

suojain on suojannut, on tapaturma jo sattunut (Piela 2013). 

Valtioneuvoston asetuksen (VnA 2009/205) mukaan rakennustyömaalla on 

käytettävä suojakypärää, turvajalkineita, heijastavaa varoitusvaatetusta sekä val-

jaita putoamissuojina. Suojalaseja on käytettävä silmien suojana töissä, joissa on 

merkittävä silmätapaturmavaara, sekä polvisuojaimia polvia rasittavissa töissä. 

Suojainten tarkoitus on suojata. Esimerkiksi kypärä suojaa putoavilta esineiltä, 

mutta myös putoamistilanteissa (VnP 1993/1407). Siksi kypärän on pysyttävä 

päässä, mikä varmistetaan leukahihnalla (Autio 2011). Suojaimen on toimittava 

suunnitellulla tavalla, jottei siitä itsestään muodostu vaaratekijää (Piela 2013). Hy-

vistäkään suojaimista ei ole hyötyä, jos niitä ei osata käyttää oikein (Hellsten 2012).  

Henkilönsuojaimista kypärän käyttö rakennuksilla tuli pakolliseksi tiettyihin 

tehtäviin vuonna 1969 ja kaikkiin työtehtäviin vuonna 2009 (VnA 2009/205, Salo-

niemi ym. 1997). Silmien tai kasvosuojausta on käytettävä tilanteissa, joissa ilme-

nee vaaraa silmien terveydelle. Kuulonsuojaimia on käytettävä, kun melutaso ylit-

tää 80–85 dB (VnA 2006/85). Hengityssuojaimia on käytettävä pölyn ja kaasujen 

hengitysteihin kulkeutumisen estämiseksi. (Inki ym. 2011, Merjama 2011.) 

Tintin ja kumppaneiden (2003) tutkimuksen mukaan kolmasosa työntekijöistä 

ei tiennyt, oliko heidän työpaikoillaan putoamisen estämiseen tarkoitettuja henki-

lönsuojaimia, kuten tukivöitä, kokovaljaita, nykäisyn vaimentimia tarraimia tai vai-

jereita. Neljännessä työpaikassa niitä ei ollut ja vain osalla työpaikoilla ne olivat 

saatavilla. Raportista ilmeni myös, että kuudesosa vastaajista ei käyttänyt henki-

lönsuojaimia ja toinen kuudesosa käytti silloin tällöin ja noin joka kolmas raken-

nusalalla työskentelevä ei omasta mielestään tarvinnut työssään putoamissuojaimia. 

Henkilönsuojaimia ei käytetty, koska niiden käyttö koettiin hankalaksi ja käytön 

haittaavan työntekoa. Niiden saatavuus oli myös huonoa, eikä niitä osattu käyttää. 

Vastaajista vain joka toinen koki, että työnantaja oli järjestänyt tarpeelliset työ- ja 

suojatelineet tilanteisiin, joissa niitä työn tekemiseksi turvallisesti edellytettiin. 
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Suomalais-venäläisrakennusprojekteja tutkittaessa 1980-luvulla (Pekkarinen 

ym.  1985) rakennusmiehiltä kysyttiin syitä henkilönsuojainten käyttämättömyy-

teen. Suurimmaksi syyksi nousi tilapäisen työn tekeminen. Muita syitä olivat, että 

varusteet olivat liian kaukana, suojain vaikeutti työn tekemistä, työtä ei koettu vaa-

ralliseksi, suojain hiosti sekä se, ettei suojaimia ollut saatavilla. Jokainen ilmoitti 

kuitenkin käyttävänsä kypärää ja joka toinen turvajalkineita ja silmiensuojaimia. 

Suojavaatteet olivat kahdeksalla kymmenestä ja kuulon- ja hengityssuojaimet nel-

jällä kymmenestä.  

Voivatko suojaimet aiheuttaa tapaturmia? Tietämättömyys ja välineiden vää-

ränlainen käyttö voi antaa virheellisen turvallisuuden tunteen (Weeks 2015). Väli-

neiden käyttöön on opastettava ja määräaikoja noudatettava. Saloniemi (1999) 

pohti omassa väitöstutkimuksessaan varusteiden laajempaa merkitystä. Erilaisilla 

symboleillakin on oma tärkeä merkityksensä luomaan tietynlaista mielikuvaa ja 

suhtautumista (Hatch 1997). Esimerkiksi suojakypärä on osoitus vaarallisesta 

työstä, mutta se voidaan nähdä myös vallankäytön välineenä. Kypärän väri kertoo 

muun muassa työntekijän asemasta ja työtehtävistä.  

Vahingosta oppiminen  

Otetaanko onnettomuuksista opiksi? kysyvät Mäki ja Koskenvesa (2011, 2010). 

Työmailla, joissa on sattunut vakavia tapaturmia, ei välttämättä kiinnitetä sen kum-

memmin huomiota työturvallisuuteen kuin muuallakaan (Levitt & Samelson 1993). 

Niin kutsuttu normaali tapaturma ei välttämättä aiheuta yrityksessä muutoksia työ-

turvallisuusasioihin (Bentley & Haslam 1998). Mitä tarkemmin ja strukturoidum-

min läheltä piti -tilanteet ja tapaturmat raportoidaan, sitä enemmän niistä on hyötyä 

uusien tapaturmien torjumisessa (Rajala & Tarvainen 2000).  

Ihminen oppii joko assosioimalla, aikaisempia asioita yhdistämällä, mallien 

avulla, välineellisesti tai vahvistamalla toivottua toimintaa, esimerkiksi hyväksy-

tystä käytöksestä palkitsemalla (Saarela 1991). Vahvistavassa oppimisessa yksi-

lössä syntyy tunnetila, kuten pelko, mikä herättää ajattelemaan ja aiheuttaa valin-

tatilanteen. Oppiessa ihminen joko sopeutuu, muuttaa käsityksiään tai käyttäyty-

mistään (Glendon ym. 2006). Oppimisessa on tärkeää saada palautetta (Saarela 

1991). Kollektiivinen oppiminen aiheuttaa muutoksia muillekin ja muuallakin kuin 

itse tapahtumapaikalla. Näin organisaation osaaminen nousee korkeammalle kuin 

yksittäisten työntekijöiden osaamisen summa. Tiedon lisääminen organisaatiossa 

on yhtä tehokasta kuin yksilön tasolla (Saari 1990).  
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Kaikkien vaara- ja läheltä piti -tilanteiden sekä tapaturmien käsittely työyhtei-

sössä avaa niin sanotun oppimisikkunan, jolloin piilossa olevat tekijät tulevat nä-

kyviksi ja tiedostetuiksi. Näin havaitaan myös mahdolliset työturvallisuuspuutteet 

ja vähennetään tapaturmariskiä (TTK 2013). Sen jälkeen kysytään vielä riittävän 

monta kertaa Miksi, jotta ongelmien kaikkein perimmäisetkin syyt löydetään (Ki-

vekäs 2013). Virheistä oppimisesta tulee tehdä työpaikan kulttuuria. Tapaturmiin 

tulee reagoida nopeasti (Viheriäranta 2013). Havaitaan, Ilmoitetaan, Tutkitaan, Toi-

mitaan ja Opitaan yhdessä, ”HITTO” (Liuhamo 2013).  

2.1.4 Työturvallisuuden seuraaminen – mittarit ja välineet 

Rakennustyömaalla prioriteetiksi tulee asettaa turvallisuus, laatu ja tehokkuus, joita 

seurataan ja mitataan. Työturvallisuus varmistetaan turvallisuusasiakirjoilla ja -

suunnitelmilla sekä -johtamisella. (Simola 2005.) Työturvallisuudesta on tullut 

trendikästä, vaikka se edelleen koetaan pääasiassa johdon asiaksi. Työntekijöiltä 

kysytään harvoin turvallisuudesta. (Bridger 2015.) Euroopan laajuisesti työoloja 

tutkitaan viiden vuoden välein työolotutkimuksella (Eurofound 2015). Jotta turval-

lista työtä voidaan johtaa, tulee työnjohdon tietää ja tuntea työhön liittyvät lait ja 

ohjeet sekä erikoistöiden vaatimukset. Näin voidaan taata mahdollisuus turvalli-

seen työhön. (Räsänen 2007, Levitt & Samelson 1993.)  

Turvallisuusjohtamisella taataan yhdenmukainen toimintatapojen, työolojen, 

henkilösuhteiden, yhteistyön ja työilmapiirin kehittäminen sekä riskien arviointi 

(Lanne 2007). Turvallisuusjohtamisella pyritään turvallisuustason ja työpaikan kil-

pailukyvyn jatkuvaan parantamiseen. Lähtökohtana tulee olla kompetenssivaati-

musten asettaminen, työskentelyn tukeminen, palkitseminen, delegoiminen sekä 

luottamus, totuudenmukaisuus, oikeudenmukaisuus, sitoutuminen ja avoin 

kommunikointi (Glendon ym. 2006, Hyttinen ym. 1993). Kommunikoinnin posi-

tiivisuus, säännöllisyys ja avoimuus turvallisuusjohtamisessa ja –kulttuurissa ovat 

avainasemassa työturvallisuuden parantamiseen (Sparer ym. 2016). Myös hallinto, 

suunnittelu, tehokas opastus ja yhteistyö ovat osa turvallisuusjohtamista. 

(Häkkinen 2015, Tint ym. 2003.) Turvallisuusjohtaminen voidaan määritellä pro-

sessiksi, johon kuuluvat informaation kokoaminen, välittäminen, analysointi, arvi-

ointi ja siitä vastaaminen (Zhou ym.  2013).  

Työmaan työturvallisuutta edistetään hyvillä turvallisuuskäytännöillä (Liite 2). 

(Lappalainen ym. 2003.) Turvallisuuskulttuuri ja -johtaminen ovat siis vuorovai-

kutuksessa keskenään, niin että turvallisuusjohtaminen lähtee ruohonjuuritasolta 
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(Lingard 2013). Turvallisuusjohtamisessa on viime vuosina ryhdytty puhumaan en-

nakoivasta ja joustavasta johtamisesta ja oppimisesta eli jo aiemmin mainitusta re-

silienssistä (resilience), jolla tarkoitetaan järjestelmää, joka on koko ajan valmis 

reagoimaan eteen tuleviin asioihin (Uusitalo ym. 2009).  

Turvallisuusjohtamiseen on käytössä muun muassa Työterveys- ja työturvalli-

suusjärjestelmän sertifiointi OHSAS 18001 (2015), mikä on vastaava kuin 

brittiläinen BS 8800 (1997). OHSAS 18001 on järeä työkalu, jota sovelletaan 

isoissa yrityksissä. Pienet yritykset voivat käyttää soveltuvia osia työkaluista. (Su-

lasalmi ym. 2003.) Turvallisuusanalyysimenetelmä VAATERI kehitettiin 1980-lu-

vulla. Se oli suunnattu rakennusyritysten turvallisuustoiminnan riittävyyden ja te-

hokkuuden mittaamiseen. Menetelmässä huomioitiin turvallisuusjohtaminen, tuo-

tantosuunnittelu ja ohjausjärjestelmä. (Ruuhilehto ym. 1989.)  

2000-luvulla työturvallisuuden johtamisen ja kehittämisen menetelmänä on ol-

lut Raksakymppi (Liuhamo 2002). Se seurasi vuonna 2001 käyttöön otettua Tur-

vallisuuskymppiä, joka oli eri teollisuudenalojen yritysten arviointityökalu turval-

lisuuskulttuurin edistämiseen. (Sulasalmi ym. 2003.) Raksakymppi on tarkoitettu 

rakennusliikkeen omatoimiseen turvallisuusjohtamisen arviointiin ja kehittämiseen 

tai toisen osapuolen auditointiin (Liuhamo 2002). Menetelmä perustuu työturvalli-

suutta koskeviin hyviin käytäntöihin (Liite 2). (Flin ym. 2000.) Nykyään käytetään 

usein TR-mittaria sekä VAATERI:n kaltaista uuttaa, myöhemmin esiteltävää, UPA-

menetelmää. 

TR-mittari 

TR-mittari on vuonna 1992 Työterveyslaitoksen, Uudenmaan työsuojelupiirin ja 

eräiden rakennusyritysten työsuojeluhenkilöiden ideoima väline rakennustyömai-

den turvallisuustason määrittelemiseksi. TR-mittaus perustuu tiettyjen havainto-

kohteiden ja hyväksymisperusteiden läpikäymiseen työmaalla. Mittauksen aikana 

kierretään koko työmaa, joka jaetaan mittausruutuihin ja havainnot tehdään ruutu 

kerrallaan. Tehdyt havainnot merkitään oikein tai väärin -merkinnällä. TR-mitta-

rissa havainnot on jaettu kuuteen eri tarkastelukohtaan: 1) työskentely, 2) telineet, 

kulkusillat ja tikkaat, 3) koneet ja välineet, 4) putoamissuojaus, 5) sähkö ja valais-

tus, 6a) järjestys ja 6b) pölyisyys. Kierros tehdään viikoittain ja tulokset asetetaan 

kaikkien nähtäville. TR-mittaria on kehitetty vuosien varrella useaan kertaan ja 

tällä hetkellä se kulkee nimellä TR-mittari 2010. (Rasa ym. 2010.)  
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Turvallisuushavaintoja kerätään muun muassa TR-kierrosten aikana. Kierrok-

sen aikana tavoitteena on tehdä sata havaintoa, josta saadaan TR-taso (Laskenta-

kaava I) (Rasa ym. 2010). 																 − 	(%) = + 	× 	100	%																																																( ) 
 

a = oikein -havainnot, b = väärin -havainnot 

TR-mittausten keskiarvo oli Uudellamaalla käytyjen työturvallisuuskilpailun kym-

menen ensimmäisen vuoden aikana noussut neljänneksellä (74 %1997; 93 %2008). 

Samalla tapaturmataajuus oli pudonnut kilpailuun osallistuneiden yritysten kes-

kuudessa kolmasosaan (931997; 322008). Arvion mukaan se oli pelastanut 35 ihmistä 

kuolemaan johtaneelta työtapaturmalta. (Rasa ym. 2010.) 

TR-mittari on palkittu Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirastossa Hyväksi 

käytännöksi vuonna 2004. Sitä on käytetty työmailla ainakin Tanskassa ja Hollan-

nissa. (Rasa ym. 2010.) Haasteita TR-mittarin käyttöön asettaa mittausten tekemi-

sen työläys ja siihen vaadittu erikoiskoulutus (Laitinen ym. 2013). 

TR-mittaukset on mahdollista tehdä perinteisen paperilomakkeen sijaan myös 

mobiililaitteella, T3-käyttöliittymän avulla. Sovellus mahdollistaa ennustettava-

vamman otteen työturvallisuuteen tapaturmatilastojen, turvallisuusindeksin mittaa-

misen ja vaaratilanteiden ilmoittamisen avulla. Sovelluksessa epäkohdat tallenne-

taan valokuvan avulla järjestelmään, josta ne ovat nähtävissä ja tarkastettavissa 

seuraavalla mittauskerralla. (NordSafety Oy 2014.) 

Tapaturmataajuus 

Työpaikoilla yleensä sattuu jokaista tehtyä miljoonaa työtuntia kohden noin kol-

mekymmentä tapaturmaa, josta seuraa vähintään yhden päivän poissaolo. Tätä kut-

sutaan tapaturmataajuudeksi (Laskentakaava II) (Varonen 1994). Miljoona työtun-

tia saavutetaan vuoden aikana työpaikalla, jossa on noin seitsemänsataa työntekijää 

(Lehtinen 2011). Rakennusalan tapaturmataajuus ja -suhde ovat muuhun teollisuu-

teen verrattuna kaksinkertainen, talonrakennusalalla jopa 2,5-kertainen (Liite 6) 

(Sysi-Aho 2014, Priha ym. 2009). Vuonna 2014 kaikkien alojen tapaturmataajuus 

Suomessa oli 29,1 ja rakentamisessa 62,1 (TVK 2015). 
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= 	 ää ä	ℎ 	 ö 	 ää ä 	x		10 																( ) 
Rakennusteollisuuden (2013) kyselyn mukaan johdon sitoutumisen merkitys tapa-

turmataajuudessa on huomattava. Myöhemmin esiteltävän Nolla Tapaturmaa -

kampanjaan vuonna 2012 sitoutuneissa yrityksissä tapaturmataajuus oli 29,6, kun 

sitoutumattomissa yrityksissä tapaturmataajuus oli 78,5. Yrityksissä, joissa työtur-

vallisuusasioita havainnoidaan, tapaturmataajuus on laskenut samassa suhteessa il-

moitusten kanssa. (Käyhty 2103.) Rakennusalan 14 parhaassa yrityksessä tapatur-

mataajuus on kuudesosa alan keskiarvosta. Tavoitteena vuoteen 2020 mennessä on 

vähentää työpaikkatapaturmien taajuus 25 prosentilla koko Euroopan alueella 

(STM 2015). 

OSHA (Occupational Safety & Health Administration) on yhdysvaltalainen 

työturvallisuusvirasto, joka tiedottaa, kouluttaa, tilastoi ja neuvoo työturvallisuu-

teen liittyvissä asioissa. OSHA-indikaattori (Laskentakaava III) kertoo työmaalla 

sattuneiden tapaturmien ja sairauksien suhteen 200.000 tehtyä työtuntia kohden. 

Tuntimäärä saavutetaan vuoden aikana työmaalla, jossa on noin sata työntekijää 

(OSHA 2015). − = ( )	 	 	ö 	× 	200	000			( ) 
Turvallisuuskierrokset ja -vartit sekä muut työturvallisuuden 

arviointimenetelmät 

Turvallisuutta tulee seurata, arvioida ja auditoida (Kuusisto 2000). Etenkin isoissa 

yrityksissä, joissa spontaani kommunikointi on mahdotonta, on tarpeellista käyttää 

erilaisia seuranta- ja arviointimenetelmiä (Väyrynen ym. 2008). Turvallisuusvartit, 

työsuojelu- tai turvallisuuskierrokset ja kunnossapitotarkastukset ovat työpaikoilla 

säännöllisesti toistuvia tapahtumia työturvallisuusasioiden havainnointiin, läpi-

käymiseen, turvallisuusjohtamiseen ja kehityksen seuraamiseen (Häkkinen 2015, 

Rasa ym. 2010). Työmaakierrosten aikana huomio tulee kiinnittää myös työpaik-

kojen siisteyteen, koska se osaltaan parantaa turvallisuutta (Haavisto 2013). 

Ulkopuolisten palveluntarjoajien turvallisuustoiminnan arviointimenettely 

UPA on Työturvallisuuskeskuksen kehittämä menetelmä turvallisuuden parantami-

seen kaikille työpaikoille. UPA on kehitetty tilaajalähtöisen yhteisen HSEQ-palve-

lutoimittajien arvioinnin pohjalta, jota on kehitetty yhteistyössä Oulun yliopiston 
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ja monien yritysten toimesta. HSEQ-arviointi on tilaajan tai toimittajayrityksen it-

searviointiin perustuva menetelmä. Pääarvioijana toimii Inspecta, joka toimittaa 

myös arviointiraportin. Yhteisen työpaikan palvelutoimittajien arviointi sisältää 

työterveyden ja -turvallisuuden (HS), ympäristövastuullisuuden (E) ja laaduntuot-

tokyvyn (Q). (HSEQ 2015, Väyrynen ym. 2014.) 

UPA on ulkopuolisen, koulutuksen saaneen toimijan tekemä arviointi etenkin 

pienten ja keskisuurten yritysten arviointiin. Tavoitteena UPA-arvioinnissa on pa-

rantaa turvallisuusyhteistyötä osapuolten välillä, selkeyttää oikeuksia ja velvolli-

suuksia sekä rohkaista työturvallisuuden kehittämiseen (Työturva 2015). UPA-me-

netelmä sisältää kolme asiakokonaisuutta: turvallisuus johtamisessa, turvallisuu-

den hallinta ja turvallisuusosaamisen kehittäminen, joihin liittyy 19 kysymystä, 

jotka on luokiteltu neljään vaativuustasoon, kuten 1. Turvallisuus johtamisessa, 1.1 

Miten työsuojelupäällikölle kuuluvat velvollisuudet on yrityksessä toteutettu? 

Onko yritykseen nimetty työsuojelupäällikkö? Onko yrityksessä selvyys työturval-

lisuuslainsäädännössä määritellyistä työsuojelupäällikön tehtävistä? Onko työsuo-

jelupäällikkö saanut tehtävään liittyvää koulutusta? Onko työsuojelupäällikön teh-

tävät määritelty? Pystyykö työsuojelupäällikkö antamaan yrityksen henkilöstölle 

työturvallisuuteen liittyvää koulutusta? (Ritolahti 2006.) 

Muita menetelmiä ovat muun muassa Eurostat-kirjaamisjärjestelmä, jonka ta-

voitteena on julkaista vuosittain Euroopassa sattuneet tapaturmat saman vertailu-

kelpoisen formaatin mukaisesti, sekä kansallinen kuolemaan johtaneiden tapatur-

matutkimusmalli TOT. (Rajala & Tarvainen 2000.) 

2.1.5 Työturvallisuuden parantaminen 

Myyttiä tapaturmien välttämättömyydestä rakentamisessa ei tule hyväksyä (Levitt 

& Samelson 1993). Työturvallisuuden parantaminen lähtee turvallisesta työskente-

lystä ja kaikkien ei-turvallisten toimintojen karsimisesta. Työntekijöitä tulee kan-

nustaa turvalliseen työskentelyyn, tapaturmista tulee jakaa informaatiota, niistä tu-

lee keskustella ja kaikki riskitilanteet tulee käsitellä. (Shin ym. 2014.) Riskitietoi-

suuden lisäämiseksi työmailla kaivataan konkreettista ja havainnollistavaa infor-

maatiota (Uusitalo ym. 2009). 

Lingard (2013) puhuu työturvallisuuden kehityskaaresta. Ensimmäisessä vai-

heessa 1980-luvulla huomio kiinnitettiin teknologisiin ratkaisuihin vaarojen välttä-

miseksi. Toisen vaiheen aikana ryhdyttiin huomioimaan myös henkilöön liittyvät 

toimet. Vasta 1990-luvun lopulla alettiin kritisoida johtamista ja organisaatioita. 

Kolmannessa vaiheessa alkoi toteutusvaihe työturvallisuusjohtamisen muodossa. 
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Meneillään olevassa neljännessä, sopeutumisen vaiheessa, puhutaan jo erilaisten 

näkökulmien yhteistyöstä.  

Koska työturvallisuus kuuluu kaikille, on kaikkien tiedettävä työmaan vaati-

mukset, erilaiset kannustimet ja sanktiot. Jotta työ saadaan turvallisemmaksi, on 

asenteiden muututtava ja tavoitteeksi rakennustyömailla asetettava Nolla tapatur-

maa (Levitt & Samelson 1993). 

Nolla tapaturmaa 

Rakennusalan valtakunnallisena tavoitteena on Rakennusteollisuus RT ry:n vuonna 

2010 asettama tavoite tulevan satavuotisjuhlavuoden kunniaksi saavuttaa niin sa-

nottu Nolla tapaturmaa vuoteen 2020 mennessä. Nolla tapaturmaa on toimintatapa 

tapaturmien välttämiseksi kokonaan. Tapaturmien torjuminen kuuluu kaikille ja 

kaikista vaaratilanteista tulee ottaa opiksi (Työsuojelusanasto 2006). Tavoitteena 

on saada myös rakennuttajat aktiivisiksi osapuoliksi tapaturmien ehkäisemisessä 

(Lappalainen ym. 2003). Tavoite ei ole uusi eikä ainutlaatuinen. Jounilan ja muiden 

(1995) mukaan Mottel, Long & Morrison (1995) kirjoittivat, että DuPont on puhu-

nut siitä jo sata vuotta sitten. Levitt ja Samelson (1993) ovat kirjoittaneet sen puo-

lesta 1990-luvulla ja myös muualla maailmassa tavoitellaan nollaa lähes samoilla 

tavoitteilla kuin Suomessakin. Tavoite on edelleen ajankohtainen ja haastava. 

Asenteet ovat muuttuneet ja Nolla tapaturman saavuttamiseen halutaan uskoa, 

mutta se on mahdollista saavuttaa vain, jos siihen aidosti sitoudutaan niin johdon 

kuin työntekijöidenkin keskuudessa (Kivekäs 2013).  

Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmä koosti vuonna 2000 muistion 

Kohti 0 -tapaturmaa, mikä hyväksyttiin myöhemmin myös kolmikantaisesti. Se 

pohjalta käynnistettiin valtakunnallinen Työturvallisuus kohti maailman kärkeä -

työtapaturmaohjelma (2001–2005), jonka keskeinen tavoite oli työtapaturmien ja 

ammattitautien torjunta. Myöhemmin kehitettiin Kokonaisturvallisuus-ohjelma, 

jossa turvallisuus nähtiin kokonaisvaltaisesti kaikilla elämän alueilla, kotona, va-

paa-aikana, töissä ja liikenteessä, yhdeksi tärkeimmistä työturvallisuustavoitteista 

Kohti turvallista Suomea (Työsuojeluneuvottelukunta 2005). Samalla tuotettiin op-

paita, kuten Rakenna ja remontoi turvallisesti - sekä Rakennustyön turvallisuusjoh-

tamisen hyviä käytäntöjä -oppaat. Kampanjoissa on korostettu, että työtapaturmia 

voidaan vähentää vain turvallisuuskulttuurin parantamisella ja Nolla tapaturmaa -

ajattelun sisäistämisellä. (Työsuojeluneuvottelukunta 2005, 

Työsuojeluneuvottelukunta 2003.) 
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Nolla tapaturmaa -kampanja ja siitä muodostunut Nolla tapaturmaa -foorumi 

on lanseerattu vuonna 2003 Yhteiskuntavastuulla työturvallisuutta -seminaarin leh-

distötilaisuudessa. Foorumissa on yli 300 jäsenyritystä tai -organisaatiota, joissa 

työskentelee yli 300000 työntekijää. Jäsenyritysten tapaturmataajuus pieneni 15 

prosenttia vuosien 2005–2008 aikana. Vuonna 2012 foorumiin ilmoittaneiden yri-

tysten tapaturmataajuus oli 15. Foorumi jakaa myös Tasoluokituksia (Taso I-III) 

yrityksille, jotka ovat onnistuneet parantamaan työturvallisuuttaan. (Nolla tapatur-

maa 2016.) 

Muita hankkeita työturvallisuuden parantamiseksi  

Erilaisia kansallisia, kansainvälisiä ja yrityskohtaisia hankkeita työturvallisuuden 

parantamiseksi on, on ollut ja tulee varmasti jatkossakin olemaan (Liite 7). Esimer-

kiksi hankkeet Zero Harm ja Making safety personal tuovat turvallisuutta vielä lä-

hemmäs toimijaa. (Sherratt ym. 2013.) Kuten aiemmin tässä tutkimuksessa on to-

dettu, jokainen tapaturma on turha ja kallis. Siksi niiden ehkäisemiseen tulee pa-

nostaa. Hankkein ja kampanjoin halutaan positiivisesti kannustaa turvalliseen työn-

tekoon, kuten Turvallisuus alkaa minusta -kilpailu, jossa palkitaan rakennustyömaa, 

jossa työturvallisuusasiat ovat esimerkillisellä tavalla. (Rakennusteollisuus 2015a.) 

Telinetorstait ovat Rakennusteollisuuden, Rakennusliiton ja Työsuojeluhallin-

non vuodesta 2000 lähtien vuosittain toteuttama toimintapäivä muistuttamaan teli-

netyöskentelyn vaaroista ja ehkäisemään putoamistapaturmia (Rakennusteollisuus 

2015b). Jokaisella työmaalla tulee tehdä putoamissuojasuunnitelma. Yleensä työn-

tekijät tuntevat putoamissuojasuunnitelmat huonosti (Tint ym. 2003). Lisäksi lu-

kuisilla eri yrityksillä on omia toimia ja hankkeita, joilla on tähdätty muun muassa 

työsuojeluun ja työterveyteen (STM & TTK 2002). 

Euroopan tasolla on myös ollut hankkeita, kuten ESAW (European Statistic on 

Accidents at Work), jossa EU-maiden työpaikkatapaturmille kehitettiin luokittelu-

järjestelmä ja tapaturmailmoituslomakkeet. Vuonna 2004 Euroopan työterveys- ja 

työturvallisuusvirasto julkaisi (EASHW 2004) Euroopan rakennusturvallisuuden 

huippukokouksessa niin sanotun Bilbaon julistuksen Rakennamme Turvallisesti, 

jossa todetaan muun muassa: ”Työturvallisuus ja työterveysongelmat, joita esiintyy 

rakennusvaiheessa ja rakennuksen käytön aikana, voitaisiin välttää varmistamalla, 

että näihin kysymyksiin kiinnitettäisiin huomiota suunnittelu- ja hankintavai-

heessa”. Julistuksen tavoitteena oli saada suunnittelijat poistamaan riskit ja tuo-

maan esiin mahdolliset jäljellä olevat riskit kaikissa hankkeissa. 
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2.2 Suhtautuminen työturvallisuuteen 

Joskus ajateltiin, että jokainen rakennusprojekti vie yhden työmiehen jokaista ra-

kennettavaa kerrosta tai hankkeen jokaista miljoonaa dollaria kohden. Näin raadol-

linen ajattelutapa, suhtautuminen herätti moraaliset keskustelut työturvallisuudesta. 

(Levitt & Samelson 1993.) Jos yrityksen menestymiseen vaikuttaa työturvallisuus, 

on työturvallisuudella ja siihen suhtautumisella saumaton yhteys. Tärkeintä työtur-

vallisuudessa on siihen suhtautuminen (Nightingale 2005). 

Kuten Johdanto-luvussa todettiin käsite suhtautuminen on monipuolisempi ja 

aktiivisempi käsite kuin asenne. Suhtautuminen vaikuttaa reagointiin, reagointino-

peuteen ja käyttäytymiseen ja sitä kautta myös tapaturmiin (Arnold ym. 2005, 

Seppälä 1987). Suhtautumisen, käyttäytymisen ja tapaturmien välinen yhteys on 

osoitettu useilla tutkimuksilla. Työturvallisuuteen suhtautumiseen vaikuttavat si-

toutuminen, matala fatalismi, turvallisuusprioriteetti ja riskitietoisuus. (Rundmo & 

Hale 2003.) Pelkkä tieto ei riitä, vaan suhtautuminen vaatii ymmärryksen 

(Lehtonen & Urponen 2011, Lyons 1998).  

Asenne on myös uskomuksia, tietoisuutta ja toimintaa (Glendon ym. 2006). 

Siihen liittyvät kognitiot: ajatukset, muisti, mielipiteet, tiedot ja uskomukset, joiden 

pyrkimys on muodostaa loogisia ja ristiriidattomia kokonaisuuksia (Turun avoin 

yliopisto 2015). Asenne on yleensä stabiili orientaatiotapa asioita kohtaan tai mo-

nitahoinen ilmentymä yksilön keskeisistä kognitiivisista funktioista (Lyons 1998). 

Siihen liittyy intensiteettiä, keskeisyyttä (Glendon ym. 2006). Asenteet vaikuttavat 

jopa siihen, menestymmekö vai epäonnistummeko jossain (Maxwell 2006).  

Asenne eroaa arvoista ja mielialoista, vaikka ne ovatkin lähikäsitteitä. Asenteet 

voivat muokata arvoja (Arnold ym. 2005). Arvot ovat hierarkkisia, vakaita, yleisiä 

ja tulevaisuuteen tähtääviä (Arnold ym. 2005, Vilkko-Riihelä 2001). Arvot ovat 

sosiaalisia perusperiaatteita, tavoitteita ja standardeja. Ne ovat oikeudenmukai-

suutta, tietoisuutta oikeasta ja väärästä, johon liittyy moraali ja etiikka sekä voi-

makkaat tunteet. Arvoja ei olla valmiita muuttamaan helposti. (Hatch 1997.) Nor-

mit puolestaan ovat kirjoittamattomia sääntöjä kaikille saman kulttuurin yhteisön 

jäsenille. Normit antavat luvan odottaa, miten toimitaan kulloisessakin tilanteessa. 

Kun arvot määrittelevät, mikä on tärkeää, arvokasta yhteisön jäsenille, normit puo-

lestaan määrittävät, millaista käytöstä voidaan odottaa toisilta, mikä on normaalia, 

mikä ei. (Hatch 1997.)  

Suhtautumisen muodostumiseen liittyy sosiaalinen tieto, joka ilmaistaan mie-

lipiteenä. Mielipide voi olla joko yksilön tai yhteisön yleinen käsitys asioista 



56 

(Vilkko-Riihelä 2001). Mielialat ovat tähän hetkeen sidottuja, vaihtelevia ja yleisiä 

(Arnold ym. 2005).  

Suhtautumiseen vaikuttavat myös luonteenpiirteemme, vaikka erilaiset ympä-

ristötekijät muokkaavat suhtautumistamme (Maxwell 2006). Suhtautumisen voi-

makkuus on yksilöllistä. Se, miten me asioihin reagoimme, riippuu tunteista, af-

fektiivisuudesta, uskomuksista, ajatuksista ja kognitiivisista tiedoista ja taidoista 

(Glendon ym. 2006, Arnold ym. 2005, Vilkko-Riihelä 2001). Suhtautuminen on 

joko positiivisia tai negatiivisia ja se ilmenee moraali- ja eettisyyskysymyksissä. 

Voimakkaasta suhtautumisesta voi ennakoida tulevaa käytöstä (Vilkko-Riihelä 

2001). 

Suhtautuminen työturvallisuuteen heijastaa turvallisuuskulttuuria. Turvalli-

suuskulttuuri muokkaa suhtautumista ja suhtautuminen on toimintamalli käytän-

nön ratkaisuille, mikä ilmenee vuorovaikutustilanteissa (Simola 2005, Siu ym. 

2004). Ihanteellinen suhtautuminen työturvallisuuteen ja ideaali turvallisuuskult-

tuuri kannustavat työskentelemään ja kehittämään työturvallisuutta koko ajan. 

Usein työntekijät ovat kuitenkin turvallisuusasenteiden suhteen enemmän fatalis-

teja kuin toimijoita (Rundmo 2000). Muita ammatteja tutkittaessa on todettu, että 

työntekijöiden suhtautumisella on vaikutusta siihen, miten turvallisesti työntekijät 

työskentelevät. Ammattikuljettajia tutkittaessa on huomattu, että työturvallisuuteen 

vaikuttavat niin osaaminen, aiemmat kokemukset kuin elintavatkin (Kärmeniemi 

ym. 2012). 

Suhtautumista työhön ja työturvallisuuteen voidaan tarkastella joko työtyyty-

väisyytenä tai sitoutumisena. Sitä voidaan tarkastella työtehtävien, palkan, johdon, 

organisaation, työkavereiden, asiakkaiden tai fyysisen työympäristön näkökul-

masta (Arnold ym. 2005). Työntekijän suhtautuminen työhön on yhteydessä työ-

tyytyväisyyteen, työn varmuuteen ja johdon sitoutumiseen (Silla ym. 2010, 

Rundmo 2000). Jos työpaikka ei ole turvallinen, työntekijät tiedostavat tapaturman 

mahdollisuuden (Oltedal & Wadsworth 2010). Turvallisuustason nostaminen vai-

kuttaa turvallisuuden tunteeseen (Rundmo 2000).  

Skandinaavisessa tutkimuksessa (Spangenberg ym. 2003) verrattiin tanskalai-

sen ja ruotsalaisen rakennusalan työtapaturmien eroavaisuuksia ja niiden syitä. 

Maiden välille rakennettiin 16 kilometrin mittainen siltayhteys 1990-luvulla. Ra-

kentamisen aikana seurattiin sattuneita työtapaturmia. Tanskalaisten työtapaturma-

taajuus oli merkittävästi suurempi, lähes viisinkertainen, kuin ruotsalaisten. Syitä 

eroista etsittiin makro-, meso- ja mikrotasoilta, erimerkiksi yhteiskuntaluokista, 

koulutuksen tasosta ja alan arvostuksesta. Tanskassa rakennusala mielletään alaksi, 

jossa ei tarvita erityistaitoja ja jossa on paljon määräaikaisia työsuhteita, kun taas 
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Ruotsissa osaksi alan opintoja kuuluvat muun muassa työturvallisuusasiat. Pu-

toamisten osuus molemmissa maissa oli noin puolet kaikista tapaturmista.  

Suomalais-venäläisyhteistyöhankkeita tutkittaessa 1970–80-luvuilla huomat-

tiin, että Suomen tilastoihin verrattuna suomalaisten Venäjällä tapahtuneiden tapa-

turmien määrä oli kaksinkertainen. Tapaturma-alttiimpia olivat rakennusmiehet, 

joiden tapaturma-alttius oli yli kolminkertainen seuraavana tulleeseen kirvesmies-

ten ryhmään. Alle 24-vuotiaat olivat jo silloinkin suurin riskiryhmä. (Pekkarinen 

ym. 1985.) 

Uhmaammeko me tahallamme vaaroja (Reason 2013)? Tintin ja kumppanei-

den (2003) tekemän tutkimuksen mukaan työtekijöiden oman näkemyksen mukaan 

henkilönsuojaimien käyttö on tärkeää ja työntekijöiden mielestä työturvallisuusoh-

jeita tulee noudattaa aina. Työntekijöiden mukaan he myös puuttuvat työturvalli-

suutta vaarantaviin epäkohtiin joko korjaamalla tilanteen tai ilmoittamalla asiasta 

työnjohdolle. Puolet vastaajista koki työpaikalla olevan vain vähän tapaturmaris-

kejä. Väitteeseen ”En usko, että minulle sattuu putoamistapaturma työssäni” vas-

tasi olevansa täysin tai melko paljon samaa mieltä neljännes vastaajista. Täysin tai 

jonkin verran eri mieltä oli lähes saman verran. Lähes joka toinen ei osannut ottaa 

kantaa väitteeseen. Tikkaiden käytön työalustana kiisti lähes kolmannes vastaajista, 

mutta kaksi kolmesta vastaajasta ei ollut samaa mieltä asiasta.  

Leather ja Butler (1983) olivat Glendonin ja muiden (2006) mukaan tutkineet 

rakennusalan työntekijöiden, joilla ei ollut kokemusta tapaturmista, suhtautumista 

työturvallisuuteen vertailemalla keskenään työntekijöitä, jotka noudattivat työtur-

vallisuusmääräyksiä niihin, jotka eivät noudattaneet. Määräyksiä noudattaneet hen-

kilöt, tarkkailivat mahdollisia vaaroja, suhtautuivat myönteisesti työturvallisuuteen, 

huolehtivat asioista ja olivat tyytyväisiä yrityksen turvallisuusasioihin. 

2.2.1 Suhtautumisen vaikutus käytökseen 

Ihmiset eivät aina käyttäydy odotusten mukaisesti. Suhtautumisen ja käyttäytymi-

sen välillä yhteys on hyvin kompleksinen (Glendon ym. 2006). Tilanteisiin liittyy 

erilaisia ajatuksia, tietoisuutta, normeja ja kontrollia, mitkä näkyvät käytöksessä 

(Arnold ym. 2005). Usein ihminen päätyy kompromissiin muiden tekijöiden vai-

kutuksessa (Vilkko-Riihelä 2001). Koska todelliset tunteemme vaikuttavat ulkoi-

seen toimintaamme, suhtautumista on vaikea peitellä (Maxwell 2006). 

Suhtautuminen on käytöstapa, jolla ilmennetään toimintaa, kognitiota, tunnetta 

ja mielentilaa (Kuva 4) (Lyons 1998, Bijker 1995, Jasanoff ym. 1995). Sillä on 

vaikutusta myös muiden toimintaan meitä kohtaan ja jopa muiden tunteisiin meitä 
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itseämme kohtaan. Suhtautumistapamme määrittelee Nightingalen (2005) mukaan 

jopa sen, miten elämä meitä kohtelee. Hyvä suhtautuminen mahdollistaa hyvän 

lopputuloksen.  

 

Kuva 4. Työntekijän kognitiivinen prosessikaavio suhtautumisen vaikutuksesta käytök-

seen mukaillen Shinin ja muiden (2014) kaaviota. 

Toimintamme riippuu siitä, miten me käsitämme riskin ja onko meillä aikaisempaa 

kokemusta asiasta (Kuva 4). Toiminnan aiheuttama lopputulos muokkaa uudelleen 

meidän riskikäsitystämme (Shin ym. 2014). Tämä prosessi on turvallisuuskäyttäy-

tymistä. Glendon ja muut (2006) ovat muotoilleet vastaavasti yksisuuntaisen syy-

seurauskaavion: informaatio, uskomukset, kognitiot ja toiminta. 

Sosiaalisissa tilanteissa ihminen toimii yleensä itsekontrollin ohjaamana. Hy-

vin kiinteässä työyhteisössä ryhmäkontrolli voi saada meidät toimimaan jopa vas-

toin omia arvojamme. Tätä Glendon ja muut (2006) sekä Arnold kumppaneineen 

(2005) kutsuvat työkulttuuriksi.  

Suhtautumistapaan vaikuttavat tekijät 

Suhtautuminen muovautuu omista henkilökohtaisista kokemuksista, koetuista asi-

oista, lapsuuden elinympäristöstä lähtien. Mitä varhaisemmassa vaiheessa opimme 

suhtautumaan turvallisuuteen myönteisesti, sitä todennäköisemmin niin myös käyt-

täydymme. (Inki ym. 2011.) Käytökseemme vaikuttaa toimintaympäristö, jossa toi-

mimme (Bridger 2015). Suhtautuminen ja käytös ovat vastavuoroisesti toisiaan 

vahvistavia tai yhtenäisiä, mutta itsenäisiä – teorioita on monia (Glendon ym. 2006). 

Positiiviseen suhtautumiseen vaikuttaa asian tai tilanteen tuttuus tai omakohtaisuus 

(Vilkko-Riihelä 2001).  

Ennakkoluulo ja kyynisyys ovat negatiivista suhtautumista. Ne ovat joko yk-

silön tai yhteisön ennakko-oletuksia ja -odotuksia jotain asiaa kohtaan. Ennakko-

luuloon liittyy yleensä oman edun menettämisen pelko, stereotypiat ja asian outous. 

Ennakkoluuloihin voi vaikuttaa suotuisissa olosuhteissa erilaissa tutustumistilan-

teissa sekä tiedotuksella ja koulutuksella. (Vilkko-Riihelä 2001.) Ennakko-odotus-
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ten ja kielteisen suhtautumisen on katsottu vaikuttavan heikentävästi oppimistulok-

siin (Koponen & Pyörälä 2014). Kyynisyys juontuu uskomuksista, tuntemuksista 

ja ilmenee käytöksenä. Se on toivottomuutta, frustraatiota ja pettymyksiä. Organi-

saatiossa kyynisyys aiheuttaa muun muassa suoritustason laskua, ristiriitoja, pois-

saoloja, vaihtuvuutta ja uupumista. Kyynisyyteen vaikuttavat heikko johtaminen, 

organisaation kulttuuri, käskyttäminen ja epärealistiset tavoitteet. (Dhar 2009.) 

Työtapaturmien ja työolojen kehittämisen suurimpana esteenä nähdään työnteki-

jöiden kielteinen suhtautuminen työturvallisuutta kohtaan (García ym. 2004). 

Suhtautumiseen vaikuttaa myös muiden asema. Jos henkilöllä on valtaa toisiin, 

kuten esimerkiksi esimiehellä alaisiin, voi suhtautuminen häntä kohtaan olla erilai-

nen kuin se muuten olisi (Arnold ym. 2005). Suhtautuminen on eräänlainen sap-

luuna, jonka avulla voimme hahmottaa ympäröivää maailmaa sekä uusia tilanteita 

ja asioita. Suhtautuminen auttaa sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin. Se auttaa sel-

viytymään ryhmässä. (Arnold ym. 2005, Vilkko-Riihelä 2001.) Suhtautumiseen 

liittyvät Glendoinin ja muiden (2006) mukaan tiivistetysti: sosiaalinen kontrolli, 

tietoisuus, vastuullisuus, prioriteetti, sitoutuminen, motivaatio, toiminta ja arviointi. 

Kun nuoret ovat huolissaan turvallisuudesta, he miettivät ennen kuin tekevät (wait-

and-see), toteavat Tucker ja Turner (2013). Yleensä uusilla työntekijöillä on niin 

sanottua tervettä pelkoa.  

Hyvää ja huonoa suhtautumista  

Suhtautumistapa ei välttämättä vaikuta käytökseen siitä huolimatta, että näin edellä 

todettiin. Se on vain yksi faktori turvallisuuskäyttäytymisessä (Glendon ym. 2006). 

Työstään pitävä ei välttämättä tee työtään paremmin kuin sellainen, joka ei pidä 

työstään. Arnold ja muut (2005) sekä Glendon ja kumppanit (2006) toteavat, ettei 

yksilön asenteiden muokkaamiseen töissä kannata tuhlata aikaa. Maxwellin (2006) 

mukaan suhtautumistapa tarttuu: vaikka tiimissä olisi huippuosaamista, mutta 

huono suhtautumistapa, ei tiimi kykene huippusuorituksiin. Suhtautuminen vaikut-

taa toimintoihimme ja paljastaa todellisen minämme (Maxwell 2006). Kun taas 

muun muassa Bridger (2015) toteaa, että suhtautumistavan tulee olla koko työyh-

teisön yhteinen asia. 

Yleensä omaksumme suhtautumistapamme niiltä ihmisiltä, joiden seurassa 

vietämme aikaa. Kun työyhteisössä osoitetaan vahvaa työmoraalia ja johto kannus-

taa hyvään suoritukseen, vahvistuu hyvä vire. Myönteinen suhtautuminen työtur-

vallisuuteen ilmenee muun muassa sääntöjen ja määräysten noudattamisena, ei pel-
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kästään rangaistuksen pelossa, vaan oman syvällisemmän ymmärryksen vaikutuk-

sesta. Huono suhtautumistapa tarttuu nopeammin kuin hyvä. (Maxwell 2006.) 

Myönteinen suhtautuminen näkyy työpaikan siisteytenä, riskiarvioinneissa ja vaa-

ratilanteiden vähentämisessä. (Inki ym. 2011.) 

Sen lisäksi, mitä aikaisemmin todettiin kyynisyydestä ja ennakkoluuloista, ne 

ovat kykenemättömyyttä nähdä omia virheitään. Niitä ei myöskään haluta myöntää. 

Anteeksiantamattomuus, oikeuksista pikkutarkasti kiinnipitäminen, minän koros-

taminen, jatkuva arvostelu sekä kunnian omiminen ovat esimerkkejä huonosta suh-

tautumisesta, mikä johtuu yleensä itsekkyydestä. Maxwell (2006) toteaa vielä, että 

huonoihin tapoihin tulee puuttua. Paras keino käytöksen muuttumiseen on oma-

kohtainen kokemus (Vilkko-Riihelä 2001). 

2.2.2 Tapojen muuttaminen vaatii tahtoa 

Koskaan ei ole liian myöhäistä muuttaa suhtautumistapaansa. Muutos vaatii, että 

ihminen tietää, tuntee ja ymmärtää omat nykyiset tapansa sekä ymmärtää turvalli-

sen käyttäytymisen merkityksen, minkä jälkeen hän muuttaa ajattelutottumuksiaan 

(Bergh 2011, Glendon ym. 2006, Maxwell 2006, Seppälä 1987). Tapoja muutetta-

essa on muutettava myös asiaan liittyvää tunnetta, tietoa ja käytöstapaa, arvoja, ar-

tefakteja, symboleja ja oletuksia (Reiman ym. 2008, Mauno & Ruokolainen 2005, 

Hatch 1997). Usein pelkkä tietoisuuden lisääminen ei riitä, vaan ihminen tarvitsee 

muutoksen tueksi tiedon seurauksista (Arnold 2005, Vilkko-Riihelä 2001). Pysyvä 

muutos vaatii, että henkilö on sisäistänyt muutoksen vaikutuksen syvällisesti 

(Arnold ym. 2005), jolloin se on vaikuttanut arvoihin asti (Vilkko-Riihelä 2001). 

Intervention vaikutus voi olla merkittävä. Tapaturman kokenut suhtautuu turvalli-

suuteen eri tavalla etenkin, jos se on vaikuttanut tunteisiin (Glendon ym. 2006). 

Sattuneita tapaturmia on hyvä analysoida kommunikoiden ja havainnollistaen uu-

sien tapaturmien estämiseksi (Rajala & Väyrynen 2010). 

Työsuojeluneuvottelukunnan raportin (2003) mukaan työnantajien edustajat 

korostivat, että turvallisuuskulttuurin muutos vaatii aktiivista ja jämäkkää johta-

mista sekä sitoutumista. Työntekijät puolestaan peräänkuuluttivat koulutusta, tie-

dotusta ja perehdytystä turvallisuusasioissa. Johdon sitoutuminen näkyy työnteki-

jöiden mukaan heidän ehdotustensa ja aloitteidensa huomioimisena. Kaikki edellä 

mainitut toimet vaativat kuitenkin ymmärryksen työyhteisön tavoitteista (Bergh 

2011). 
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Kuljettajia koskevassa tutkimuksessa (Blasco ym. 2003) tapaturman kokenut 

kuljettaja oli vaarassa joutua pian uuteen tapaturmaan. Tutkimuksessa puhuttiin yk-

sittäisistä tai ryhmittäisistä tapaturmataipumuksista. Yksittäisiksi tapaturma jäi 

niillä, joiden taidot, tietoisuus, pätevyys ja asenne, suhtautuminen, turvallisuutta 

kohtaan sekä turvallinen käyttäytyminen olivat hyvät.  

Suhtautumistapojen muutos on hidasta, työlästä ja haastavaa (Maxwell 2006, 

Nightingale 2005). Muutoksessa on tärkeää entisten uskomusten, arvojen ja oletus-

ten poisoppiminen (Schein 2004). Jos henkilö on toistanut jotain työtehtävää viisi 

kertaa, vaatii uuden tavan oppiminen ja vanhan poisoppiminen noin kymmenen 

toistoa (Shin ym. 2014). Syvällinen muutosprosessi vaatii motivaation, perustelun 

ja sisäistämisen (Schein 2004). Se vaatii koulutusta, harjoittelua ja uusien toimin-

tatapojen korostamista. Hatchin (1997) mukaan muutoksen tasot ovat ympäristön, 

organisaation ja yksilön muutokset. Yksinkertaisimmillaan tavat muutetaan, kun 

huomataan tarve muutokselle. Tätä kutsutaan Argyrisin (1999) mukaan yksisil-

mukkaiseksi oppimiseksi. Monisilmukkaisessa oppimisessa toimintaa monitoroi-

daan, muutetaan käytöstä ja etsitään sopivia toimintatapoja (Hatch 1997, Ruohotie 

1995).  

Suhtautumistapojen muutoksissa käytetään suostuttelua, mainontaa, harhau-

tusta ja julkista sitoutumista tai propagandaa ja aivopesua. Suostuttelu on harvoin 

menestyksellistä pitkän tähtäimen muutoksessa (Arnold ym. 2005, Vilkko-Riihelä 

2001). Positiivisen, tehokkaan suostuttelun tulee olla koskettavaa, konkreettista ja 

yksityiskohtaista. Se voi sisältää vähän pelottelua, mutta sen tulee tarjota valmis 

toimintamalli (Glendon ym. 2006). Parhaiten suhtautumista edistetään selkeillä ta-

voitteilla, positiivisella palautteella ja kannustamisella (Seppälä 1987). 

Vastoinkäymisetkin opettavat meitä ja vaikuttavat suhtautumiseen. Parhaim-

millaan ne motivoivat ja edistävät kekseliäisyyttä (Maxwell 2006). Pelko voi lisätä 

riskitietoisuutta, mikä parhaassa tapauksessa voi vaikuttaa käytökseemme 

(Glendon ym. 2006). Toisaalta liian pelottava ja realistinen kampanja herättää tor-

juntaa (Seppälä 1987). Koettu läheltä piti -tilanne voi johtaa turvallisempiin tapoi-

hin toimia, jos tilanne on koettu riittävän vakavaksi ja sillä on ollut henkilökohtaista 

vaikutusta (Arnold ym. 2005). Jos henkilö ei usko, että hänelle voisi sattua tapa-

turma, ei hän suhtaudu asiaan riittävällä vakavuudella eikä hänen suhtautumisensa 

muutu (Shin ym. 2014). 
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Työntekijöiden suhtautuminen työturvallisuuteen 

Työntekijöiden iän, koulutuksen tai työsuhteen luonteen mukaan ei ole havaittu ko-

vin suurta merkitystä esimerkiksi työturvallisuusohjeiden noudattamisessa (García 

ym. 2004). Nuorten, vasta alalle tulleiden tapaturmilla on yhteys kokemukseen ja 

ammattitaitoon. Joka toinen tapaturma rakennusalalla sattuu ensimmäisen työvuo-

den aikana (Seppälä 1987). Työntekijät, joilla on vain muutaman vuoden työkoke-

mus ja jotka työskentelevät pienissä yrityksissä, noudattavat huonommin ohjeita. 

Työhön suhtautumisessa on havaittu sukupolvien välillä eroa. (Heikkilä-Tammi ym. 

2011.)  

Vuosina 1943–1960-syntyneillä on ollut kova työmoraali. He ovat olleet työ-

keskeisiä ja he ovat arvostaneet työtään. Työn merkitys näyttää muutenkin lisään-

tyvän iän myötä, kunnes se vähän laskee 55 ikävuoden jälkeen. (Ruoholinna 2009.) 

X-sukupolveksi kutsuttuja 1960–1980-luvuilla syntyneitä on kuvattu ”heti-kaikki-

mulle-nyt”-sukupolveksi, jolle työ merkitsee hyvää palkkaa, uraa, koulutusta ja 

teknologiaa. Myöhemmin, 1980–2000-luvuilla syntynyt Y-sukupolvi on tottunut 

elämään netissä ja virtuaalimaailmassa. Heille työllä on eri merkitys. (Heikkilä-

Tammi ym. 2011.)  

Telakalla tehty tutkimus (Hallikainen 2010) osoitti, että työntekijät suhtautuvat 

turvallisuutta edistäviin sääntöihin positiivisesti. Jos turvallisuuden edistäminen 

vaati yhteistyötä esimiehen kanssa, suhtauduttiin siihen nihkeämmin. Mitä pidempi 

työhistoria työntekijällä oli, sitä suurempi oli työntekijän myönteisyys työturvalli-

suutta kohtaan. Työntekijät suhtautuivat myös riskikäyttäytymiseen kaksijakoisesti. 

He olivat esimerkiksi valmiita puuttumaan epävarmoihin nostotilanteisiin ja pu-

toamissuojauksien puuttumiseen, mutta eivät niinkään kulkuväylien tukkimiseen 

tai vaikeassa asennossa työskentelyyn. Alihankkijoiden työntekijät eivät olleet yhtä 

sitoutuneita turvallisuuteen ja he olivatkin sallivampia riskityöskentelyyn.  

Mäen ja Koskenvesan tutkimuksen (2010) mukaan rakennusalan työtapatur-

mista nousi esiin työntekijän suhtautuminen. Jos ”kaikki tapaturmat ovat estettä-

vissä”, miksi niitä edelleen tapahtuu? Mäki ja Koskenvesa (2011) puhuvat toisessa 

tutkimuksessaan tapaturma-alttiista työntekijöistä. Näille työntekijöille oli omi-

naista, etteivät he kokeneet suojaimia tarpeellisiksi ja he ottivat tietoisia riskejä 

työskennellessään. Heidän mielestään rakennusalaan liittyy vaaratekijöitä ja joskus 

on otettava riskejä aikataulussa pysyäkseen. Seppälän (1987) mukaan tutkimukset 

eivät ole yksiselitteisesti pystyneet toteamaan yksilöllisiä taipumuseroja. Hänkin 

on kuitenkin todennut, että tapaturmataipumus-käsite nähdään joko pysyvänä hen-

kilökohtaisena ominaisuutena, jolloin ihminen vain käyttäytyy ei-turvallisesti, tai 
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henkilö on tapaturma-altis, jolloin ihminen tietyissä olosuhteissa on alttiimpia ta-

paturmille, esimerkiksi stressaantuneena.  

Kun työntekijät kokevat, että työnantaja on panostanut heidän työturvallisuu-

teensa, todennäköisesti heidän suhtautumisensakin on myönteisempi (Mäki & 

Koskenvesa 2010). Arnold ja muut (2005) toteavat, että jos työntekijä on tyytymä-

tön työhönsä, odottaa hän pahinta.  

Organisaation suhtautuminen 

Työturvallisuuden taso yrityksessä on juuri sen tasoinen kuin, mikä on ylimmän 

johdon määrittelemä taso. Rakennustyömailla työturvallisuustaso riippuu työ-

maanjohtajien kyvyistä ja halusta panostaa työturvallisuuteen. Yrityksen turvalli-

suusjärjestelmä ei valitettavasti aina siirry työmaille asti. Omalla toiminnalla, kuten 

suojainten käytöllä, voidaan vaikuttaa paljon työturvallisuuteen. 

(Työsuojeluneuvottelukunta 2005.) 

Työpaikoilla on säännöt, joita tulee noudattaa. Sitoutumista yhteisiin sääntöi-

hin edistää se, että ne hyväksytään yhdessä. Työnjohdon valvonta ei yllä kaikkialle, 

jolloin jokaisen oma vastuu korostuu entisestään. Kun sääntöjä noudatetaan, vähe-

nevät riskit ja tapaturmat. Haasteellisinta on työyhteisössä, jossa työntekijöitä tulee 

monenlaisista työturvallisuuskulttuureista. Pääurakoitsija voi kuitenkin vaatia so-

pimuksissa tietyn tasoista työturvallisuutta. (Lappalainen ym. 2003.)   

Organisaatio vaikuttaa sosiaalisena ympäristönä vahvasti toimintaan. Se 

tarjoaa tukea ja turvaa yksilölle. Se sitoo määräyksiin ja toimintatapoihin. Yksiö 

toimii omien päämääriensä mukaisesti, jopa opportunisesti, joskus jopa paremmin 

kuin yhteisö. Parasta olisikin valita oikeanlaiset henkilöt ja tiimi tiettyihin tehtäviin. 

(Glendon ym. 2006). 

Rakennusalan työntekijöiltä kysyttäessä (Tint ym. 2003) kahdeksan kymme-

nestä olivat sitä mieltä, että työnantaja pitää työntekijöiden työturvallisuutta tär-

keänä asiana. Työnantajat pitivät tärkeänä myös suojavarusteita ja -laitteita. Työn-

antajien ja työsuojeluhenkilöstön katsottiin kannustavan työntekijöitä työturvalli-

suuteen. Työturvallisuuteen liittyvistä asioista työntekijöiden oli helppo puhua 

työnantajien kanssa. Työnantaja puuttui työturvallisuutta vaarantaviin tilanteisiin 

tai työntekijöiden vaaralliseen työskentelyyn vain joka toisessa tilanteessa. Työn-

tekijöistä puolet katsoi työnjohdon olevan perillä työsuojeluasioista. Työturvalli-

suudesta puhuttiin vain joka toisen työntekijän työpaikalla.  
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Vaikuttamisen mahdollisuudet 

Tutkimusten mukaan erilaisilla interventioilla ja kampanjoilla saadaan parannettua 

työoloja ja positiivista suhtautumista työturvallisuuteen (Saarela ym. 1989, Saarela 

1990). Kampanjat lisäävät työntekijöiden tietoisuutta vaaroista ja lisäsivät turvalli-

sempaa työskentelyä (Saarela 1989). Suomeen rakennetut Turvapuistot ovatkin ai-

nutlaatuisia työturvallisuuden oppimis- ja kokemuspaikkoja niin työntekijöille 

kuin opiskelijoillekin. Turvapuistoissa on konkreettisia esimerkkejä, koulutusym-

päristöjä ja –ratoja. Turvapuistojen ideana on, että siellä opitaan havaitsemaan vaa-

rat ja opetetaan turvallisia työtapoja ja oikeanlaista suhtautumista työturvallisuu-

teen toiminnallisten tehtävärastien avulla. Puistoissa on lavastettu dramaattisia ta-

paturmatilanteita, joista on tarkoitus myös keskustella koulutettujen kouluttajien 

opastamana. Näin tieto siirtyy tunnetasolle ja jää paremmin ihmisten mieleen. Ta-

voitteena on saada ihmisille syntymään ymmärrys ja tietoisuus, että vakavatkin työ-

tapaturmat voidaan estää välttämällä vaarat omassa työssä. (Reiman ym. 2015, Ru-

dus Turvapuisto 2015, Turvapuisto Pohjois-Suomi 2015.) 

Ergonomialla voidaan helpottaa ja tehostaa työtä sekä lisätä työturvallisuutta. 

Ergonomia voidaan käsittää ihmisen ja hänen toimintojensa sekä toimintaympäris-

töjensä väliseksi vuorovaikutukseksi, jolla pyritään muokkaamaan ympäristöteki-

jöitä ihmisen ominaisuuksia vastaavaksi. (Mäkinen 2001, Seppälä 1987.) Ergono-

mia jaetaan seuraavasti: fyysiseen ergonomiaan, kuten työasennot ja työn fyysisen 

kuormitus, kognitiiviseen ergonomiaan eli tietojen käsittelyyn ja henkiseen kuor-

mitukseen sekä organisatoriseen ergonomiaan eli työprosessien koordinointiin. 

(Työsuojelusanasto 2006.) Rajalan (2011) osallistuvaan ergonomiakehään kuuluvat 

kompetenssin, luottamuksen ja motivaation lisäksi prosessien parantaminen. Er-

gonomiaa voidaan hyödyntää myös riskien kartoittamisessa (STM 2015).  

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja työntekijöiltä vaaditaan koko ajan uu-

sien asioiden, laitteiden, välineiden, määräysten ja tuotantotapoja hallintaa. Amma-

tillinen kasvu työelämässä käsittää toimet, joilla ylläpidetään ja lisätään ammatil-

lista pätevyyttä. (Ruohotie 1995.) 

2.3 Rakentamisen ammattilaiseksi kasvaminen  

Rakentaminen vaatii vahvaa ammatillista kompetenssia ja osaamista. Se vaatii fyy-

sisiä ja kognitiivisia kykyjä, tietoa ja taitoa sekä niiden soveltamista. Se on jatkuvaa 

uuden oppimista. Työ kysyy motivaatiota, persoonallisuutta ja hyvää minäkäsitystä, 
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mutta myös yhteistyökykyä ja yhteisvastuuta. Työntekijän tulee tuntea työkoh-

teensa, välineet ja niiden hallinta. (Räsänen & Trux 2012, Ruohotie 2008, Ruohotie 

& Honka 2003.) Tietoisuuden lisääminen parantaa myös työturvallisuutta (Hämä-

läinen 2010). 

Ammatillinen kasvu on jatkuva oppimisprosessi, johon liittyy tarve ja halu ke-

hittyä (Ruohotie 2000). Ammattilaisuus kehittyy hitaasti ja vaiheittain (Räsänen & 

Trux 2012). Oppiminen vaatii, että yksilö pystyy antamaan kokemalleen asialle 

merkityksen (Ruohotie 2000, Ruohotie ym. 1998). Ammattilainen ymmärtää, mitä 

työmaalla tapahtuu ja miten erilaisissa tilanteissa toimitaan (Uusitalo ym. 2009). 

Ammatillisuus on kykyä hallita häiriöitä ja poikkeustilanteita (Ruohotie 2008, 

Ruohotie & Honka 2003). Ammattilainen pysähtyy ja miettii ennen kuin tekee 

(Levitt & Samelson 1993). Ammattilainen toimii automaattisesti, harjaantuneesti 

ja uutta luoden (Räsänen & Trux 2012). Ammattilaiseksi kasvaminen vaatii niin 

yhteisöllisyyttä kuin kokemuksellista oppimistakin. Ammattispesifinen tietotaito 

kasvaa kokemuksen ja ymmärryksen tason lisääntyessä (Ruohotie & Honka 2003). 

Nykyään yhä useampi tulee rakennusalalle ammatillisen koulutuksen kautta. 

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan (Andersson ym. 2014) nuoret oppivat ammatil-

lisessa koulussa laitteiden käyttöä, ergonomiaa, ensiapua ja psykososiaalista työ-

ympäristön hallintaa. Pääsääntöisesti nuoret olivat tyytyväisiä koulussa saamaansa 

työturvallisuuskasvatukseen. Parhaat opit he kuitenkin olivat saaneet esimerkkien 

ja omien kokemuksien kautta käytännön töissä. Kokemuksellisuus on todettu hyö-

dyllisemmiksi kuin luennot tai mallioppiminen. Kokemuksellinen oppiminen lisää 

lääketieteen alan tutkimuksen mukaan tietoisuutta, johon liittyy vahvasti myös ref-

lektointi. (Koponen & Pyörälä 2014.) 

Työssäoppiminen koetaan positiivisesti. Autenttisissa tilanteissa pääsee har-

joittelemaan ja ottamaan myös vastuuta (Andersson ym. 2014). Työ muokkaa teki-

jäänsä (Räsänen & Trux 2012). Kehittämishaasteet kohdistuvat niin nuorten kuin 

yrittäjienkin mukaan turvallisuusjohtamiseen, riskienhallintaan ja sitoutumiseen, 

osallistumiseen sekä perehdytykseen (Andersson ym. 2014, Kiltti 2004). Tietoi-

suuden lisäämisessä koulutus on paras keino (Kiltti 2004). 

Koulutuksissa on korostettava vastuuta ja suhtautumista. Alalle tulevien työn-

tekijöiden ymmärrys työolojen riskeistä ja työnjohdon vastuusta on jopa olematon. 

Ammattikorkeakoulusta valmistuvien tiedot ja taidot eivät välttämättä riitä työmai-

den nykypäivän vaatimuksiin. (Työsuojeluneuvottelukunta 2003.) 
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2.3.1 Turvallisuusasiat koulutuksessa 

Koulutuksella katsotaan olevan suuri merkitys työturvallisuuteen suhtautumisen 

parantamisessa (STM & TTK 2002). Jatkuva uuden oppiminen on osa nykyistä 

työelämää, kun tiedot ja taidot vanhenevat nopeasti. Työturvallisuus on pitkäkes-

toista kasvatustyötä, josta tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä Työturvallisuus-

kasvatus kuvastamaan kaikkea formaalia ja informaalia opetusta, opastusta ja kas-

vatusta työturvallisuuden ja turvallisuuden edistämiseksi (Ruohotie 2000). Lehto-

sen ja Urposen (2011) mukaan se sisältää myös asennekasvatuksen. Yksi yhtäläi-

nen käsite yhtenäistäisi turvallisuusasioiden opetusta ja kasvatusta (Palukka & Sal-

minen 2003). Taulukossa 4 on muita synonyymeinä käytettyjä käsitteitä (Lehtonen 

& Urponen 2011).  

Taulukko 4. Työturvallisuuden kasvatustyön käsitteitä ja niiden määritelmiä Lehtosen 

ja  Urposen (2011) mukaan. 

Termi Määritelmä 

Työturvallisuusopetus Työturvallisuuden eri osa-alueiden opetus. 

Työturvallisuuskoulutus Erilaiset täsmäkoulutukset, kuten Työturvallisuuskorttikoulutus. 

Turvallisuuskasvatus Aiemmin rauhankasvatuksessa käytetty, sisältää yksilön turvaamisen osa-

alueet. 

Turvallisuuskoulutus Laaja-alainen termi, käytetään eri merkityksissä. 

Työsuojelukoulutus Esimerkiksi alakohtainen työpaikkakoulutus. 

Työsuojelukasvatus Työsuojelukoulutuksen synonyymi tai muu tietty koulutus. 

Ihminen oppii ja kehittyy positiivisessa vuorovaikutuksessa (Ruohotie ym. 1998). 

Me opimme koko ajan, huomaamattakin (Ruohotie 2000). Oppiminen on kognitii-

vinen, affektiivinen ja konatiivinen konstruktio, johon vaikuttavat persoonallisuus 

ja älykkyys (Ruohotie ym. 1998). Oppiminen muuttaa käytöstä ja parhaimmillaan 

se tapahtuu haasteellisissa tilanteissa ja kokemuksen kautta (Glendon ym. 2006). 

Turvallisuutta ei välttämättä opeteta koulussa tarpeeksi. Esimerkiksi sairaan-

hoitajien koulutusta tutkittaessa (Whiaker ym. 2002) työturvallisuutta ei katsottu 

olevan riittävästi. Opetussuunnitelmissa työturvallisuuskasvatus on esillä hyvin 

vaihtelevasti. Vaikka opettajat pitävät työturvallisuutta tärkeänä asiana, se koetaan 

vaikeana aihealueena. Ammatillisissa opinnoissa tulisi työturvallisuuteen puuttua 

paljon jämäkämmin. Opiskelijoista yli 2200:lle sattuu tapaturma opintojen aikana. 

(TVK 2015.) Paras tapa opettaa työturvallisuutta olisi käsitellä sattuneita tapatur-

mia käytännönläheisesti. Turvallisuuskasvatus tulee aloittaa varhain, jo päiväko-

dissa. (Kärmeniemi ym. 2012, Palukka & Salminen 2003.)  
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Turvallisuuskasvatus varhaiskasvatuksessa sekä perus- ja lukio-

opetuksessa 

Päiväkodeissa aloitettava kasvatustyö on osa elinikäistä oppimista (STM 2002). 

Varhaiskasvatuksen pedagogiikan tavoitteena on luoda perusta turvalliselle ajatte-

lulle ja suhtautumiselle (Palukka & Salminen 2003). Yksi varhaiskasvatussuunni-

telman osa-alue on tukea lapsen tutkimisen, kokemuksellisuuden ja oivaltamisen 

mahdollisuuksia. Päiväkodissa turvallisuuskasvatukseen käytetään noin puoli tun-

tia viikossa ja prioriteettina ovat liikenneturvallisuus, kotitapaturmat ja ympäristö-

turvallisuus (Palukka & Salminen 2003).  

Esikoulun tavoitteena on parantaa lasten kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyk-

siä (Perusopetuslaki 1998/628). Lisäksi tavoitteena on antaa lapsille mahdollisuus 

innostua, kokeilla ja oppia uutta erilaisissa ympäristöissä ja eri tiedon- ja tai-

donaloilla (Opetushallitus OPH 2015a). Esiopetuksen opetussuunnitelmassa ote-

taan kantaa myös turvallisuuskasvatukseen. Tavoitteena on itsestä huolehtiminen, 

terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin sekä arjen teknologian hallintaan liitty-

vät taidot. Lisäksi lasta ohjataan tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valin-

toja ja tuetaan myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen ja ohjataan huolehtimaan 

itsestään, toisistaan, omista tavaroista ja yhteisestä ympäristöstä. (OPH 2015a, Sta-

kes 2005, Varhaiskasvatuslaki 1973/36.) 

Peruskoulujen tehtävänä on tukea lasten kasvua vastuunkykyisiksi yhteiskun-

nan jäseniksi ja antaa heille elämässä tarpeelliset tiedot ja taidot. Peruskoulussa 

pyritään opettamaan elämässä ja arjessa tarvittavia selviämisen taitoja terveyden, 

turvallisuuden ja ihmissuhteiden, liikkumisen ja liikenteen, teknologisoitumisen 

osa-alueilla sekä kiinnittämään huomiota omaan ja toisten hyvinvointiin, tervey-

teen ja turvallisuuteen. Lisäksi peruskoulussa edistetään myönteistä asennetta työtä 

ja työelämää kohtaan. Jo ensimmäisen ja toisen kouluvuoden tavoitteena on, että 

oppilaat oppivat huolehtimaan itsestään. Heille opetetaan omaan hyvinvointiin, tur-

vallisuuteen ja arjen sujumiseen liittyviä perusasioita sekä yhteisiä pelisääntöjä. 

(OPH 2015c.) Tavoitteena on itsenäinen ja turvallinen liikkuminen lähiympäris-

tössä sekä turva- ja suojavälineiden käyttö. Kolmannesta kuudenteen luokka-as-

teilla harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja. Yläluokilla käsitöissä 

yhtenä osa-alueena on työturvallisuuteen perehtyminen ja työn vaarojen ja riskien 

arviointi. Ergonomiasta puhutaan kotitaloudenopetuksen yhteydessä. (OPH 2015c.) 

Peruskoulun opettajien prioriteetti työturvallisuuskasvatuksessa Palukan ja 

Salmisen (2003) mukaan ovat koneturvallisuus, tapaturmien torjuta, henkilönsuo-
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jainten käyttö, väkivallan ehkäisy ja ergonomia sekä varovaisuus eli oikea suhtau-

tuminen työhön. Peruskoulun käsityön turvallisuusoppaassa (Inki ym. 2011) mai-

nitaan, että turvallisuuskasvatus on tietojen ja taitojen ohella myös asennekasva-

tusta, jolla pyritään muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä suhtautumista työ-

hön. Työturvallisuusoppaassa ohjataan turvalliseen käsityöopetukseen, turvalli-

suusnäkökulman huomioimiseen ja turvallisuusasenteiden omaksumiseen. (Inki 

ym. 2011.) Opaassa mainitaan myös, että käsityön opetuksen tavoitteena on myön-

teisen suhtautumisen luominen työturvallisuuteen sekä vastuunottoa itsestä ja 

muista, mutta myös koulun omaisuudesta. Peruskoulun turvallisuuskasvatus perus-

tuu muun muassa perusopetuslakiin (1998/628), pelastuslakiin (2011/379) ja työ-

turvallisuuslakiin (2002/738).  

Peruskoulun opettajat, Palukan ja Salmisen (2003) tutkimuksen mukaan, opet-

tavat työturvallisuutta keskimäärin kaksi tuntia lukukaudessa. Peruskoulussa työ-

turvallisuus korostuu muun muassa liikunnassa, käsitöissä, kotitaloudessa, kemi-

assa ja fysiikassa (Lehtonen & Urponen 2011). Kaksi opettajaa kolmesta on sitä 

mieltä, että työturvallisuuden opettaminen on erittäin tärkeää ja kolmasosan mu-

kaan melko tärkeää. Lähes kymmenesosa peruskoulunopettajista ei pidä työturval-

lisuuden opettamista merkityksellisenä, vaikka oppilaille tulisi opettajien mukaan 

opettaa työsuojelun perusasiat, ergonomiaa ja tapaturmien torjuntaa. Peruskoulun 

oppilaat suorittavat Työelämään tutustumisjakson (TET) yläkoulun aikana, jolloin 

työturvallisuusasioita sivutaan. (Palukka & Salminen 2003.) 

Lukio-opintojen tavoitteena on opiskelijoiden kasvaminen hyviksi, tasapainoi-

siksi ja sivistyneiksi ihmisiksi. (Lukiolaki 1998/629). Lisäksi tavoitteena on kas-

vattaa opiskelijat vastuuntuntoisiksi ja velvollisuuksistaan huolehtiviksi kansalai-

siksi yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä. Kaikille yhteisiä aihekokonai-

suuksia ovat hyvinvointi ja turvallisuus. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, 

että opiskelija ymmärtää työ- ja toimintakyvyn sekä turvallisuuden merkityksen. 

Keskeisenä sisältönä ovat muun muassa työ- ja toimintakykyyn sekä turvallisuu-

teen vaikuttavat tekijät, kuten työhyvinvointi, työturvallisuus ja yleinen turvalli-

suus. (OPH 2003.)  

Lukion opettajista kolmasosa ei opeta työturvallisuutta ollenkaan. Lukiossa 

turvallisuusopetus painottuu matemaattisten aineiden, liikunnan, terveystiedon ja 

yhteiskuntaopin opetukseen sekä opinto-ohjaukseen. Suurin osa lukion opettajista 

katsoo työturvallisuuskasvatuksen vähintään melko tärkeäksi. Prioriteettina pide-

tään tapaturmien torjuntaa, henkistä työhyvinvointia, kemikaalien käyttöturvalli-

suutta ja henkilönsuojainten käyttöä. (Palukka & Salminen 2003.) 
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Opettajalla on suuri merkitys oppilaiden turvallisuusasenteen muodostumiseen. 

Opettajan suhtautuminen vaikuttaa siihen, miten hän opettaa työturvallisuusasioita 

(Palukka & Salminen 2003) ja miten hän piilo-opettaa asioita (Lehtonen & Urpo-

nen 2011). Opettajakoulutuksesta puuttuu turvallisuuskoulutus. Lehtosen ja Urpo-

sen (2011) tutkimuksessa käy ilmi, että vuoteen 1996 asti käsityönopettajien kou-

lutuksessa on ollut erillinen Työsuojelu ja ensiapu -kurssi, jota ei enää ole. Turval-

lisuus on sisällytetty muihin aineisiin läpäisyperiaatteella, kuten muissakin koulu-

tuksissa. (Palukka & Salminen 2003.)  

Turvallisuuskasvatus ammatillisessa koulutuksessa 

Rakentamista on perinteisesti opittu tekemällä ja nykyäänkin monille nuorille paras 

tapa oppia on käytännössä tehtävä työ (Andersson ym. 2014, Häkkinen 1995). Suo-

malaisessa järjestelmässä ammatillinen koulutus koettiin liian teoreettiseksi ja ir-

rallinen osaksi työelämää (Huhtala 2000, Ruohotie ym. 1998). Niinpä 1990-luvun 

lopulla alettiin panostaa työssäoppimiseen. Nykyään toisen asteen koulutuksessa 

on sisäänrakennettu malli, jossa jokainen opiskelija suorittaa vähintään puolen vuo-

den työssäoppimisjakson. Jakso suunnitellaan, ohjataan ja arvioidaan. Työssäoppi-

misella tavoitellaan mahdollisimman valmiin, osaavan ja koulutetun työvoiman 

siirtyminen koulusta työelämään.  

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, sisältäen amma-

tilliset, yhteiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat. Rakennusalan perustutkinto 

sisältää neljä osaamisalaa, joista yksi on talonrakennuksen osaamisala, talonraken-

taja, jossa voi erikoistua joko kirvesmiestöihin, muuraukseen, betonointiin, teräs-

rakentamiseen, korjausrakentamiseen, kivirakentamiseen, hirsirakentamiseen, mit-

taustöihin tai rakennusalan moniosaajaksi. (OPH 2015b.) Ammatillisen perustut-

kinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin 

sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään 

yhdellä osa-alueella (OPH 2015b). Liitteessä (8) on esitetty opetussuunnitelmien 

turvallisuuteen liittyvät pedagogiset vaatimukset.  

Opetussuunnitelmien mukaan opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaa-

misensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä perustus-

töitä rakennustyömaalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa kuin opiskelijan osaami-

nen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, ar-

vioinnin kohteita ja kriteereitä. (OPH 2015b.) 
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Opiskelijan arvioinnin perusteissa tyydyttävän, vähimmäistason, suoritukseen 

vaaditaan muun muassa, että opiskelija suhtautuu myönteisesti turvalliseen toimin-

taan sekä välttää riskejä työssään. Opiskelija noudattaa työstä annettuja turvalli-

suusohjeita eikä aiheuta vaaraa ja käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, 

työvälineitä ja -menetelmiä. Opiskelija huomioi eri työvaiheiden töihin liittyvät tur-

vavaatimukset. Hän osaa asentaa työssään tarvittavia suojakaiteita, telineitä ja suo-

jauksia ohjeiden mukaisesti sekä toimia määräysten mukaisesti. Lisäksi vaaditaan, 

että opiskelija toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti sekä avustavana työryhmän 

jäsenenä aiheuttamatta häiriötilanteita. Opiskelija ottaa oman työn suunnittelussa 

huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohtia sekä ylläpitää työympäristön työtur-

vallisuutta ja ergonomisuutta tutuissa tilanteissa. Ennen kaikkea hän toimii yhteis-

työssä työryhmän jäsenten kanssa. (OPH 2015b.) 

Yhteisiin opintoihin kuuluvassa Työelämätaidot-opinnoissa otetaan varsinai-

sesti kantaa turvallisuuteen. Tyydyttävään tasoon vaaditaan, että opiskelija tuntee 

keskeiset alan asiat työehdoista ja oman alansa työlainsäädännöstä. Opiskelija ottaa 

toiminnassaan huomioon oikeutensa ja velvollisuutensa ja noudattaa työstä annet-

tuja turvallisuusohjeita ja huolehtii työssä vaaditusta suoja- ja muusta vaatetukses-

taan. Myös liikunnassa mainitaan, että opiskelija huolehtii työkyvyn ylläpitämi-

sestä sekä ottaa toiminnassaan huomioon oman ammatin kuormittavuustekijät ja 

toimii ergonomisesti. (OPH 2015b.)  

Opetussuunnitelman liiteosassa (OPH 2015b) mainitaan, että rakennustyö-

mailla työskennellään ympäri vuoden vaihtelevissa sää- ja ympäristöoloissa. Työ-

menetelmien ja -välineiden kehittyminen on keventänyt kaikkein raskaimpia työ-

vaiheita, mutta silti rakennustyömaalla työskentely edellyttää hyvää fyysistä kun-

toa. Rakentamisessa tavoitellaan korkeaa laatua, terveellisyyttä, turvallisuutta, tar-

koituksenmukaisuutta ja toimivuutta sekä asiakastyytyväisyys. Lisäksi mainitaan, 

että rakennusalan perustutkinnon suorittanut ottaa erityisen tarkkaan huomioon 

työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen, koska rakennusala on työturvalli-

suudeltaan vaarallinen toimiala ja turvallisia työtapoja sekä oikeaa asennetta, suh-

tautumista arvostava työturvallisuuskulttuuri on vasta kehittymässä rakennusalalle. 

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija toimii työturvallisesti ja vastuullisesti 

työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toi-

minta- ja työkykyään. Lisäksi opiskelija työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää 

alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liit-

tyviä vaaroja ja terveyshaittoja. 
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Ammatillisen toisen asteen koulutuksen opettajat käyttävät Palukan ja Salmi-

sen mukaan (2003) työturvallisuuskasvatukseen keskimäärin viisitoista tuntia lu-

kukaudessa. Toisaalta joka kuudes opettaja ei opeta turvallisuutta ollenkaan. Prio-

riteettina työturvallisuuskasvatuksessa opettajat olivat maininneet tapaturmien tor-

junnan, koneturvallisuuden, ergonomian ja henkilönsuojainten käytön. Opetuk-

sessa hyödynnetään monisteiden ja kirjojen lisäksi nettiä, mutta opettajat kaipasivat 

enemmän havainnollistavaa opetusmateriaalia. 

Insinööriopinnoissa on perinteisesti harjoiteltu ammatillisia tehtäviä myös työ-

maalla, käytännön työharjoittelussa. Insinöörikoulutus ja työelämä ovat olleet vah-

vasti sidoksissa toisiinsa. Koulutus on ollut vastaavanlaista monessa maassa. (Mä-

kinen 2000.) Insinööreiksi opiskellaan nykyään ammattikorkeakouluissa. Opin-

noissa lähes kaikki opettajat opettivat työturvallisuutta ja he käyttivät siihen aikaa 

keskimäärin kymmenen tuntia lukukaudessa. Opettajat luennoivat, keskustelevat ja 

teettävät harjoitustöitä työturvallisuusaiheista. Prioriteetti turvallisuuskasvatuk-

sessa on tapaturmien torjuminen, henkinen hyvinvointi ja koneturvallisuus. (Pa-

lukka & Salminen 2003.) 

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän vaatimusten mukaista 

opetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin sekä tukea opiskelijan ammatillista 

kasvua (Ammattikorkeakoululaki 2014/932). Perusopintojen tavoitteena on antaa 

laaja-alainen yleiskuva tehtäväalueesta. Tavoitteena on myös perehdyttää opiske-

lija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin 

ja sovellutuksiin. Opiskelijan olisi valmistuttuaan kyettävä työskentelemään itse-

näisesti. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti am-

mattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen 

soveltamiseen työelämässä. (Opetusministeriö OPM 2009.)  

Kansainvälisessä viitekehyksessä EQF (European Qualifications Framework) 

on eri koulutuksiin määritelty tasot. Suomalainen ammattikorkeakoulututkinto on 

määritelty kuudennelle tasolle, kun taas ammatilliset tutkinnot sijoittuvat tasolle 

neljä. Tasolla neljä hallitaan oman alan fakta- ja teoriatiedot laajoissa asiayhteyk-

sissä ja työskennellään itsenäisesti, mahdollisesti muuttuvissa toimintaympäris-

töissä, ja vastataan omien tehtävien loppuun suorittamisesta sekä toimitaan turval-

lisesti ja vastuullisesti työyhteisössä, mutta kyetään myös valvomaan muiden suo-

rittamia rutiinitehtäviä. Tasolla kuusi hallitaan oman alan tiedot ja taidot laaja-alai-

sesti sekä kyetään soveltamaan tietoa ja ratkaisemaan ongelmia. Tasolla pystytään 

myös johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita sekä työskente-

lemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. (OPM 2009.) 
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2.3.2 Työhön perehdytys 

Jokainen rakennustyömaalle ensimmäistä kertaa tuleva perehdytetään ja opastetaan 

työmaan erityisolosuhteisiin jopa niin, ettei ensimmäisenä päivänä saisi tehdä 

muuta kuin seurata ja havainnoida (Laitinen ym. 2013, Levitt & Samelson 1993). 

Perehdyttämisen tavoitteena on kehittää ammattitaitoa ja mahdollistaa itsenäisen 

työn suorittaminen, jotta työn tekeminen ja työympäristön vaatimukset kohtaavat 

(Uusitalo ym. 2009). Perehdytyksen tärkeys ja merkitys työturvallisuuden paranta-

misessa korostuvat monissa tutkimuksissa (mm. Andersson ym. 2014, Nenonen 

2013b). Etenkin nuorille on annettava selkeä kuva työpaikasta ja siellä tehtävästä 

työstä, työvälineistä ja työvaiheista. Työntekijöiden tehokas ja turvallinen työsken-

tely on myös työnantajan etu. Jatkuvalla perehdytyksellä varmistetaan myös, ettei 

työstä tule liian rutiininomaista, jotta rutiinit eivät lisäisi tapaturmavaaraa. (Inki ym. 

2011.) Perehdytyksen ja työhönopastuksen tulee olla pitkäjänteistä, systemaattista 

ja yksityiskohtaista. Se on tehtävä huolellisesti ja myös vain hetken työsuoritusta 

varten. Perehdytys on osa työsuojelutoimintaa, johon kuuluu uuden työntekijän 

vastaanottaminen ja työntekijöiden esittely, työmaan sekä erityisten vaarakohtei-

siin tutustuminen ja työskentelyn seuraaminen. (Levitt & Samelson 1993.)  

Jokainen urakoitsija perehdyttää omat työntekijänsä työturvallisuuteen, vaikka 

rakennuttajalla tai päätoteuttajalla onkin päävastuu turvallisuusyhteistyöstä. Vuok-

ratyönantajat vastaavat omien työntekijöiden turvallisuusosaamisesta. Työnjohto-

tehtävistä ja työn tekemisen valvonnasta vastaa nimetty taho. Pääasiallinen vastuu 

tapaturmista on työnantajalla. (Laitinen ym. 2013.) Työntekijällä on velvollisuus 

noudattaa ohjeita ja käyttää suojaimia sekä huolehtia, ettei tapaturmia pääse sattu-

maan muillekaan. Työntekijän on tunnettava oman työhönsä ja työympäristöönsä 

liittyvät vaarat ja tiedettävä, miten vaaratilanteessa toimitaan. (TTK 2013.)  

Jo 1980-luvulla rakennusalan työntekijät korostivat, että tärkein tapaturmien 

torjuntakeino on perehdytys, jonka jälkeen tulee työntekijän oma vastuu, työnjoh-

don suhtautuminen ja sitoutuminen työturvallisuuteen, tarkastukset, valvonta sekä 

turvalliset välineet. Muita kannanottoja olivat ohjeiden, määräysten ja suunnittelun 

korostaminen sekä työturvallisuuden sitominen työhön, ei sen pitäminen erillisenä 

toimintona. Eivätkä vähäisimpänä ole Pekkarisen ja muiden (1985) mainitseman 

asennekasvatuksen aloittaminen jo koulutuksessa, jatkuva työsuojelukoulutus sekä 

erilaiset tietoiskut ja aikataulutus sekä vakituisen työvoiman käyttö. Työntekijöistä 

joka kymmenes kuitenkin katsoo, ettei ole saanut riittävää ohjeistusta ja opastusta 

työpaikalla (Niskanen ym. 2009). 
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Työturvallisuuskorttikoulutus 

Tintin ja muiden (2003) tutkimuksen mukaan rakennusalan työntekijöistä vain va-

jaa puolet on saanut työsuojelukoulutusta. Nuorista alle 35-vuotiaista koulutusta 

oli saanut puolet, mutta sitä vanhemmista vain joka kolmannes. Tapaturmavakuu-

tuskeskuksen työturvallisuusvaliokunnan hyväksymä Työturvallisuuskorttikoulu-

tus on ollut vuodesta 2003 lähtien yksi valtakunnallinen toimi työturvallisuuden 

parantamiseksi. Korttikoulutus suoritetaan yhden päivän kurssilla ja kirjallisella 

kokeella. Kortti on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se on uusittava. (Väyrynen 

ym. 2008.)  

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perehdytyksen yleisiin työturvallisuusasi-

oihin, joita voidaan soveltaa kaikilla työpaikoilla. Kurssin suorittaneilla on perus-

tiedot työympäristön vaarojen tunnistamiseen sekä tiedot työsuojelun yleisistä pe-

riaatteista ja yhteistoiminnasta yhteisillä työpaikoilla (Väyrynen ym. 2008, 

Työsuojeluneuvottelukunta 2003). Työturvallisuuskorttikoulutusta on kehitetty 

vuodesta 2014 lähtien kurssilaisia aktivoivammaksi ja uudistukset otetaan käyttöön 

vuonna 2016 (Seppänen 2015). Väyrysen ja kumppaneiden (2008) tutkimuksessa 

työturvallisuuskorttikoulutus paransi työntekijöiden sitoutumista työturvallisuu-

teen, tietoisuutta siitä sekä kehittämishaluja. Lisäksi se lisäsi työntekijöiden har-

kintaa ennen työhön ryhtymistä ja paransi tapaturmataajuutta. Hallikaisen (2010) 

tutkimus Turun telakalla osoitti, että Työturvallisuuskorttikoulutuksen jälkeen 

työntekijöiden suhtautuminen oli muuttunut positiivisemmaksi kaikissa ammatti-

ryhmissä, lukuun ottamatta päällikkötasoa.  

Yleinen korttikoulutus ei kuitenkaan kata työpaikkakohtaista lakisääteisiä pe-

rehdytystä (Sulasalmi ym. 2003). Koulutus on vapaaehtoinen, mutta työantaja voi 

vaatia koulutuksen suorittamisen. Työturvallisuuskorttikoulutuksen lisäksi työnte-

kijöiltä voidaan vaatia myös muita turvallisuuskoulutuksia, kuten Tulityö- tai Tie-

turvakortti (TTK 2013, TTK 2012, Glendon ym. 2006). Useilla aloilla pätevyys-

vaatimuksia on kiristetty ja ammattilaisilta vaaditaan säännöllinen jatkokoulutus, 

kurssi, jossa muun muassa työturvallisuusasioita kerrataan. Näin on esimerkiksi 

ammattikuljettajilla (Kärmeniemi ym. 2012).  

Pelkkä koulutus ei riitä, jos henkilö ei ole motivoitunut oppimiaan. Taidot pi-

täisi jopa ylioppia, jotta niistä tulisi automaattisia (Glendon ym. 2006). 
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2.3.3 Rakentamisen ammattilainen 

Työ muokkaa tekijäänsä. Ammatti-identiteetti on sitä, miten itse näkee itsensä työs-

sään ja miten muut näkevät ammattilaisuuden. Aina ammatillinen identiteetti ja työ 

eivät kohtaa. Aloittelija ei vielä tee työtään persoonansa kautta. Reflektoinnilla 

työntekijä tarkastelee, sopiiko hänen habituksensa työhön. (Räsänen & Trux 2012.) 

Dreyfus ja Dreyfus (1986) ovat määritelleet viisi kehitysvaihetta noviisista am-

mattilaiseksi (Kuva 5). Noviisi noudattaa tarkasti saamiaan oppeja, ohjeita ja mää-

räyksiä eikä hänellä ole tilanneherkkyyttä. Noviisilla on rajoittunut kyky vastaan-

ottaa uutta tietoa. Edistyneempi työntekijä kykenee toistuvissa tilanteissa sovelta-

maan tietojaan ja taitojaan. Osaavammalla työntekijällä on jo kykyjä hyödyntää 

osaamistaan uusissa tilanteissa. Hän osaa suunnitella ja tehdä päätöksiä. Taitava 

työntekijä ymmärtää omat päämääränsä, muistaa aiempia tilanteita ja tunnistaa ko-

konaisuuksia. Hän käyttää intuitiotaan ja soveltaa. Ammattilaisen ymmärrys on 

kypsää ja harjaantunutta. Taidoista on tullut ammattilaisen omaisuuksia. Ongel-

manratkaisut ja päätökset ammattilainen tekee lähes huomaamattomasti.  

 

Kuva 5. Kehitysvaiheet noviisista ammattilaiseksi (Dreyfus & Dreyfus 1986). 

Kolmannes rakennusalan työntekijöistä ovat 45–54-vuotiaita. Iän myötä kertynyttä 

kokemusta alalla arvostetaan ja eri-ikäisten kykyjä hyödynnetään tasapuolisesti. 

(Perkiö-Mäkelä ym. 2006.) Pitkän uran tehneillä, asiantuntijoilla, on erilaisia työ-

kaluja, vaihtoehtoja erilaisten ongelmien ratkaisuun. Kokemuksen myötä rutiinin-

omaiset tehtävät vaativat vähemmän huomiota ja henkilö voi keskittyä tietoisem-

min muihin asioihin. Tätä kykyä ei ole vielä aloittelijoilla, noviiseilla (Reason 

1990). Asiantuntijat pystyvät myös ennakoimaan tulossa olevia ongelmatilanteita, 

koska heidän sisäinen suunnitteluprosessinsa menee pitemmälle kuin aloittelijalla 

(Vartiainen ym. 1989). Työturvallisuuden ja terveyden vaaliminen on osa ammat-

titaitoa (Niskanen ym. 2009). 

Aikuisen oppimisessa ovat vahvasti läsnä itseohjautuvuus, itsesäätely ja koke-

musten kautta tapahtuva oppiminen ja ennen kaikkea motivaatio (Koponen & 

Pyörälä 2014, Ruohotie 1995). Kouluttautumiseen työssä, kuten esimerkiksi Työ-

turvallisuuskorttikoulutukseen osallistumiseen, vaikuttaa henkilön itsearviointi, 

asenne koulutukseen, tavoitteet, informaatio ja itse osallistuminen. Oppimisen kan-
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nalta olennaista on, että henkilö itse luottaa ja uskoo omiin kykyihinsä ja mahdol-

lisuuksiinsa. Aikaisemmat koulukokemukset ovat läsnä myöhemmässäkin koulu-

tustilanteessa. Omat tavoitteet ja odotukset vaikuttavat myös oppimiseen. 

(Ruohotie 1995.)  

Rakennusalaa opiskeleva henkilö tulee ensimmäisen kerran työmaalle viimeis-

tään opintoihin sisältyvän työssäoppimisjakson aikana, jossa yksi osa arviointia on 

arvioida opiskelijan ammatillista vuoropuhelua (Romppanen & Pohjanheimo 

2004). Vuorovaikutustaitojen ja yleensäkin oppimisessa tärkeintä on tietoisuus ja 

ymmärrys kommunikaatiosta, positiivinen asenne kommunikaatiotaitoja kohtaan 

sekä päivittäin harjoiteltavat taidot (Koponen ym. 2012). 

Kommunikointi rakennusalalla tapahtuu perinteisesti kasvotusten, piirustusten, 

aikataulujen ja asiakirjojen äärellä. Työmaaesimiesten tulisi myös kiertää työ-

maalla, kuunnella ja keskustella, olla tietoisia työmaan asioista. Vaikka suora, hen-

kilökohtainen kontakti on aina tehokkainta, on uutta tekniikkaakin otettu avuksi 

(Levitt & Samelson 1993). Teknologia on tuomassa erilaisia mahdollisuuksia ra-

kennusalalle kommunikoinnin lisäksi myös turvallisuuden parantamiseen, suunnit-

teluun, aikataulutukseen, budjetointiin, laatu- ja riskiohjaukseen reaaliaikaisesti 

(Abdulkadir & Godfrard 2015). 

Perehdytystä ja koulutusta ei kuitenkaan pidä jättää pelkän tekniikan varaan, 

vaan siihen on panostettava henkilökohtaiseen kohtaamiseen (Levitt & Samelson 

1993). Yksi tärkeimmistä taidoista ja tapaturmia vähentävä tekijä on avoin kom-

munikointi kaikkien toimijoiden kesken (Alsamadani ym.2013). 

2.3.4 Rakennusalan ominaispiirteet 

Rakennusala on vanha, perinteinen käsityö- ja työvoimavaltainen ala. Rakentami-

sessa yhdistyvät maskuliinisuus ja fyysisyys. Toisaalta siihen liittyvät myös kau-

neus, herkkyys ja tietynlainen filosofisuus perheen suojelemiseen, katon päälle saa-

miseen. Se on elinkeino, mutta myös elinehto. Rakennusala on raskasta, mikä myös 

koetaan ruumiillisesti rasittavana jopa niin, että se lyhentää työssäoloaikaa ja elin-

ikää. (Kauppinen ym. 2013, Lehto & Sutela 2008, Saloniemi 1999.) Kaikki alan 

työtehtävät eivät ole raskaita, vaan alaan liittyy myös kevyempiä työtehtäviä. Nis-

kanen (1993) on verrannut omassa väitöstutkimuksessaan rakentamisen raskaita ja 

kevyempiä työtehtäviä ja Järvenpää (1991) on tutkinut kevyemmän CAD-suunnit-

telun henkistä kuormittavuutta. Tässä työssä rakentaminen on rajoittunut varsinai-

seen rakennustyömaalla tehtävään fyysiseen rakentamiseen. 
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Rakennusalalla työskentelevien osuus palkansaajista on pysynyt vuosikymme-

nien ajan noin viiden prosentin tuntumassa (Lehto & Sutela 2008). Vuonna 2015 

rakennusalalla työskenteli 168000 työntekijää (Veijola 2016). Naisia alalla on vajaa 

kymmenes työvoimasta (Weeks 2015, Priha ym. 2009). Nuorten, alle 25-vuotiaiden, 

osuus on muita aloja suurempi ja yli 55-vuotiaiden osuus vähäisempi (Kauppinen 

ym. 2010).  

Rakennusalalla työskentelevät eivät pidä alaa erityisen riskialttiina. Rakennuk-

silla on tapana esittää fyysisiä voimia ja rohkeutta, jolloin asetutaan helposti alt-

tiiksi erilaisille riskeille. (Priha ym. 2009.) Saloniemi (1999) toteaa, että rakennus-

ala tiedetään vaaralliseksi ja silti siellä työskentelevät uhmaavat omaa turvallisuut-

taan. Ei-tyypillinen työn ja työn väliaikaisuus saattavat osaltaan vaikuttaa siihen, 

että rakennusalalla ei suhtauduta työturvallisuuteen riittävän vakavasti (Niskanen 

1993).  

Ihmisissä on maskuliinisia ja feminiinisiä piirteitä sukupuolesta riippumatta. 

Maskuliinisimmille työntekijöille työssä tärkeitä asioita ovat kehitys, jämäkkyys ja 

palkka. Työssä auttavat muun muassa sarkasmi, sympatia ja kilpailu (Hofstede & 

Hofstede 2005). Johtamistapana parhaaksi koetaan faktojen esittäminen ja yksiker-

tainen päätös (Hofstede 1991). Maskuliinisia ihmisiä yleensä kiinnostavat nuorem-

pana enemmän miehisiksi koetut tekniset alat kuin feminiinisempiä yksilöitä. Yk-

silöiden maskuliinisuuserot kaventuvat noin 45 ikävuoden jälkeen ja noin viisi-

kymppisiä maskuliinisia henkilöitä alkavat kiinnostaa pehmeämmiksi mielletyt so-

siaaliset alat. (Hofstede & Hofstede 2005.)  

Rakennustyöt ovat usein kausi- ja urakkaluonteisia sekä määräaikaisia. Kaik-

kiaan pätkätöitä tekevien osuus työvoimasta on kaksi prosenttia, mutta rakennus-

alalla se on kahdeksan prosenttia. Pätkätöitä tekevistä joka neljäs on alle 35-vuotias 

ja vähän koulutettu. (Perkiö-Mäkelä ym. 2006.) Miehet eivät yleensä koe työn mää-

räaikaisuutta niin ongelmallisena kuin naiset. Miehistä puolet kokevat määräaikai-

suuden antavan myönteisen vapauden tunteen (Lehto & Sutela 2008). Kansainvä-

lisen tutkimuksen mukaan pysyvässä työsuhteessa ollaan kuitenkin tyytyväisempiä 

(García ym. 2011, García ym. 2004). Määräaikaisuus vaikuttaa siihen, että joka 

kolmas ei uskalla ottaa puheeksi työn epäkohtia (Lehto & Sutela 2008). Määräai-

kaisia pätkätöitä tekevien työhyvinvointi ja suhtautuminen työturvallisuuteen sekä 

työhön ovat tutkimusten mukaan heikommat tai jopa kielteisemmät kuin muiden 

työntekijöiden (Mauno & Kinnunen 2005, Mäkinen 2001). Myös vuokratyövoiman 

määrä on lisääntynyt 2000-luvulla. Vuokratyötä tekevät miehet ovat yleensä alle 

30-vuotiaita, keskiasteen koulutuksen saaneita ja työskentelevät isommissa yrityk-

sissä (Lehto & Sutela 2008). Nenosen (2013) väitöstutkimuksen mukaan pätkätöitä 
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tekevät nuoret miehet ovat suurimmassa vaarassa työturvallisuuden kannalta ja 

Hämäläisen (2010) mukaan lisääntyvä aliurakointi vaikuttaa työturvallisuuteen. 

Rakennuksille palkataan usein alihankkijoita myös ulkomailta. Ulkomailta 

tuleva työvoima työskentelee usein tilapäisissä työsuhteissa ja isoilla 

rakennustyömailla aputyövoimana (Berntsen 2015). Ulkomaalaisten osuus on noin 

kymmenesosa työvoimasta (Priha ym. 2009), Etelä-Suomessa osuus on jo kolme-

kymmentä prosenttia (Veijola 2016). Siirtolaiset ovat tärkeä osa rakennusalan 

aliurakointityövoimaa koko Euroopan alueella (Berntsen 2015, Weeks 2015). Pari, 

kolme prosenttia eurooppalaisia työskentelee siirtolaisena oman kotimaansa 

ulkopuolella (Berntsen 2015). Siirtolaisiin sovelletaan yleensä heidän kotimaansa 

lainsäädäntöä ja näin ollen he ovat epätasa-arvoisessa asemassa muihin nähden. 

Ulkomailta tulevan työvoiman kieltitaito ei useinkaan ole kovin hyvä, eivätkä he 

ole kovin aktiivisia työskentelymaassaan (Berntsen 2015, Tutt ym. 2013). 

Kielitaidottomuus tuo omat haasteensa työturvallisuuteen (Tutt ym. 2013).  

2.4 Yhteenveto viitekehyksestä 

Tutkimuskohdetta Rakennusalan toimijoiden suhtautuminen työturvallisuuteen, 

tarkastellaan tässä tutkimuksessa tutkijan oman ennakkokäsityksen pohjalta 

yksilön, organisaation ja turvallisuukulttuurin näkökulmasta (Kuva 6). 

Muodostuneeseen kuvaan on sijoitettu ne käsitykset, mitä suhtautumisesta 

työturvallisuuteen on tiedetty etukäteen ja millainen kuva on syntynyt 

kirjallisuuden perusteella. Harms-Ringdahl (2013) on myös jaotellut turvallisuus-

toimintoja kolmeen luokkaan: yhteisö, organisaatio ja yksilö. Aiemmissa alalu-

vuissa on esitelty rakennusalan työturvallisuuskulttuurin ja organisaation sosiaa-

lista ja fyysistä näkökulmaa. Luku Suhtautuminen työturvallisuuteen keskittyi yk-

silön psykologiseen näkökulmaan ja omaan vastuuseen turvallisesta työskentelystä 

ja siihen, miten jokainen yksilö toimii turvallisuuden varmistamiseksi. Luvussa Ra-

kennusalan ammattilaiseksi kasvaminen esiteltiin koulutusta, oppimista ja amma-

tillista kasvua, joiden kautta työturvallisuuskäsitys rakentuu. Se on perusta, josta 

yksilön suhtautuminen kumpuaa (Kuva 6).  
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Kuva 6. Teoreettisen viitekehyksen muotoutuminen tutkijan omasta näkökulmasta ja 

kirjallisuuden pohjalta.  

Työturvallisuus on jokaisen oikeus, ei velvollisuus tai välttämättömyys. Lainsää-

dännöllä turvataan jokaisen vähimmäisoikeus ja -tavoite työturvallisuuteen. Työ-

turvallisuuden tulee olla olennainen osa rakentamista ja ammattitaitoa. Tässä tutki-

muksessa työtapaturma, onnettomuus käsitetään toisensa synonyymeinä.  

Turvallisuus paranee jatkuvalla seuraamisella, tiedottamisella, kehitystyöllä ja 

valistuksella. Sitoutuminen esimerkiksi Nolla Tapaturmaa -filosofiaan saa toimijat 

tietoisemmiksi työturvallisuuden merkityksestä. Hyvin usein tapaturman taustalla 

on edelleen uhmakkuus työturvallisuutta kohtaan. 

Turvallisuuskulttuuri on työyhteisön yhteistä, opittua toimintatapaa työturval-

lisuuden suhteen. Berghiä (2001) lainaten se on yksilön, ryhmän ja yhteisön nor-

meja, tapaa suhtautua sekä käyttäytyä. Turvallisuuskulttuurissa turvallisuus on arvo, 

prioriteetti, johon sitoudutaan. Sillä tarkoitetaan kokonaisturvallisuutta niin kotona, 

liikenteessä kuin työpaikoillakin (Työsuojeluneuvottelukunta 2003). 

Rakentamisessa on ristiriitoja, jotka vaikuttavat työturvallisuuteen. Budjetti ja 

aikataulut luovat paineita, jotka osaltaan vaikuttavat laatuun ja tehokkuuteen, mikä 
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puolestaan lisää tapaturmia. Suunnitteluun tulee käyttää aikaa ja jokaisen työnteki-

jän tulee kysyä ennen jokaista työvaihetta, miten tämä vaikuttaa minun työhöni 

(Levitt & Samelson 1993). Tapaturmataajuuttaa rakentamisessa on saatu 

laskemaan, mutta edelleen se on kaksinkertainen muihin teollisuudenaloihin 

verrattuna. Vakavimmat tapaturmat ovat vähentyneet mutta lievimpien osuus on 

suhteessa lisääntynyt (TVK 2015). Nuoret ovat riskialtiimpia kuin kokeneemmat 

työntekijät (EUR-Lex 2011). Nuorten tapaturmat ovat kuitenkin lievempiä tai pa-

rantuminen on nopeampaa, koska yleensä työkyvyttömyysaika oli lyhyt.  

Työn riskejä arvioitaessa työpaikoilla huomio kiinnittyy edelleen pääosin fyy-

siseen työympäristöön eikä niinkään psykososiaalisiin tekijöihin. Maskuliinisella 

alalla voi olla haastavaa ottaa kantaa psyykkisiin tai sosiaalisiin asioihin. Silti, ja 

etenkin tapaturmien jälkeen, olisi tärkeää purkaa tilanteita yhdessä (Luomanen 

2013). Rundmo (2000) on todennut, että näinkin vaarallisessa työssä kuitenkin sel-

viydytään usein ilman vakavia tapaturmia. Johtuuko se sitten yksilön kyvystä ha-

vaita riskit ja välttää tapaturmia? 

Rakennusala on perinteisesti ollut oppipoika-kisälli-mestari -toimintaa. Sitä 

kutsutaan nykyään mentoroinniksi. Se on oppimistekniikkaa, joka on saatavilla 

juuri silloin, siinä hetkessä ja tilanteessa, kun sitä tarvitaan (Mäkinen 2000, 

Ruohotie ym. 1998). Tämä varmistetaan ammatillisiin koulutuksiin kuuluvilla 

työssäoppimisjaksoilla. Toisaalta voidaan puhua myös kokemuksellisuudesta. Ko-

kemuksellinen oppiminen mahdollistaa yhteisöllisen, luontevan ja aktiivisen pro-

sessin, jossa oppija on aktiivinen kognitiivisesti ja sosiaalisesti uuden tiedon ja ym-

märryksen rakentaja (Koponen & Pyörälä 2014). Työturvallisuuskasvatus tulee 

aloittaa mahdollisimman varhain ja myönteisessä ilmapiirissä, jotta siitä tulee 

luonnollinen osa ammatillisuutta.  

Vaikka ammatillisessa koulutuksessa työturvallisuuskasvatukseen panostetaan 

enemmän kuin muilla kouluasteilla (Palukka & Salminen 2003), tulisi koulutuk-

sessa painottaa psykososiaalisia osa-alueita, kuten tervettä pelkoa ja kommunikoin-

tia (Tucker & Turner 2013). 

Työturvallisuutta tulee harjoitella, ennakoida, ottaa opiksi aiemmista virheistä 

ja opetella sitä käytännössä, mutta myös teoriassa tutkimuksiin nojautuen (Behm 

& Schneller 2013, Häkkinen 1995). Tietokoneohjelmat, simulaatiot, dokumentit, 

demonstraatiot, animaatiot, valmennus ja mentorointi tarjoavat mahdollisuuden 

oppia ja myös harjoitella työturvallisuutta (Glendon ym. 2006, Schulte ym. 2005). 

Tehokkaaseen työturvallisuuskasvatukseen tarvitaan erilaisia menetelmiä ja tapoja 

(Reiman ym. 2015). Häkkinen (1995) puhui jo kaksikymmentä vuotta sitten räätä-
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löidyistä harjoittelumahdollisuuksista, joissa olisi demonstroituja tapaturmia ja hy-

vien käytäntöjen esittelyjä. Samoin on puhunut myös Lingard (2013) viitaten vir-

tuaalisempiin mahdollisuuksiin, kuten peleihin. Pelit rakennetaan niin, että niissä 

joutuu yhdessä toisen kanssa pohtimaan ratkaisuja turvalliseen työskentelyyn (Guo 

ym. 2012). 

Rakentaminen on mielletty miehiseksi, fyysiseksi ja uhkarohkeiden toimijoi-

den alaksi. Henkilönsuojaimet ja työturvallisuusvarusteet ovat hitaasti tulleet 

osaksi alan arkipäivää. Valitettavasti alalla näkee edelleen välinpitämättömyyttä ja 

uhmakkuuttakin. Ammattilaisuus näkyy tapana toimia ja ratkaista ongelmia, unoh-

tamatta työturvallisuutta. Ammatti-identiteetti rakentuu vaiheittain edellyttäen kei-

noja, tavoitteita, motivaatiota, oikeutuksia ja tekijän ominaisuuksia (Räsänen 

&Trux 2012). Ammatilliset erot, kuten arvot, käsitykset, asenne, suhtautuminen ja 

toiminta, ovat yhteydessä muun muassa tapaturmiin (Lingard 2013).  

Suhtautuminen tässä työssä, kuten jo luvussa 2.2 on todettu, laajentaa ja 

arkipäiväistää tieteellisempää termiä asenne (Kuva 7), vaikka sekin on kokenut ar-

kipäiväistymistä. Kun asenne määritellään yksilön suhteellisen pysyväksi usko-

muksia, tietoisuutta, kognitioita ja toimintaa kuvaavaksi tavaksi orientoitua (Turun 

avoin yliopisto 2015, Glendon ym. 2006, Lyons 1998), suhtautuminen on myös 

organisaation yhteinen tapa orientoitua. Suhtautuminen sisältää asenteen lisäksi 

myös arvot, normit, mielialat, luonteenpiirteet.  
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Kuva 7. Käsite suhtautuminen on tässä tutkimuksessa asennetta laajempi ja moniulot-

teisempi termi. 

Suhtautumista tarkastellaan nimenomaan työhön ja työturvallisuuteen sitoutumisen 

näkökulmasta osana työ- ja turvallisuuskulttuuria, suhteellisen pysyvänä tapana 

ajatella ja toimia. Suhtautuminen työturvallisuuteen toimii parhaiten yhteisöllisesti. 

Tavoitteena on saavuttaa sosiaalisten normien mukaista suhtautumis-käytösajatte-

lua, kuten esimerkiksi liikenneturvallisuudesta hyvin sisäistetty lause ”Kun otat, et 

aja!”. Jokainen on itse vastuussa omasta suhtautumisestaan. 
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3 Tutkimusaineisto- ja menetelmät  

Tämän empiirisen tutkimuksen tutkimusongelman ratkaisemiseksi on käytetty 

erilaisia tutkimusmenetelmiä ja -aineistoja. Tutkimuksen metodologia on 

Tapaustutkimus (Case Study), jossa käytetään monimenetelmällisen tutkimuksen 

(Mixed Method Research) keinoja (Teddlie & Tashakkori 2010, Teddlie & 

Tashakkori 2009, Creswell & Plano Clark 2007, Creswell 2006, Spratt ym. 2004). 

Vastaavaa tutkimusmenetelmää on käyttänyt muun muassa Elina Riivari (2016) 

väitöstutkimuksessaan tutkiessaan eettisyyttä organisaatioiden innovatiivisuuden 

edistäjänä. Sparer ja kumppanit (2016) tutkivat monimenetelmällä 

turvallisuusilmaston ja työolojen parantamista rakennusalalla kommunikointi- ja 

tunnistamisohjelman B-SAFE avulla.  

Saunders, Lewis ja Thornhill (2009) ovat piirtäneet Tutkimuksen sipulin 

ilmentämään tutkimuksen rakennetta (Kuva 8). Kuvassa sipulin ytimenä on 

tiedonkeruumenetelmät ja seuraavina kerroksina aikahorsontti, tutkimuskeino, 

strategia, lähestymistapa sekä tutkimusfilofia. 

 

Kuva 8. Saundersin, Lewisin ja Thornhillin (2009) tutkimuksen sipuli pelkistettynä tähän 

tutkimukseen.  

Tutkimuksen merkitystä, teleologiaa on selitetty Johdanto-osassa. Tutkimuksen tie-

teenfilosofia on empirismi ja epistemologiana konstruktiivinen maailmankäsitys. 

Konstruktivismi ymmärtää ja yhdistää merkityksiä. Se rakentuu sosiaalisesti ja his-

toriallisesti ja se luo teoriaa (Creswell & Plano Clark 2007). Konstruktio rakentuu 

tosielämän ongelmasta, jolle pyritään löytämään ratkaisu empirian avulla ja joka 

on tarkoitus palauttaa tulosten reflektoimisen jälkeen teoriaan (Lukka 2001). Tut-

kimuksen lähtökohtaoletuksena on ollut, että suhtautuminen vaaralliseksi tiedetyn 
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rakennusalan työturvallisuuteen on haastava ja monitahoinen, jopa ongelmallinen. 

Informaatiosta, tietoisuudesta olemassa olevista työturvallisuusriskeistä ja erilai-

sista ratkaisuista huolimatta tapaturmia työssä tapahtuu edelleen (Häkkinen 2015). 

Rakennusalan tapaturmien taustalla on usein heikko turvallisuuskulttuuri sekä ei-

turvallinen työskentely ja toiminta (Mäki & Koskenvesa 2012). Työnantajat pitävät 

työntekijöiden näkökulmasta työturvallisuutta tärkeänä ja siihen kannustetaan, 

mutta vain joka toinen työntekijä on saanut siihen koulutusta (Tint ym. 2003). 

Nuorten työntekijöiden riskialttius joutua ensimmäisessä työssään tapaturmaan on 

korkea, etenkin rakennusalalla (Tucker & Turner 2013, Holte & Kjestveit 2012). 

Isoissa yrityksissä on olemassa rutiinit ja toimintatavat nuorten työntekijöiden pe-

rehdytykseen. Niillä pyritään vaikuttamaan tapaturmien välttämiseen (Holte & 

Kjestveit 2012). Riski joutua tapaturmaan on korkeampi pienissä rakennusalan yri-

tyksissä (Holte ym. 2015). Työturvallisuuskäyttäytymiseen voidaan kuitenkin vai-

kuttaa muun muassa puuttumisella (Häkkinen 2015), mikä vaatii sitoutumista 

muun muassa tavoitteiden asettamisella ja tilanteiden kehittymisen seuraamisella 

(Choudhry 2014).  

Tutkimuksen ontologia konstruktivismissa on erilaisten näkökulmien yhdistä-

minen. Tutkijalla itsellään on läheinen suhde tähän tutkimusaiheeseen oman kou-

lutuksensa ja työkokemuksensa pohjalta. Tutkijalla on siis ennakko-odotukset sekä 

omat tulkinnat aiheesta (Creswell & Plano Clark 2007). Tässä tutkimuksessa tutki-

mustuloksia, tutkimukseen osallistuneiden subjektiivisia näkemyksiä ja kokemuk-

sia työturvallisuuteen suhtautumisesta, yhdistetään, ymmärretään ja tulkitaan.  

3.1 Monimenetelmällinen Tapaustutkimus (Case Study) 

Empiiris-induktiivinen konstruktio  

Tämä tutkimus on aineistolähtöinen eli induktiivinen. Tutkimuksessa on myös 

deduktiivisia piirteitä, kuten hypoteesi, käsitteiden määrittely, aineiston mittaami-

nen, muuttujien taulukointi ja tilastollinen analysointi. Tutkimuksessa pyritään ku-

vaamaan ja ymmärtämään vallitsevaa tilannetta suhtautumisesta työturvallisuuteen. 

Tietoa on kerätty ihmisiltä oikeissa konteksteissa. (Hirsjärvi ym. 2009, Eskola & 

Suoranta 2008.) Tutkimussuunnitelma ja teoria ovat rakentuneet tutkimustyön rin-

nalla, mikä lopulta on sidottu yhteen. Tutkimuksessa ei ole tehty yleistyksiä kaik-

kiin rakennusalalla toimiviin osapuoliin (Hirsjärvi ym. 2009, Saunders ym. 2009).  
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Teoria rakentuu hakemalla vahvistusta johtoajatukselle (guiding principle), 

tutkijan omalle käsitykselle, tutkittavasta asiasta (Marjala 2009, Anttila 1998). 

Päättely voidaan johtaa myös hypoteesiin, jolloin puhutaan abduktiivisesta päätte-

lystä (Paavola 2009). Kun deduktiivinen päättely lähtee teoriasta ja induktiivinen 

empiriasta, kuten tässä tutkimuksessa pääosin, abduktiivinen päättely hyödyntää 

molempia sekä empiriaa että teoriaa, ja siinä ajattelu, johtoajatus, toimii keskeisenä 

elementtinä (Anttila 1998). Kuten Marjala (2009) on todennut, voi tutkimus kehit-

tyä Pohdinta-luvussa abduktiiviseksi, kun empiria sidotaan aiempiin teorioihin, ku-

ten tässäkin tutkimuksessa tapahtuu. 

Induktiivinen analyysi on ennalta arvaamattomien asioiden paljastamista ai-

neistosta (Eskola & Suoranta 2008) tai laajentaa aikaisempaa tietoa (Järvenpää & 

Kosonen 1999). Tapaustutkimukseen kuuluu joko olemassa olevan hypoteesin tes-

taaminen tai sen rakentuminen (Rohlfing 2012). Lähtökohtana ei kuitenkaan ole 

teoria tai hypoteesi, vaan aineiston tarkastelu (Hirsjärvi ym. 2009). Tämän tutki-

muksen logiikka on pääpiirteissään empiiris-induktiivinen.  

Tapaustutkimus 

Tapaustutkimus (Case Study) on empiirisestä tutkimuksesta käytetty nimitys, jossa 

tutkimuskohdetta hahmotetaan, jäsennetään ja raportoidaan (Yin 1994, 

Koskennurmi-Sivonen 2015). Tapaustutkimus mahdollistaa syvällisen menetelmän 

tutkia autenttista ilmiötä tosielämän kontekstissa, jossa rajat eivät ole ehdottomia 

(Remenyi 2012, Simons 2009, Gerring 2007, Huuskonen 1992). Tapaustutkimus 

käsittää niin tutkimuksen tarkoituksen, lähestymistavan, aineistonhankintamene-

telmät, analysointitavat kuin kausaaliset vaikutuksetkin (Rohlfing 2012, Hirsjärvi 

ym. 2009, Simons 2009). Perinteisesti se on yhteiskunnallista tutkimusta, joissa 

aineiston n määrä on pieni (Rohlfing 2012, Gerring 2007). Tapaustutkimus sovel-

tuu niin kvalitatiiviseen kuin kvantitatiiviseenkin tutkimukseen (Remenyi 2012, 

Yin 1994). Tosin esimerkiksi Simons (2009) ja Gerring (2007) liittävät sen vain 

laadulliseen tutkimukseen. 

Tapaustutkimuksessa käytetään kysymyssanoja miten, millainen, kuinka ja 

miksi, joilla halutaan kysyä jonkin asian tapahtumista tai toiminnasta. Tässä tutki-

muksessa tutkimuskysymykset: Millaiset tekijät?, Mitkä tekijät?, Millainen merki-

tys?, Millä tavalla? edustavat selittävää, jäljittelevää tapaustutkimusta (Simons 

2009, Yin 1994, Huuskonen 1992). Tapaustutkimus kuvaa ainutlaatuista, yksityis-

kohtaista, intensiivistä, holistista ja uniikkia Tapausta (Yin 1994) tai pienestä jou-
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kosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia (Simons 2009, Gerring 2007). Tapauk-

silla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan joukkoa putoamistapaturmissa vakavasti 

loukkaantuneita rakennusalan työntekijöitä omilla, subjektiivisilla kokemuksillaan 

tapaturmista sekä rakennusalan asiantuntijoita. Myöhemmin esitettävät Turvapuis-

tovierailut ovat tapauskohtainen, tarkoituksellinen interventio, jossa opiskelijat 

ovat toiminnan subjekteina Turvapuistoissa tapahtuneissa, autenttisessa valistuk-

sissa (Järvnpää & Kosonen 1999, Yin 1994). Nämä muodostavat kukin oman osa-

tutkimuksen, Tapauksen (Case), joiden sisällä on eri määrä tutkittavia yksilöitä 

(Kuva 9). Analyysinä on käytetty sekä tilastolista analyysiä että sisällönanalyysiä 

tarkoituksena selvittää ilmiötä (Yin 1994), jotka esitellään seuraavassa luvussa Tu-

lokset.  

 

Kuva 9. Tutkimuksen metodologian ja metodien kuvaus. 

Tapaustutkimuksen perusteella tehdään myös yleistyksiä joko tapausten yhdistämi-

sellä, oikeuttamisella, käsitteellistämällä, prosessoinnilla ja tilanteeseen sitomisella 

(Remenyi 2012, Simons 2009). Mahdollinen yleistettävyys koskee teoreettisia väit-

tämiä, ei yleistettävyyttä mihinkään perusjoukkoon (Koskennurmi-Sivonen 2015). 

Toisaalta myös teorialla on merkitystä tutkimuksen yleistettävyyden kannalta (Yin 

1994). Tapauksia voidaan pitää myös liian subjektiivisina, joten tuloksia ei pitäisi 

yleistää. Myös useiden tapausten yhdistämistä on kritisoitu (Remenyi 2012, Rohl-
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fing 2012, Simons 2009, Gerring 2007). Tässä työssä tapaustutkimus tutkimusstra-

tegiana on empirismi ja konstruktivismi, jolla ymmärretään kompleksisia sosiaali-

sia ja yhteiskunnallista ilmiöitä (Rohlfing 2012, Yin 1994, Huuskonen 1992). Tut-

kimus edellyttää teoreettista viitekehystä, jonka käsitteistön varassa tapauksista 

saatua tietoa voidaan yleistää (Yin 1994). Tapaustutkimuksen ei silti tarvitse sitou-

tua teoriaan, vaan se voi olla empiriakeskeistä tapaustutkimusta.  

Aineistonkeruumenetelmänä tässä tutkimuksessa on käytetty monimenetel-

mällisiä keinoja. Tapaukset analysoidaan erikseen ja kootaan lopussa yhteen samo-

jen tutkimuskysymysten alle yhdistäen ja vertaillen. (Gerring 2007.) Tutkimus 

edustaa Gerring (2007) metaforaa vedestä ja sen yksittäisistä yhteen liittyvistä mo-

lekyylistä, H2O. 

Monimenetelmä 

Monimenetelmä (Mixed Method) on itsenäinen tutkimussuuntaus, jossa voi olla 

käytännöllisiä kaavoja, numeerista ja tekstiä - kvalitatiivista ja kvantitatiivista 

aineistoa sekä niiden analysointia (Teddlie & Tashakkori 2010, Teddlie & 

Tashakkori 2009, Creswell & Plano Clark 2007, Spratt ym. 2004). Monimenetelmä 

sulattaa erilaiset menetelmät ja antaa tutkimukselle paremman ymmärryksen ja mo-

nipuolisemman kuvan aiheesta, ilmiöstä. Se antaa myös useamman työkalun tutki-

muskysymysten selvittämiseen ja laajemman näkemyksen tutkimusalueeseen. 

(Greene & Hall 2010, Creswell & Plano Clark 2007, Creswell 2006.) 

Monimenetelmässä käytetään myös rationaalisia ja ulkoapäin tulevia todisteita 

(Bryman 1992), kuten tässä tutkimuksessa myöhemmin esitettäviä menetelmiä. 

Monimenetelmästä on aikaisemmin käytetty nimitystä multiple, jota Teddlie ja Ta-

shakkori alkoivat 1990-luvun lopulla kutsua termillä Mixed methodology, sisällyt-

täen siihen aineistonkeruun, analysoinnin ja tulkinnan (Creswell 2010).  

Tapaustutkimuksissa monimenetelmää on käytetty vähän, vaikka se soveltuu 

moniin tutkimuksiin ja eri tieteenaloille (Greene & Hall 2010, Creswell 2010, 

Teddlie & Tashakkori 2009). Hurmerinta ja Nummela (2011) sekä Biesta (2010) 

toteavat, että yleensä tutkimuksissa on jokin dominoiva menetelmä, mutta koska 

monimenetelmä on oma tutkimusmenetelmänsä, ei ole syytä tehdä tällaista paino-

tusta. Syy monimenetelmän käyttöön liittyy yleensä luotettavuuden osoittamiseen 

sekä tietoisuuden lisäämiseen. Monimenetelmässä Tapausten rooli on joko vertai-

leva tai yhdistävä (Greene & Hall 2010). Monimenetelmän heikkoudet liittyvät 

muun muassa tulosten mittaamiseen ja tulosten vaikutuksiin, teorian rakentamiseen 

sekä yksilön kertomuksiin (Creswell & Plano Clark 2007).  
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Perinteisesti kvantitatiivinen tutkimus on nähty erilaisten muuttujien erotteluna 

ja määrittelynä. Ennakkoon määriteltyä hypoteesia on testattu teknisten työkalujen 

ja tutkimusaineiston avulla, vaikka kaikissa määrällisissä tutkimuksissakaan ei 

testata hypoteesia. Yleensä määrällisessä tutkimuksessa, jota on käytetty asenne-

tutkimuksiinkin, kerätään tutkittavien määrällistä informaatiota, kuten ikä, 

sukupuoli ja niin edelleen. (Brannen 1992.) Käyttäytymistieteissä käytetään 

monenalaisia faktoreita ja mittareita sekä p-arvoja eli merkitsevyystestejä 

(Gigerenzer ym. 2004, Nesselroade & Molenaar 2004).  

3.2 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimusaineisto koostuu kolmesta Tapauksesta, osatutkimuksesta. Tapaus (Case) 

1 on rakennusalan putoamistapaturmassa vakavasti loukkaantuneiden työntekijöi-

den (nLoukk.=10) haastattelut. Loukkaantuneet henkilöt kertovat omat subjektiiviset 

kokemuksensa tapaturmaan johtaneista tekijöistä ja omasta suhtautumisestaan työ-

turvallisuuteen. Tapaus (Case) 2 on rakennusalalla toimivien asiantuntijoiden (nA-

siant.=20), kuten kouluttajien, viranomaisten, työnantajan ja työntekijäedustajien, 

kokemuksia rakennusalan työturvallisuudesta ja siihen suhtautumisesta. Tapaus 

(Case) 3 käsittää kaksi eri kyselyaineistoa Turvapuistoissa. Rakennusalan opiske-

lijoilta kerättiin kaksivaiheiset (before and after) kyselyt Rudus Turvapuistossa, 

Espoossa (nRudus=128) ja Turvapuisto Pohjois-Suomi, Oulussa (nPS=44) (Kuva 10). 
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Kuva 10. Tutkimuskohde ja empiirinen aineisto. 

Turvapuistot  

Rudus Turvapuisto on Espoon Ämmässuolla toimiva Rudus Oy:n ja yhteistyö-

kumppaneiden vuonna 2009 perustama Euroopan ensimmäinen rakennusalan työ-

turvallisuuden harjoitusrata (Lohva 2015, Rudus Turvapuisto 2015). Turvapuis-

toidea sai alkunsa Yhdysvalloissa New Jerseyssä Rudus Oy:n sisaryritys Tilconin 

pienestä kohteesta, jossa oli esitelty erilaisia vaaranpaikkoja (Safety & Hazard 

Awareness Training Center). Suomalaisvieraat toivat idean Suomeen ja kehittelivät 

vastaavan, mutta isomman puiston Ruduksen omaan käyttöön. Avajaisissa Turva-

puisto sai heti suuren huomion ja sen käyttöä päätettiin laajentaa muillekin (Lohva 

2015).  

Rudus Turvapuistossa käy 5000 − 7000 koulutettavaa vuosittain. Suurin osa 

kävijöistä on rakennusyritysten keskijohtoa, turvallisuusvastaavia ja työntekijöitä. 

Lisäksi muun muassa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun pelastuskoirayhdistyksen 

ohjaajat ja koirat ovat käyttäneet puistoa harjoittelemiseen. (Lohva 2015, Rudus 

Turvapuisto 2015.) Rudus Oy:n oma henkilökunta käy muutaman vuoden välein 
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niin sanotun turvatreenin puistossa. Ruduksen kaikki kesätyöntekijät tuodaan tu-

tustumaan turvallisuuteen ennen töihin ryhtymistä. (Lohva 2015.) Ruduksella us-

kotaan, että sinnikkyys ja sitoutuminen turvallisuuteen ovat pienentäneet yrityksen 

tapaturmataajuutta. 

Rudus Turvapuistossa järjestetään kaksi kertaa vuodessa rakennusalan opiske-

lijoille niin sanottu Turvatorstai-tapahtuman (Rudus Turvapuisto 2015). Teemoina 

tapahtumissa on ollut muun muassa suojakaiteiden käyttö ja kunto työtelineillä ja 

-tasoilla sekä kulkuteillä (Työsuojeluneuvottelukunta 2003). 

Espoosta saadut hyvä kokemukset kannustivat Turvapuiston rakentamista 

myös Pohjois-Suomeen, paremman alueellisen saavutettavuuden vuoksi. Talonra-

kennusteollisuuden Pohjois-Suomen piiri ry päätti perustaa Turvapuiston Ouluun 

(Pynninen 2012). Pohjois-Suomen Turvapuisto, viralliselta nimeltään Turvapuisto 

Pohjois-Suomi, toimii toisenlaisella konseptilla kuin Rudus Turvapuisto 

(Turvapuisto Pohjois-Suomi 2015). Turvapuiston toiminnan tueksi perustetun yh-

distyksen toimintaperiaate on, että kukin osakas rakentaa vähintään yhden itselleen 

sopivan koulutusrastin, jolla esitellään jonkin työvaiheen turvallinen suoritus tai 

laitteen turvallinen käyttö. Tavoitteena oli muodostaa useita kymmeniä turvalli-

suusrasteja käsittävä koulutuspolku, jolla noin viidentoista koulutettavan henkilön 

ryhmä kerrallaan saa ajantasaista tietoa työturvallisuudesta sekä tutustuu viimei-

simpään työturvallisuustekniikkaan. Turvapuiston kouluttajia koulutetaan säännöl-

lisesti ja kouluttajien tueksi on olemassa opas ja koulutusmateriaali. Turvapuistossa 

on kehittämishankkeita toiminnan eteenpäin viemiseksi. Vuonna 2014 avatussa 

Pohjois-Suomen Turvapuistossa on käynyt jo tuhansia vieraita ja toimintaa on 

suunniteltu kehitettäväksi myös TR-mittausten kouluttamiseen. (Turvapuisto 

Pohjois-Suomi 2015.) 

Turvapuistoidea ja -konsepti ovat saaneet laajaa huomiota myös kansainväli-

sesti. Vieraita onkin käynyt kaikkialta maailmasta. Espoossa ja Oulussa sijaitsevien 

Turvapuistojen lisäksi kolmas Suomen Turvapuisto on avattu keväällä 2016 Kuo-

pioon (Lohva 2015). 

Aineiston kerääminen 

Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty syyskuun 2013 ja marraskuun 

2014 välisenä aikana. Aineistojen keräämisessä on käytetty samoja haastatteluky-
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symyksiä ja kyselylomakkeita. Aineistoilla on haettu vastauksia tutkimusongel-

maan: Miten rakennusalalla toimivat henkilöt suhtautuvat työturvallisuuteen? sekä 

johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin.  

Tapaukset valikoituivat aineistoksi tutkijan oman mielenkiinnon perusteella. 

Putoamisonnettomuudessa vakavasti loukkaantuneiden haastattelut kiinnostivat 

alusta alkaen heidän subjektiivisten kokemusten vuoksi. Mitä mieltä loukkaantu-

neet ovat työturvallisuudesta? Koska ei ole mahdollista haastatella loukkaantuneita 

ennen ja jälkeen onnettomuuden, haastatteluissa pyrittiin selvittämään myös sitä 

miten heidän suhtautumisensa on muuttunut. Asiantuntijoita haastateltiin aluksi 

lähdeaineiston kartuttamiseksi. Näkökulmana oli, että millainen näkemys asiantun-

tijoilla on rakennusalan työturvallisuusasioista. Lopulta haastatteluita oli niin pal-

jon, että ne olivat yksi luonnollinen osa tutkimuksen aineistoa ja yksi Tapaus. Idea 

opiskelijoiden kyselytutkimuksista syntyi samaan aikaan, kun Ouluun suunniteltiin 

rakennettavaa Turvapuistoa. Ajatus kahden olemassa olevan Turvapuiston vertai-

lusta syntyi siitä, ettei Pohjois-Suomen Turvapuisto ollut vielä valmis.  

Rakennusalan putoamistapaturmissa vakavasti loukkaantuneiden rakennus-

alan työntekijöiden haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina puolistrukturoitu-

jen kysymysten avulla (Liite 9). Vapaaehtoisia haastateltavia pyydettiin Rakennus-

liiton kautta, josta tammikuussa 2014 toimitettiin seitsemän luvan antaneen henki-

lön yhteystiedot. Kolme muuta vapaaehtoista haastateltavaa tutkija löysi muiden 

kontaktiensa kautta. Haastateltavat olivat siten harkinnanvaraisesti valittuja. Haas-

tattelut suoritettiin huhti- ja syyskuun 2014 välisenä aikana haastateltavan valitse-

massa paikassa. Tutkija haastatteli ja nauhoitti haastattelut haastateltavan luvalla. 

Haastattelut kestivät puolesta tunnista tuntiin. Haastateltaville annettiin vapaus ker-

toa, mitä he itse halusivat ja siinä laajuudessa kuin katsoivat mielekkääksi, vaikka 

keskustelun kulkua johdateltiin kysymyksillä (Liite 9). Haastattelujen tavoitteena 

oli saada selitys, miksi työtapaturmia sattuu ja miten rakennusalalla työskennelleet 

henkilöt ovat työturvallisuuteen suhtautuneet ennen tapaturmaa ja sen jälkeen.  

Haastateltavien putoamistapaturmista oli kulunut vuodesta viiteentoista vuotta. 

He olivat työikäisiä miehiä (Liite 13). Tapaturman sattuessa loukkaantuneet olivat 

olleet 25…60-vuotiaita (ka=44,6; sd=12,60; md=45), kokeneita rakennusalan am-

mattilaisia. Neljä haastateltavaa oli työskennellyt tapaturmahetkellä pienessä yri-

tyksessä, kolme isolla tai keskisuurella työantajalla. Pari heistä oli ollut vuokra-

työntekijöitä ja yksi yksityisen rakennuttajan palkkaama työntekijä. Putoaminen oli 

yleensä tapahtunut tikkailta pudoten (n=4). Kolme oli pudonnut jonkinlaisesta au-

kosta ja yksi telineiltä, yksi työkoneen päältä ja yksi noin metrin korkeudesta kor-

jaustöissä. 
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Asiantuntijahaastateltavat löytyivät tapaamalla rakentamisen työturvallisuus-

asioiden parissa työskenteleviä ihmisiä muun muassa Turvapuistoissa. Uusia haas-

tateltavia löytyi myös edellisten haastateltavien suositusten perusteella. Haastatte-

lujen loppuvaiheessa asiantuntijat jakautuivat luonnollisesti neljään samankokoi-

seen ryhmään (Kuva 10). Haastattelut suoritettiin vuoden 2014 aikana Helsingissä 

ja Oulussa. Yksi haastattelu toteutettiin sähköpostin välityksellä haasteellisen aika-

taulun vuoksi. Asiantuntijahaastattelut olivat myös puolistrukturoituja haastatteluja 

(Liite 9). Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Haastattelut kestivät neljästäkym-

menestä minuutista puoleentoista tuntiin.  

Tutkimukseen haastatellut rakentamisen asiantuntijat (nAsiant.=20) olivat kou-

luttajia, opettajia (nK=5), viranomaisedustajia, valvojia, tarkastajia (nV=5), työnan-

tajien edustajia, yhdistysten asiamiehiä (nY=5) sekä työntekijäpuolen edustajia, 

työsuojeluasiamiehiä ja -valtuutettuja (nT=5). Asiantuntijoilla oli takanaan pitkä 

työura alan työturvallisuustehtävissä. Kolmasosa oli toiminut alalla jo noin neljän-

kymmenen vuoden ajan. Koulutukseltaan he olivat ammatillisen koulutuksen saa-

neita rakennusmiehiä (n=7), insinöörejä (n=6) tai tohtoreita (n=2). Mestareita tai 

teknikoita oli kaksi, diplomi-insinöörejä yksi ja lisensiaatteja kaksi (Liite 14). 

Kaikille haastateltaville asiantuntijoille, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, ku-

ten myös putoamistapaturmassa loukkaantuneille henkilöille sekä kyselyyn osal-

listuneille opiskelijoille esitettiin kaksi samaa kuvaa (Liite 10, Kuvat 1 ja 2) ha-

vaintomateriaalina. 

Haastattelut ovat yksi yleisin metodi Tapaustutkimuksissa (Simons 2009, Yin, 

1994). Samanlaista loukkaantuneiden haastattelututkimusta on käytetty muun mu-

assa postinjakajien liukastumis-, kompastumis- ja kaatumistutkimuksessa (Bentley 

& Haslam 1998). Haastattelut ei ole täysin kritiikitön menetelmä. Haastatteluai-

neistosta ei voida päätellä faktoja, vaan ainoastaan haastateltavien kognitioita, jotka 

saattavat olla tiedostamatta tai tiedostetusti vääränlaiset tai haastattelija voi tehdä 

vääränlaisia tulkintoja (Huuskonen 1992). Näin ollen tutkimuskohteena oleva suh-

tautuminen onkin haastateltavien subjektiivinen kokemus ja tulkinta asioista eikä 

niinkään yleinen fakta asioista.  

Metodina opiskelijoille suunnatussa kyselyssä (Liite 11) käytettiin kaksivai-

heista (before and after) standardoitua kyselytutkimusta, jossa oli väittämiä ja in-

tervallivastausasteikko sekä avoimia kysymyksiä. Kyselyä ei kuvata perinteisenä 

Tapaustutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä, mutta se antaa vahvuutta työlle 

(Huuskonen 1992). Rudus ja Pohjois-Suomen Turvapuistoissa vierailleille opiske-
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lijoille annettiin samat kysymykset sisältävät lomake vastattavakseen ennen Turva-

puistoihin tuloa ja heti vierailun jälkeen. Tarkoitus oli selvittää, millaisia muutoksia 

Turvapuistoissa vierailu aiheuttaa henkilöiden vastauksiin.  

Kyselylomake muotoutui yleisten asennetutkimuksissa käytettyjen kyselyjen 

pohjalta. Varsinaiset kysymykset valikoituivat tutustumiskäynnin pohjalta Rudus 

Turvapuistossa kesällä 2013, josta osa kuvista on myös otettu. Kysymyksissä on 

painotettu asioista, joita Turvapuistossa esitellään. Kyselyn alussa kysyttiin vastaa-

jan perustietoja, kuten sukupuoli, syntymävuosi, opiskeluvuodet, työkokemus ja 

pohjakoulutus. Sen jälkeen kyselyssä esitettiin erilaisia rakennusalan työturvalli-

suuteen liittyviä kuvia ja niihin liittyviä väittämiä. Väittämiin vastaaja valitsi mie-

lestään sopivimman vaihtoehdon viisiportaisesta Likert-asteikosta: 1. Täysin sa-

maa mieltä … 5. Täysin eri mieltä. Vastausten perusteella kartoitettiin vastaajien 

ajatuksia ja suhtautumista työturvallisuuteen. Kuudes vastausvaihtoehto En halua 

vastata antoi vastaajalle täydellisen valinnanvapauden vastata tai olla vastaamatta.  

Likert on yleisesti käytetty skaala mittaamaan suhtautumista ja asennetta asi-

oihin (Teddlie & Tashakkori 2009, Metsämuuronen 2006a). Se on helppo rakentaa 

ja hallita (Glendon ym. 2006). Samanlaista viisiportaista asteikkoa, jolla mitataan 

koehenkilön omaa käsitystä väitteestä, on käytetty monissa muissakin vastaavissa 

tutkimuksissa, kuten Tintin ja kumppaneiden (2003) tutkimuksessa. Likert-vas-

tauksiin liittyy riski, että ihmiset vastaavat, kuten on sosiaalisesti oikein vastata. 

Asennetutkimuksissa käytetään usein kysymyksiä, joihin on helppo sekoittaa tun-

teet, uskomukset tai käyttäytymistapa. (Arnold ym. 2005, Vilkko-Riihelä 2001.) 

Tässä tutkimuksessa käytetäänkin edellä esitettyä ja laajempaa Suhtautuminen -kä-

sitettä.  

Rudus Turvapuistossa aineistonkeruu (nRudus=128) toteutettiin 26. syyskuuta 

2013 niin sanotussa Telinetorstai-tapahtumassa, joka oli järjestetty Etelä-Suomen 

ammattikorkeakoulujen rakennusalan eri vuosikurssien opiskelijoille (perus-

joukko). Päivän aikana Turvapuistossa kävi vajaa 300 opiskelijaa. He olivat Hel-

singin, Raaseporin tai Tammisaaren, Turun ja Tampereen kouluista. Kyselyn oli 

täyttänyt etukäteen 140 vastaajaa. Kyselylomakkeet oli kopioitu heille joko väril-

lisenä tai mustavalkoisena. Muutama vastaaja oli vastannut kyselyyn sähköisen lin-

kin kautta. Kyselyn täytti turvapuistossa vierailun jälkeen 177 opiskelijaa. Analy-

soitavaksi on valittu 128 vastausta. Ne olivat samojen opiskelijoiden ennen Turva-

puistossa vierailua ja heti sen jälkeen vastaamia. Henkilöt eli havaintoyksiköt oli 

valittu kyselyihin harkinnanvaraisesti, vaikkakin sattumalta (näyte), mutta vapaa-

ehtoisuuden pohjalta.  
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Rudus Turvapuiston rasteilla esiteltiin työturvallisuuteen liittyviä asioita. Tuot-

teita olivat esittelemässä yritysten edustajat. Opettajat ja muu koulun henkilökunta 

olivat myös mukana rasteilla, mutta he eivät osallistuneet kyselyyn. Rudus Turva-

puistossa vierailleista ammattikorkeakoulun rakennusalan opiskelijoista (nRu-

dus=128) suurin osa oli miehiä. Naisten osuus oli vajaa viidennes. Naisten osuus 

opiskelijoissa oli suurempi kuin mikä naisten osuus rakennusalan työntekijöissä 

yleensä on. Iältään opiskelijat olivat noin 20–25-vuotiaita. Rakennusalaa he olivat 

opiskelleet vajaa kaksi vuotta. Työkokemusta rakennusalalta vastaajista oli kerty-

nyt kahdelle kolmesta, keskimäärin 2,5 vuotta, muutamasta kuukaudesta aina vii-

teentoista vuoteen. Kahdeksan opiskelijaa ilmoitti olevansa tällä hetkelläkin töissä 

rakennusalalla. Lukion käyneitä vastaajista oli kaksi kolmesta ja ammattikoulun 

suorittaneita vastanneista oli vajaa puolet. Yhdeksän opiskelijaa oli suorittanut mo-

lemmat pohjakoulutukset. Miehistä ammattikoulun oli suorittanut lähes puolet ja 

naisista noin joka kolmas. Lukion oli käynyt kaksi kolmesta miehistä ja naisista 

suurin osa. Voimassa oleva Työturvallisuuskortti oli lähes kaikilla vastaajilla, mie-

hillä useammin kuin naisilla. Ammattikoulun suorittaneista kortti oli lähes kaikilla. 

Vastaajat, jotka eivät olleet suorittaneet ammatillisia opintoja, Työturvallisuuskortti 

puuttui joka neljänneltä vastaajalta (Taulukko 5–8).  

Taulukko 5. Rudus Turvapuistossa ennen ja jälkeen vierailun kyselyyn vastanneiden 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden (nRudus=128) perustiedot.  

Rudus Turva-

puisto  

26.9.2013 

Miehet – 

Naiset 

Keski-ikä 

(n=126)  

ka 

Työ-

kokemus 

(n=82)  

ka 

Pohjakoulutus:  

Lukio (n=123) / 

Ammattikoulu  

(n=116) 

Työturvallisuus-

kortti 

(n=125)  

(Kyllä – Ei)  

Määrä, arvo 105 – 23 22,7 v. 2,46 v. 83 – 50 106 – 19 

Osuus (%) 82 – 18     67 – 43  85 – 15  

Taulukko 6. Rudus Turvapuistossa vierailleiden ammattikorkeakouluopiskelijoiden iät.  

Opiskelijoiden 

ikäluokittelu (n=126) 

Ennen 1988 

syntyneet, yli 25 v. 

1988–1990 

syntyneet, 23-25 v. 

1991–1992 

syntyneet, 21–22 v. 

1992 jälkeen 

syntyneet, alle 21.v. 

Määrä 18 40 50 18 

Osuus ( %) 14 32 40 14 
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Taulukko 7. Rudus Turvapuistossa vierailleiden opiskelijoiden opiskeluvuodet. 

Vastaajien 

opiskeluaika (n=86) 

1. vuoden opiskelija 2. vuoden opiskelija 3. vuoden opiskelija 4. vuoden opiskelija 

Määrä  32 39 11 4 

Osuus (%) 37 45 13 5 

Taulukko 8. Rudus Turvapuistossa vierailleiden opiskelijoiden rakennusalan työkoke-

mus. 

Opiskelijoiden 

rakennusalan 

työkokemus (n=128) 

Ei alan  

työkokemusta 

Korkeintaan vuosi 

alan työkokemusta, 

(≤ 1 v.) 

Vuodesta kolmeen 

vuotta alan 

työkokemusta,  

(1–3 v.) 

Yli kolme vuotta 

alan työ-

kokemusta,  

(>3 v.) 

Määrä  46 33 36 13 

Osuus (%) 36 26 28 10 

Toinen kyselyaineistonkeruu toteutettiin Pohjois-Suomen Turvapuistossa 12.–

13.8.2014. Kyselyyn osallistuneet olivat ammattioppilaitoksen talonrakennus-, 

pintakäsittely-, maalaus- ja maanrakennuskonekuljettaja-alan ensimmäisen vuoden 

opiskelijoita. Myös tämä perusjoukko on valikoitu otos ja vastaaminen oli vapaa-

ehtoista. Ensimmäisen vaiheen kysely toimitettiin opettajille, jotka olivat toimitta-

neet opiskelijoille kyselystä paperiset mustavalkoiset kopiot. Kahden päivän aikana 

Pohjois-Suomen Turvapuistossa kävi 65 opiskelijaa. Ennen vierailua kyselyyn oli 

vastannut 61 opiskelijaa ja Turvapuistokäynnin jälkeen 60 vastaajaa. Tutkimusai-

neistoon valitut (nPS=44) vastaukset oli täytetty sekä ennen vierailua että sen jäl-

keen. Vastausprosentiksi tuli 68. Ensimmäisenä vierailupäivänä paikalla oli 30 lat-

tiapäällystäjä-, maalari- ja talonrakennusalan opiskelijaa, jotka oli jaettu kahteen 

pienempään ryhmään. Turvapuistossa opiskelijoita opastivat opettaja ja työnjohtaja, 

jotka kertoivat työturvallisuuteen liittyvistä asioista. Toisena päivänä paikalla oli 

talonrakennus- ja maarakennuskoneenkuljettaja-alan 35 opiskelijaa.  

Opiskelijat olivat suurimmaksi osaksi 16-vuotiaita. 17-vuotiaita oli neljännes 

vastaajista ja sitä vanhempia opiskelijoita muutama, joista vanhin vuonna 1991 

syntynyt eli 23-vuotias. Miespuolisten opiskelijoiden osuus oli noin kolme neljästä, 

naisten osuuden ollessa vajaa neljännes. Työkokemusta ensimmäisen vuoden am-

mattioppilaitoksen opiskelijoista ei ollut kertynyt kuin kolmelle ja heillekin keski-

määrin puoli vuotta. Voimassa oleva Työturvallisuuskortti oli joka kymmenennellä 

opiskelijalla (n=4). Yhdelläkään heistä ei ollut aiempia opintoja (Taulukot 9 – 10).  
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Taulukko 9. Pohjois-Suomen Turvapuistossa vierailleiden ja kyselyyn ennen vierailua 

ja sen jälkeen vastanneiden ammattioppilaitoksen opiskelijoiden perustiedot (nPS=44). 

Pohjois-Suomen Turvapuisto  

12.–13.8.2014 

Miehet – Naiset Keski-ikä  

ka 

Työkokemus  

(n=3) 

Työturvallisuuskortti  

(Kyllä – Ei) 

Määrät, arvo 34 – 10 16,7 v. 0,5 4 – 40 

Osuus (%) 77 – 23  7 9 – 91 

Taulukko 10. Pohjois-Suomen Turvapuistossa vierailleiden opiskelijoiden iät.  

Opiskelijoiden  

ikäluokittelu (n=44) 

Vuonna 1998 syntyneet, 

16-vuotiaat 

Vuonna 1997 syntyneet, 

17-vuotiaat 

Ennen vuotta 1997 

syntyneet, yli 17-vuotiaat  

Määrä  29 10 5 

Osuus (%) 66 23 11 

Tutkimusaineiston analysointi 

Tapaustutkimuksessa aineiston analysoinnissa tavoitteena on ymmärtää tutkimuk-

seen liittyviä asioita (Huuskonen 1992) joko ristikkäin (cross-case) tai syysarjoina 

(within-case) (Rohlfing 2012) tai yhden kokonaisuuden tai useampien tapausten 

analysoinnilla (Remenyi 2012). Analysointivaiheita voi olla monia. Raakadatasta 

erotetaan tutkimusongelman kannalta olennaisimmat ainekset, joita luokitellaan ja 

tulkitaan, järjestellään ja yhdistellään, kategorisoidaan, selkeytetään ja tiivistetään 

sekä yhdistellään tuloksiksi. Tuloksille annetaan merkitys, joista rakennetaan loo-

gisia selityksiä, kuten edellä esiteltiin (Simons 2009, Eskola & Suoranta 2008, Yin 

1994, Huuskonen 1992). Tulosten asettaminen useampaan informaatioon, kuten 

taulukoihin, kuviin, frekvenssitaulukoihin tai matemaattisiin malleihin, antaa mah-

dollisuuden leikitellä tuloksilla (Yin 1994). 

Vaikka Tapaustutkimus on myös analysointimenetelmä, tässä tutkimuksessa 

käytetään tilastollisen analysoinnin tukena myös sisällönanalyysin (content ana-

lysis) menetelmiä (Kuva 9). Sisällönanalyysillä tarkoitetaan aineiston erittelyä, yh-

täläisyyksien sekä erojen etsimistä ja tiivistämistä, tutkimista tai mittaamista. Ai-

neistoa kootaan, sitä havainnoidaan ja analysoidaan, operationalisoidaan ja lopuksi 

raportoidaan (Wrench ym. 2008, Anttila 1998). Tutkittavasta ilmiöstä pyritään 

muodostamaan tiivistetty kuvaus tutkittavasta aineistosta (Tuomi & Sarajärvi 

2002). Sisällönanalyysi on työväline, jolla tuotetaan uutta tietoa, näkemyksiä ja 

mahdollisia näkymättömiä asioita. Aineistosta määritellään luokkia, joita lasketaan, 

ja teemoittelussa painotetaan sisältöä. Tyypittelyssä ryhmitellään asioita sopiviksi 
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tyypeiksi (Tuomi & Sarajärvi 2002). Sisällönanalyysissä (Hirsjärvi ym. 2009) tut-

kimuksen kohteena on muun muassa sisältö eli mitä ja miten haastateltavat ja ky-

selytutkimukseen vastanneet puhuvat tämän tutkimuskohteen asioista.  

Aineistonkeruun jälkeen aineistot kasattiin ja analysoitiin, sisältöä eriteltiin ja 

luokiteltiin. Haastattelut kirjoitettiin MS Office Word -tiedostoon lähes sanasta sa-

naan, jättäen pois haastatteluun liittymättömät kommentit. Litteroitu haastatteluai-

neisto koodattiin taulukkomuotoon, jota luokiteltiin ja teemoiteltiin. Kyselyai-

neisto, joka suurimmaksi osaksi palautettiin paperisina kopioina, syötettiin SPSS 

Statistics -ohjelman versioon 22, josta aineistosta saatiin tilastotietoa. Pieni osa ky-

selyistä tuli sähköisenä Google Drive -ohjelmaan, josta ne siirrettiin samaan tie-

dostoon syötetyn aineiston kanssa. Kuvien ja taulukoiden teossa on hyödynnetty 

Excel- ja Power Point -ohjelmia. 

Putoamistapaturmissa loukkaantuneiden haastatteluista saatu nauhoitettu ma-

teriaali (7 h 22 min) litteroitiin (58 sivua) ja raakalajiteltiin. Aineisto lajiteltiin ja 

teemoiteltiin taulukkomuotoon. Haastateltavat on koodattu satunnaisessa järjestyk-

sessä isoihin aakkoskirjaimiin (A…J), esimerkiksi (Vastaaja C).  

Asiantuntijoiden nauhoitettu (20 h 33 min), ja litteroidu (166 sivua) haastatte-

luaineisto on myös ensin lajiteltu esitettyjen kysymysten ja aihealueiden mukaisesti 

taulukkoon. Sen jälkeen aineistoa on järjestelty tarkemmin, mistä on saatu luoki-

teltua ja teemoiteltua aineistoa. Anonyymiyden säilyttämiseksi koodauksessa on 

käytetty eri asiantuntijat eroteltuna jakoa seuraavasti: Viranomaiset (nV=5), Kou-

luttajat (nK=5), Työntekijät (nT=5) ja Yritysten edustajat (nY=5). Erimerkiksi (Asi-

antuntija V1) tarkoittaa viranomaisedustajan satunnaisessa järjestyksessä litteroin-

nissa ja raakaluokittelun yhteydessä muodostunut järjestysnumeroa. 

Kyselyaineiston tulokset on kirjoitettu kysymysten järjestyksessä frekvenssit 

ja sanalliset vastaukset luokiteltuina. Ristiintaulukointia on tehty mielenkiintoisiksi 

katsotuista kysymyksistä. Ennen Turvapuistossa vierailua annettuja vastauksia on 

verrattu vierailujen jälkeen annettuihin. Kahdessa eri Turvapuistossa annettuja vas-

tauksia on myös vertailtu keskenään huomioiden vastaajien opiskelu- ja muut taus-

tatekijät. Likert-asteikon vastauksia on raportoitu myös tunnuslukujen valossa, ku-

ten tilastollisen merkitsevyyden p-arvolla, otoskoolla, kesiarvoilla, mediaaneilla, 

prosenteilla ja keskihajontaluvuilla. Turvapuiston vaikutus opiskelijoihin on 

testattu kahden riippuvan otoksen t-testillä (KvantiMOTV 2014). Turvapuistovie-

railun vaikutusta testattiin kyselytutkimusten Likert-asteikon mukaisten vastausten 

keskiarvomuutoksesta p-arvolla. P-arvo kertoo tulosten tilastollisen merkitsevyy-

den: (p < 0,001) erittäin merkitsevä, (p < 0,01) tilastollisesti merkitsevä ja (p < 0,05) 



98 

melkein merkitsevä, (p < 0,10) on vain suuntaa antava (KvantiMOTV 2014, Salo-

nen 2012). Gigerenzer ja kumppanit (2004) kehottavat käyttämään tarkkoja 

merkitsevyystasoja, mutta tässä tutkimuksessa on päädytty käyttämään 

merkitsevyyden jakoa kolmeen luokkaan. 

Kyselyn vastaajat on merkitty seuraavanlaisella koodituksella (Vastaaja nro 

R2-110) tai (Vastaaja nro PS1-24). R tarkoittaa Rudus ja PS Pohjois-Suomen Tur-

vapuistoa. Numero 1 on ennen Turvapuistovierailua annettu vastaus ja 2 vierailun 

jälkeen. Perässä oleva numero on satunnaisesti muodostunut litteroinnissa oleva 

vastaajan järjestysnumero. 

Kyselyn väitteiden lisäksi (Liite 11) opiskelijoiden oli mahdollista kirjoittaa 

myös avoimia vastauksia. Vastaukset luokiteltiin ja teemoilteltiin ydinsisällön pe-

rusteella. Erimerkiksi kysymykseen (2.3) Onko poran käytössä turvallisuuteen vai-

kuttavia asioita, jos niin mitä? eräs sanallinen vastaus oli: ”Melu, pöly, tärinä, sil-

mäsuojaus, työskentelyasento.” (Vastaaja nro R2-110). Nämä järjesteltiin, luokitel-

tiin ja merkittiin vastaukseksi kohtiin: Kuulonsuojain, Pölyntorjunta, Työskentely, 

Silmiensuojaimet ja Ergonomia. Yksi vastaus on antanut frekvenssin viiteen eri 

kohtaan (Kuva 11). 

 

Kuva 11. Esimerkki kyselyn avointen vastausten teemoittelusta ja luokittelusta. 



99 

4 Tulokset 

Tulosten synteesillä vastataan Tutkimusongelmaan kuvailemalla empiirisesti tutki-

muskohdetta Rakennusalan työturvallisuuteen suhtautuminen.  

4.1 Tapaus 1: Putoamistapaturmissa loukkaantuneiden 

haastattelut 

Rakennusalan tapaturmissa vakavasti loukkaantuneista (n=Loukk.10) yksi mainitsi 

itsensä tapaturman syylliseksi ja toinen itsensä osasyylliseksi. Neljä haastateltava 

ei osannut sanoa, kenen syy tapaturma oli. Kahden kohdalla suojaimet olivat olleet 

kunnossa, kahden muun kohdalla näin ei ollut ollut. Kaksi loukkaantunutta kertoi, 

että työtehtävään oli määrätty tai työ oli yleensäkin ollut tapana tehdä tavalla, jossa 

tapaturma tapahtui. Oli myös niitä (n=3), joiden mielestä syyllinen tai syy oli selvä.  

”Työmaaesimiehen, joka saikin syytteen työturvallisuuden laiminlyönnistä.” 

(Vastaaja A) 

Kuutta haastateltavaa ei ollut perehdytetty työhön riittävän hyvin. Haastateltavat 

kertoivat, että työhön yleensä ryhdyttiin, vaikka kaikkia tarvittavia työ- tai turva-

välineitä ei olisi ollut käytettävissäkään. Usein tapaturma oli tapahtunut ensimmäi-

senä työpäivänä joko uudessa työpaikassa tai työkohteessa. 

”– se oli ensimmäinen päivä seuraavalla työmaalla, kun mentiin. Pomo soitti, 

että ruvetkaa töihin vaan – kattotöihin ja meillä ei ollut siellä ku – tikkaat ja 

työkalut – Ja kaikki valjaat, telineet ja kypärät oli jossakin teillä tietämättö-

millä.” (Vastaaja D) 

Vajaa puolet (n=4) haastateltavista oli saanut työkohtaisen perehdytyksen. 

”Onhan meillä niitä teemapäiviä kerran vuoteen. – kyllä näistä asioista on 

tietoo tullu ja perehdytetään tosi.” (Vastaaja I) 

4.1.1 Työturvallisuus 

Kysyttäessä haastateltavilta, mitä työturvallisuus heille tarkoittaa, pitivät he kaikki 

työturvallisuutta erittäin tärkeänä asiana, vaikka aina sitä ei otetakaan vakavasti. 

Työturvallisuusvaatimusten koetaan menevän myös ”liian pitkälle” (n=3). Työn-

tekijöiden tulee voida luottaa siihen, että turvallisuusasiat ovat kunnossa. Toisaalta 

työntekijän itsensäkin tulee ottaa vastuu työturvallisuuden noudattamisesta.  
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”Kyllä, ne on ihan hyvä olla olemassa. Vaikka harmitti, että kypärää joutu 

käyttämään. Varsinki kesäsin –” (Vastaaja J) 

Kolmannes haastateltavista mainitsi, ettei turvallisuutta ollut aiemmin tullut edes 

ajateltua. Jotta turvallinen työskentely on mahdollista, tulee siihen haastateltavien 

mielestä resursoida enemmän. He mainitsivat muun muassa, että ”Työturvallisuus 

ymmärretään vasta, kun vamma on tapahtunu –” (Vastaaja E). Epäilyjä työturval-

lisuuden noudattamisesta haastateltavilla oli muun muassa kiireen ja ulkomaalais-

ten työntekijöidenkin vuoksi, joilla ei ole samanlainen turvallisuustietoisuus. 

Työturvallisuus oli yleensä hoidettu yrityksessä, jossa loukkaantuneet olivat 

työskennelleet, hyvin (n=4). Oli ollut riittävät telineet ja työkalut. Osa haastatelta-

vista (n=4) puolestaan totesi, etteivät asiat olleet kunnossa. 

”Heikosti. Ei ollut suojakaiteita, ei hiekotuksia pihoilla, ovet eivät olleet lu-

kossa yöllä –” (Vastaaja A) 

Vastuu työturvallisuusasioista oli haastateltavien mielestä yksiselitteisesti (n=9, 

90 %) työnantajalla, esimiehillä tai nimetyillä vastuuhenkilöillä. Kaksi haastatelta-

vaa mainitsi, että vastuu on myös työntekijällä itsellään. 

”– jokkainen koittaa kohaltaan katsoa, ettei sattus mittää. Eikä aiheuta mittää–” 

(Vastaaja I) 

Työturvallisuudesta yleisesti mainittiin, että riskit kyllä tiedetään, mutta ei uskota 

niiden realisoitumiseen. Työturvallisuusmääräysten kiristymistä myös moitittiin. 

”Sehän on sama, että alettais vaatimaan että kun toimistossa istutaan, niin 

laitettais kypärä ja suojalasit silmille.” (Vastaaja I) 

Kysyttäessä haastateltavilta, miten he itse ovat suhtautuneet työturvallisuusasioihin, 

olivat vastaukset monenlaisia. Esimerkiksi ”Oma järki pitää olla.” (Vastaaja H) 

tai ”– vahinko ei tule kellokaulassa.” (Vastaaja E). Pari haastateltavaa oli itsekin 

vaatinut parempaa työturvallisuutta. Yksi haastateltava ei ollut omasta mielestään 

laiminlyönyt työturvallisuusmääräyksiä. Kolme haastateltavaa kertoi huolehti-

vansa työturvallisuusasioista, kun käskettiin. Esille nostettiin myös näkökulma 

työnteon vaikeudesta määräyksiä noudattaessa (n=2) esimerkiksi henkilönsuojain-

ten käytön haasteista. Osa haastateltavista (n=3) kertoi, etteivät he olleet työturval-

lisuusasioita aiemmin ajatelleet. 



101 

”No, eipä oikeestaan tullut aateltua edes ja varmasti oli tullut rikottua itsekin 

työturvallisuusmääräyksiä. Sittenhä se laittaa ajattelemaan, ku sattuu omalle 

kohalle.” (Vastaaja A) 

Loukkaantuneet työntekijät ilmoittivat kysyttäessä olevansa valmiita panostamaan 

työturvallisuuteen aikaa (n=5) tai kunnollisiin työvälineisiin (n=1). Rahaa ei niin-

kään oltu valmiita panostamaan, vaikka todettiinkin, ettei työturvallisuus maksa 

paljon (n=2). Loukkaantuneet totesivat, että panostaminen työturvallisuuteen kuu-

luu työantajalle (n=4). Toisaalta minkäänlainen panostus ei tunnu enää isolta, kun 

tapaturma on sattunut (n=4). 

Omasta vastuustaan työturvallisuusasioissa haastateltavat olivat yksimielisesti 

sitä mieltä, että työntekijän oma vastuu on merkittävä. Itselle katsottiin kuuluviksi 

yleinen huolellisuus ja varovaisuus (n=4), ohjeiden noudattaminen (n=2), työym-

päristön siisteys ja työvälineistä huolehtiminen (n=2). 

”Oma vastuu on sekin, että pitää työympäristön siistinä. Ettei ole rautanauloja 

– kerää itte. Ettei oo riskitekijöitä, jos ei muuten, niin omalla ajalla.” (Vastaaja 

E) 

”Työturvallisuus, se on korvien välissä se homma, sieltä se lähtee.” (Vastaaja 

G) 

Jokaiselle haastateltavalle esitettiin kaksi kuvaa, joista heitä pyydettiin kertomaan 

ajatuksiaan. Ensimmäisessä kuvassa (Liite 10) on traktorilla trukinpiikeillä hyd-

raulisesti nostettu teline, jonka päällä on trukkilava. Lava on sidottu kiinni liinoilla. 

Lavalla seisova henkilö maalaa kaidetta. Traktorin pyörää vasten ovat alumiinitik-

kaat. Haastateltavat olivat sitä mieltä, ettei kuvassa esitetty työskentelytapa ole lail-

linen eikä suotava. Pientä epäröintiäkin vastauksissa oli havaittavissa. Haastatelta-

vien (n=4) mielestä tilanne on tyypillinen omakotitalorakentamisessa ja maaseu-

dulla. Joku oli valmis jopa hyväksymäänkin tilanteen. 

”– jos joku haluaa vapaaehtoisesti mennä –” (Vastaaja G) 

Kysyttäessä haastateltavilta menisikö hän itse kuvan esittämään tilanteeseen, pää-

sääntöisesti haastateltavat eivät olisi mennet kuvan mukaiselle telineelle. Pari vas-

taajaa olisi voinut käydä tekemässä jonkin pikkuhomman. Muutamat totesivat, ett-

eivät enää menisi tässä tilanteessa loukkaantuneena. 

”– jos olis tuommonen pikkuhomma, pitää käydä tekemässä, niin sen voisi 

tehä.” (Vastaaja I) 
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Lähes puolet (n=4) haastateltavista olisivat valmiita puuttumaan tilanteeseen. 

Toisessa kuvassa (Liite 10) on mies pientalonrakennuksella toisen kerroksen 

kohdalla lankun varassa kiinnittämässä yläjuoksupuuta paineilmanaulaimella. Ku-

vassa ei näy telineitä tai nostimia eikä myöskään henkilökohtaisia putoamissuojia. 

Haastateltavilta kysyttiin, millaisia ajatuksia kuva heissä herättää. Haastateltavat 

kuvailivat tilanteen tyypilliseksi (n=7) ja moni heistäkin oli toiminut vastaavalla 

tavalla. 

”Tuo on niin peruskuva, saa melkein joka työmaalla.” (Vastaaja D) 

Vaikka haastateltavat itse eivät enää menisi kuvan mukaiseen tilanteeseen, niin joka 

toinen myöntää olleensa vastaavissa tilanteissa. Ohi kulkiessa lähes puolet (n=4) 

kehottaisi miestä tulemaan alas. 

”Kyllähän pitäis sanoa, että tuu nyt alas sieltä.” (Vastaaja D) 

”– iteki on syyllistyny tällaseen. Aina ei ole muuta.” (Vastaaja E)  

4.1.2 Turvallisuuskulttuurin muutos 

Rakennusalan työturvallisuusasiat olivat loukkaantuneiden mukaan muuttuneet ai-

kojen saatossa. Haastateltavien mielestä asenteet ovat muuttuneet, määräykset tiu-

kentuneet ja kiire lisääntynyt. Tulevaisuudessa haastateltavat kaipasivat lisää käyt-

töohjeita ja yleisiä tarkastuksia ja valvontaa. Rakennusalan polarisoituminen isoi-

hin ja pieniin yrityksiin näkyy haastateltavien mukaan työturvallisuusvaatimuk-

sissa. Pienissä yrityksissä ei ole resursseja työturvallisuuteen. 

”– kauhee kiire, eikä mietitä sen kummemmin. Valmista pitäis tulla vaan.” 

(Vastaaja D) 

Haastateltavien mielestä suhtautuminen työturvallisuuteen on yksilön omaa ym-

märrystä, tietoa ja toimintaa, mikä on oikein ja mikä väärin. Se on välittämistä. He 

totesivat myös, että omaa suhtautumista voi muuttaa ja kehittää. Haastateltavat pu-

huivat asennevammasta, jolla he tarkoittivat kaavoihin kangistumista ja muutos-

vastarintaa. He kaipasivat mahdollisuutta käyttää omaa harkintaa, vaikka työtur-

vallisuusmääräykset nähtiin myös työtä helpottavana asiana. Tarvitaan ymmärrystä, 

oikeaa suhtautumista ja asennetta: ”Niin, toisilla sitä on, toisilla ei.” (Vastaaja J). 

”Asennevamma on, että et joudu enää koulutuksen kautta etkä oo enää millään 

valmis muuttamaan sitä asennettas.” (Vastaaja B) 
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”Ettei ole välinpitämätön, vaan tekkee asiat hyvin ja oikein ja ei viittaa kin-

taalla, että ihan sama, kyllä se siitä. Ja tuo tuosta ja äkkiä ja nopiasti. Se on 

se asenne, että asennoituu oikein, ettei ota välinpitämättömästi niitä asioita.” 

(Vastaaja F) 

Työturvallisuusmääräyksiä piti liian tiukkoina lähes puolet (n=4) haastatelluista. 

Joku mainitsi myös liiallisesta holhoamisesta. Asenne voidaan ymmärtää myös va-

pautena valita. 

”Ammutaan omaan nilikkaan. Annettaisiin työntekijän itse harkita, että onko 

se pakko pittää koko ajan – Se on asenne semmonen, että pitäisi ottaa jouston 

varaa siinä asiassa.” (Vastaaja I) 

Miten turvalliseen työskentelyyn voidaan opettaa ja kasvattaa? Miten opittaisiin 

välttämään riskejä ja tapaturmia? Joka toisen haastateltavan mukaan paras oppi on 

ollut, kun itselle on sattunut tapaturma. 

”Oppii ku sattuu jotaki.” (Vastaaja I) 

Kolmen vastaajan mielestä työmaalla tapahtuva koulutus ja perehdytys on kaikkein 

tehokkainta. 

”– vaikka kerran kuukaudessa pienimuotoinen perehdytys työturvallisuusasi-

oihin. – Valistettais enempi. – Koulutus on siiheki paras.” (Vastaaja F) 

Omakohtaiset kertomukset todettiin tehokkaaksi työturvallisuuskasvatustavaksi. 

Esimerkkitapaukset tulisi suunnata etenkin nuoriin, työelämään tuleviin työnteki-

jöihin. Joku oli itsekin valmis kertomaan omasta tapaturmastaan. 

”– niin kuin nämä päissään ajaneet liikenteessä, niin nehän käy kans luennoi-

massa näille, niiku ammattikouluissa ja tämmöisissä luentotilaisuuksissa. – 

opiskeluaikana – Tai sitten ku menevät työharjoitteluun, niin siinä vaiheessa.” 

(Vastaaja A) 

Haastateltavien mukaan työturvallisuuskoulutuksia on syytä järjestää ammatilli-

sissa opinnoissa ja työssäoppimisen aikana. He mainitsivat myös, että henkilöiden 

tulee itse ymmärtää tapaturmien laajempi vaikutus ja oppia arvostamaan itseään.  

”– osaako se työntekijä vieläkään arvostaa omaa itseään, kunhan saa elan-

tonsa. Asenteiden on muututtava, ja ne ei muutu muuten kuin koulutusta ja taas 

koulutusta ja vielä yhden kerran koulutusta – siinä vaiheessa kuin sitä raken-
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nusmiestä koulutetaan – koulutuksessa unohtaa ainakin vähemmälle on teo-

riapuolen koulutus. Nyt pitäisi ihminen tuoda sieltä siihen käytäntöön.” (Vas-

taaja B) 

Tiukka puuttuminen tai konkreettiset ehdottomuudet turvallisuuden suhteen olivat 

haastateltavien mielestä oikeanlaisia keinoja työturvallisuuskasvatukseen.  

4.1.3 Työtapaturmat 

Loukkaantuneiden (nLoukk.=10) mielestä tapaturmien syinä ovat yleensä kiire (n=4), 

välinpitämättömyys (n=3), inhimilliset tekijät (n=3), rutiinit (n=1), asenne (n=1), 

mutta myös toisen osapuolen erheestä (n=1) johtuvat syyt. 

”Kait se on, ett käyn tuossa äkkiä, ei tuossa kauaa mee.” (Vastaaja H) 

Haastateltavilta kysyttiin myös, käsiteltiinkö työyhteisössä tapaturmia yleensä tai 

haastateltavalle sattunutta tapaturmaa. Pienissä yrityksissä tapaturmia ei ole ollut 

tapana käsitellä, kun taas isoissa, monikansallisissa yrityksissä tapaturmat yleensä 

käsiteltiin. Tapaturmat haluttiin joissakin yrityksissä myös painaa villaisella. 

Haastateltavat pohtivat myös sitä, otetaanko yrityksissä tapahtuneista tapatur-

mista opiksi: ”– tapahtuuko samalla firmalla samanmoista tai tyylistä tai sinne 

päin onnettomuuksia, että onko ne ottaneet opiksi.” (Vastaaja D)?  

Loukkaantuneet henkilöistä suurin osa (n=8) myönsi, että he olivat itsekin ot-

taneet tarpeettomia riskejä, ihan ajattelemattomuuttaankin (n=4). Haastateltavista 

kolme mainitsi, ettei ole ollut mahdollisuutta kieltäytyä riskialttiista työstä, vaikka 

he ymmärsivät, kuinka paljon erilaisiin tilanteisiin voi liittyä riskejä.  

”– mutta, jos mestari sinut sinne määrä, etkä sää uskalla sanoa, niin silloin 

sinä otat hirveän riskin.” (Vastaaja B) 

Loukkaantuneet olivat yksimielisesti sitä mieltä, ettei riskejä työssä pidä joutua ot-

tamaan. Seitsemän vastaajaa kuitenkin hieman epäröi vastauksissaan. Moni mai-

nitsi, että riskejä otetaan jopa työsuhteenpurun pelossa, mutta myös tietämättä.  

”Ei, jos ois vara valita duunipaikka –” (Vastaaja D) 

”Periaatteessa ei. Ainahan sanotaan, että pittää voida kieltäytyä töistä, joita 

pittää vaarallisina. Mutta mä en oo vielä kertaakaan, nähny semmosta joka 

olisi kieltäytyny.” (Vastaaja I) 
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Kaksi haastateltavista oli ehdottomasti sitä mieltä, ettei työssä tule ottaa minkään-

laisia riskejä. Kysymykseen, mitä riskien pienentämiseksi olisi tehtävissä, he vas-

tasivat, että työturvallisuus- ja suojavarusteet tulee olla kunnossa (n=2), erilaisiin 

kierroksiin, valvontaan sekä työmaanjohtoon (n=4) ja osaavaan työvoimaan (n=1) 

on panostettava. ”Jokainen tietää, mikä on työturvallisuus” (Vastaaja E), toiminta 

riippuu itsestä. Työympäristön siisteyteen tulee kiinnittää myös huomiota (n=2). 

”– työympäristö olis siisti ja puhas, – että ei tulis kompastumisia – pitäs kiin-

nittää huomiota. Itse ja toisten.” (Vastaaja F) 

Joku myös kritisoi nykyisiä vaatimuksia. Urakkatöissä todettiin rahan menevän 

työturvallisuuden edelle. 

”– se on kustannuskysymys, ku sanotaan, että hanki kunnon telineet – jos vielä 

itse tekkee urakalla töitä. Niin se vaikuttaa siihen ommaaki ansioon – Putoa-

minenhan se on suurin vaara, mitä tuolla rakennushommissa voi sattua.” (Vas-

taaja I) 

4.1.4 Työturvallisuuden parantaminen 

Rakennusalan putoamistapaturmassa vakavasti loukkaantuneet haastateltavat tote-

sivat, että monenlaisia haasteita työturvallisuudessa on edelleen, vaikka ala on ke-

hittynyt paljon viime vuosikymmenien aikana. Haasteet ovat erilaisia kuin ennen. 

Uusia haittatekijöitä ilmenee koko ajan lisää, kuten erilaiset pölyaltisteet. Raken-

nusala on myös polarisoitunut erilaisiin yrityksiin. Alalle on tullut myös paljon 

vuokra- ja ulkomaalaisia työntekijöitä.  

”Se on niin rajua nykypäivänä, tuo vuokrafirma touhu. – yhdelläkään pikku-

firmalla ollut työturvallisuusasiat kunnossa. Töihin vaan! Surullista.” (Vas-

taaja D) 

”– meneekö se siihen, että jatkossa, nämä kaikki urakkahommat tekee, nämä 

venäläis- ja virolaiset ja muut, että kotimaiset heitetään ulos, kun ne tekkee 

niin palio halavemmalla.” (Vastaaja I) 

Nolla tapaturmaa -tavoite ei ollut monenkaan haastateltavan tuntema. Sitä pidettiin 

kovana tavoitteena, eikä sen toteutumiseen uskottu (n=8). Rakennusalaa pidettiin 

riskialttiina (n=5), jossa tapaturmia sattuu aina. Haastateltavilta kysyttiin myös kei-

noja tavoitteen saavuttamiseksi. Keinoiksi mainittiin täydellinen sitoutuminen ta-

voitteeseen, resurssien lisääminen, asennemuutokset ja sanktioiden lisääminen.  
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”Kova on kyllä tavoite, mutta sanotaanko, että paljon on kiinni työmaan esi-

miehistä ja pittää olla kova tahto, että ei anna mitään periksi.” (Vastaaja A) 

Tavoitteeseen suhtauduttiin myös luottavaisesti isompien yritysten kohdalla. Es-

teenä pidettiin kiirettä ja resursseja. 

”Todennäköisesti päästää, firmojen kautta. Yksityissektorilla ei päästä. Se on 

hankalampi. Koko ajan on enempi toiminimellä [työskenteleviä] ja sillä on 

vain urakka siitä työstä ja se pitää saada valmiiksi. Kun saataisiin kiire pois.” 

(Vastaaja E) 

Rakennusalan putoamistapaturmissa loukkaantuneilta kysyttiin, mitkä heidän mie-

lestään ovat kolme tärkeintä työturvallisuusasiaa. Tärkeimpään kohtaan nousi asi-

oita turvallisen työskentelyn mahdollistamisesta, kuten työympäristön turvallisuus, 

työnantajan luomat puitteet ja yleensä työn turvallisuus. Toiseksi tärkeimmiksi 

maininnoiksi muodostuivat asiat, joissa varsinainen työ voidaan tehdä turvallisesti. 

Siihen liittyvät tietoisuus ja kiireetön työskentely. Maininnat viittaavat turvalliseen 

työskentelyyn, että työntekijät tietävät, miten toimitaan. Heidät on perehdytetty ja 

koulutettu tehtäväänsä. Kolmanteen kohtaan listattiin vastuu itsestä ja kollegoista, 

mutta myös työnantajasta sekä tiukemmat sanktiot. Yksilön oma ja muiden vastuu 

sekä oikeudenmukaisuus (Taulukko 11).  
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Taulukko 11. Kootut ja teemoitellut vastaukset esimerkkeineen haastateltavien 

(nLoukk.=10) listaamista kolmesta tärkeimmästä työturvallisuusasiasta.  

Kolme tärkeintä työturvallisuusasiaa 

1. Tärkein 2. Tärkein 3. Tärkein 

Asianmukaiset varusteet, 

osaavat henkilöt ja 

tarpeellinen valvonta. 

”– työn mukainen varustus -” 

(Vastaaja F) 

Tietoisuuden lisääminen, 

säännösten noudattaminen ja 

kiireen vähentäminen. 

”–kerrottas näitä asioita–” 

(Vastaaja J) 

Vastuullisuus ja sanktioiden 

oikeudenmukaisuus. 

 

”–kattoo, että koneet on kunnossa.” 

(Vastaaja C) 

”Osaavaa henkilöstöä –” 

(Vastaaja C) 

”– alettais noudattaa sitte–” 

(Vastaaja A) 

”Kun tulee uusia, olkoo heidän 

ammattitaito kuinka huippuluokkaa, 

niin työopastus, ohjaus tehdään, niin 

kuin se dokumenteissa on mainittu.” 

(Vastaaja B) 

”Valvottas, noudatettas –” 

(Vastaaja A). 

”–jokkainen pitäs, niikö silimällä 

sitä, että jos huomais ja huolehtis 

myös toisten turvallisuudesta.” 

(Vastaaja F) 

”–ne esimiehet, jotka siitä 

vastuuseen joutuu, niin eihän ne saa 

siitä, mitä ku vähän sakkoi.” 

(Vastaaja H) 

Työnantajan mahdollistama 

työturvallisuus 

Turvallinen työskentely, 

turvallisuuskulttuuri, 

substanssiosaaminen 

Yksilön toiminta ja yhteisöllisyys 

4.1.5 Rakentamisen ammattilaisuus 

Haastateltavilta ei kysytty ammatillisuuteen tai ammatti-identiteettiin liittyviä asi-

oita suoraan, vaan niitä koottiin haastatteluissa esille nousseista puheista. Raken-

nusala koettiin hierarkkiseksi, jossa kunnioitetaan mestareita ja työmaanjohtajia. 

Jos johonkin työtehtävään ”määrätään”, sinne mennään, vaikka työturvallisuus-

riskien uhalla. Luottamus työkavereihin on luja. Rakennusalalla uskotaan kollegoi-

den tietävän tehtävät ja ymmärtävän tilanteet. Myös selkeät työroolit ja työnjaot 

ovat havaittavissa. 

”– ammatti-ihimisten, että. Jokka tietää rakenteiden lujjuuden, että ei se työn-

tekijä aina niihin kaikkiin. – että se kestää – jos on oma turvallisuus vaarassa 

tai toisen.” (Vastaaja F) 

Haastateltavat myönsivät tiedostavansa rakennusalan riskit, mutta niihin suhtautu-

minen on jokaisen oma asia. 

 ”Nuoretkin saa kyllä tietoa yllin kyllin. Se on luonteesta kiinni, jotkut ottaa 

niitä riskejä enempi. Ihmisiä on niin monenlaisia.” (Vastaaja I) 
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Rakennusalasta puhuttiin alana, jossa työntekijältä vaaditaan tietynlaisia ominai-

suuksia, kuten uskallusta, mutta myös määräysten noudattamista. 

”– pitää olla hirveesti huumorintajua ja – ei tuu menestymään rakennuksilla, 

jos sillä ei oo päätä [korkean paikan sietokykyä].” (Vastaaja B)  

Putoamistapaturmissa vakavasti loukkaantuneiden vastausten ydinkohdat on yh-

teen koottuna samaan kuvaan (12). Ryhmittely on tehty tutkimuskysymysten ja 

keskellä olevan tutkimusongelman jaottelun mukaisesti, jotka ovat esitelty Johdan-

nossa.    

 

Kuva 12. Yhteenveto putoamistapaturmissa loukkaantuneiden vastauksista.  
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4.2 Tapaus 2: Asiantuntijahaastattelut 

Haastatellut rakennusalan asiantuntijat (nAsint.=20) näkivät oman roolinsa työturval-

lisuudessa asennekasvattajina, valmentajina ja kouluttajina. Työtään he pitivät mie-

lekkäänä ja palkitsevana. Joku mainitsi joutuneensa työsuojeluvaltuutetuksi ”ku ei 

ollut muita halukkaita, niin nuoriahan ne laitto.” (Asiantuntija T3). 

4.2.1 Työturvallisuus 

Kysyttäessä asiantuntijoilta, mitä työturvallisuus heidän mielestään tarkoittaa, vas-

taukset painottuivat työturvallisuuden laajempaan kokonaisuuteen, kulttuuriin ja 

yhdessä tekemiseen. Työturvallisuus nähtiin osana laadukasta työtä ja hyviä työ-

menetelmiä sekä ymmärryksenä, ettei työssä kannata ottaa turvallisuusriskejä. Työ-

turvallisuus koettiin myös oikeutena pysyä terveenä ja luottamuksena työskentelyn 

turvallisuudesta. Asiantuntijoista joka kolmas oli myös sisäistänyt kampanjalau-

seen ”terveenä kotiin”, jota he käyttivät haastatteluissa. Työturvallisuuden asen-

teena mainitsi kolmasosa asiantuntijoista. 

Kouluttajan (nK=5) tehtävissä toimivat asiantuntijat painottivat, että työturval-

lisuus vaikuttaa kaikkeen toimintaamme eikä työssä tarvitse ottaa työturvallisuus-

riskejä. Työantajien edustajille (nY=5) merkittävää oli, että työturvallisuus on suju-

vaa ja tehokasta työntekoa. Se on asennetta, kulttuuria ja luottamusta, että voi tehdä 

työtään turvallisesti. Työturvallisuus on oleellinen osa työtä. 

”Se ei ole erillinen toiminta eikä yksittäinen tapahtuma, vaan se on prosessi–” 

(Asiantuntija Y3) 

Työtekijöiden edustajat (nT=5) kommentoivat, että työantajan on luotava mahdol-

lisuudet työturvallisuuden noudattamiselle. Työturvallisuus on yhteistyötä ja se 

vaatii kaikkien sitoutumista. Työturvallisuus perustuu lakiin. Lakia uudistaessa tu-

lee kuitenkin miettiä, mitkä asiat ovat olennaisia työturvallisuuden kannalta. Työn-

tekijäedustajien mukaan työturvallisuuteen vaikuttavat myös resurssit. 

”Työsuojelun täytyy olla tosi yksinkertaista – perustua ’kyllä tai ei’ -ajatteluun, 

–” (Asiantuntija T5) 

Viranomaisedustajat (nV=5) puolestaan korostivat työntekijöiden ammattitaitoa, 

johtamista ja sen myötä työturvallisuuden tuottamaa työn tuottavuutta. He ottivat 

kantaa myös työssäjaksamiseen, työhyvinvointiin ja ihmisen omiin arvoihin. 
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Suhtautuminen työturvallisuuteen 

Työturvallisuus rakentamisessa on asiantuntijoiden (nAsint.=20) mukaan yleensä hy-

vin hoidettu. Parantumista on tapahtunut (n=5), mutta myös polarisoitumista (n=6) 

yritysten välillä. Kustannukset (n=3) vaikuttavat osaltaan siihen, ettei työturvalli-

suuteen panosteta riittävästi. Tilastoissa ei huomioida (n=4) vuokratyöntekijöiden, 

ulkomaalaisten ja aliurakoitsijoiden tapaturmia. Työturvallisuuteen ei sitouduta 

(n=2) riittävällä vakavuudella tai keksitään tekosyitä (n=1) turvallisuuden laista-

miseksi. 

Kouluttajat kiinnittivät huomiota lähinnä siihen, että vaikka työturvallisuusasi-

oihin kiinnitetään koko ajan enemmän huomiota, kustannuskysymykset ja laimin-

lyöntien hyväksyminen ovat esteenä niiden toteutumiselle. Ulkomaalaiset ja vuok-

ratyövoima nähtiin uutena työturvallisuushaasteena. Työnantajien edustajat puoles-

taan totesivat, että alan polarisoituminen asiansa hyvin hoitaviin yrityksiin ja niihin, 

jotka eivät asioitaan hoida, on merkittävä. Työturvallisuuteen voidaan pureutua 

lainsäädännöllä ja valvonnalla. Sitoutumisen ja aliurakointien haasteet koettiin 

työntekijäasiantuntijoiden keskuudessa suurina. Heidän mukaansa ala on voimak-

kaasti polarisoitunut. Viranomaisedustajat puhuivat myös isojen ja pienten sekä hy-

vien ja huonojen yritysten polarisoitumisesta ja aliurakoinnista. He antoivat tun-

nustusta yritysten työturvallisuuden parantumiselle. Silti alalle tulee edelleen uusia 

yrityksiä, joilla ei ole alan tuntemusta.  

”– pienet rakennusliikkeet, mikroyritykset niin sieltä puuttuu tietoa, tahtoa, tai-

toa ja osaamista. Että kuilu näiden hyvin ja huonojen välillä on iso – isotkin 

yritykset nykyään ketjuttaa paljon töitä – sinne loppupäähän tulee tosi surkeita 

yrityksiä. – eivät ehkä tahdo palkata omaa, pysyvää väkeä – sillä saadaan ra-

kennuskustannuksia painettua alaspäin.” (Asiantuntija V1) 

Kysyttäessä asiantuntijoilta, mistä heidän mielestään erilaiset suhtautumiserot työ-

turvallisuusasioihin johtuvat, he vastasivat, että yksilöstä itsestään, asenteesta, ylei-

sestä välittämisestä ja kulttuurieroista. Lisäksi asiantuntijat mainitsivat johtamis-

tyylistä johtuvat erot, ammatillisen ja mestarikoulutuksen roolista, saaduista mal-

leista sekä siitä, että turvallista työskentelyä ei vaadita tarpeeksi. Rakennusala on 

dynaaminen, koko ajan muuttuva. Alalla on jatkuva kiire ja kokonaisuuksien hah-

mottaminen on haasteellista. Asiantuntijat näkivät erilaisia ryhmiä työturvallisuus-

asioihin suhtautuvissa ihmisissä. He mainitsivat niin sanottuja ”tosiuskovai-

sia”, ”sokeita”, ”hällä väliä” -ihmisiä sekä ”Miten ja miksi” -ihmisiä. 
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”– meitä tosiuskovaisia on, jotka uskoo, että kannattaa ja viedään sitä asiaa 

eteenpäin. – Sitten on niitä, jotka on sokeita. – [jotka eivät] hahmota sitä, että 

on vaarallista mennä tikkailla tänne keikkumaan.” (Asiantuntija T4) 

”Miksi - ja Miten -ihmisiä. Ja nämä miksi -ihmiset on niitä, jotka inttää, että 

miksi näin tehään ja Miten -ihmiset on niitä, jotka ratkasee ne ongelmat.” (Asi-

antuntija T5) 

Kouluttajat totesivat, että työturvallisuuden opetuksessa on menty eteenpäin. Myös 

työantajapuolta kehuttiin turvallisuusasioiden edistämisestä. Joka viides asiantun-

tija totesi, että työturvallisuusasenteeseen vaikuttavat niin kasvatus kuin arvotkin, 

miten työhönsä suhtautuu. Työstä voi olla myös ylpeä, jolloin se tehdään sitoutu-

neemmin ja vastuullisemmin. 

”– jotkut ovat varovaisempia kaikissa asioissa ja noudattavat herkemmin 

sääntöjä, kotikasvatus, ympäristö, perintötekijät.” (Asiantuntija K5) 

”Se käsitys, mikä on oikein, mikä väärin, niin se on tää, mikä erottaa ja voi 

oppia.” (Asiantuntija V5) 

Asiantuntijatehtävissä toimivien rakennusalan ammattilaisten (nAsint.=20) mukaan 

jatkuva kiire ja ammatillinen pätevyys olivat tekijöitä, jotka myös vaikuttavat työ-

turvallisuuteen suhtautumisessa. Eroja nähtiin myös pienten ja isojen yritysten eri-

laisuudessa (n=4), mutta suhtautumiseroja oli myös yksittäisten ammattiryhmien, 

kuten työnjohdon (n=3), aliurakoitsijaryhmien ja urakkaporukoiden (n=11), vii-

meistelytyöntekijöiden (n=10), LVI- ja sähköasentajien, välillä. Haastateltavien 

mielestä ulkomaalaiset työntekijät (n=3) ovat joko piittaamattomia tai ymmärtä-

mättömiä työturvallisuusasioissa. Pätevyys (n=4), koulutus ja erilaiset sertifikaatit 

ja niiden olemassaolo koettiin yhdeksi työturvallisuutta lisääväksi tekijäksi. 

Kouluttajat totesivat, että joukkoon mahtuu aina henkilöitä, jota eivät määräyk-

siä noudata. Laiminlyöntejä esiintyy eniten pienemmissä yrityksissä. Työturvalli-

suuskulttuurin tulee kulkea läpi koko yrityksen, johdosta työntekijöihin. Eroja suh-

tautumisessa työturvallisuuteen on nähtävissä jo eri koulutusalan opiskelijoiden vä-

lillä. Työnantajaedustajat kokivat polarisoitumista tapahtuneen koulutettujen ja 

kouluttamattomien välillä. Pätevöityminen lisää turvallisuustietoisuutta ja tiedon 

pitää kulkea johdosta työntekijöihin. Joku näki suhtautumiseron myös yksilön ar-

vovalintoina ja asennekysymyksenä. 
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”– jos ihminen katsoo, että se on luonnollista, että kerran vuoteen on käsi 

poikki, jalka paketissa. Niin, se asenne on jo sellanen, että piittaamattomuus 

on se yleissana asiassa.” (Asiantuntija Y1) 

Työntekijöiden edustajat puolestaan sanoivat, että urakkaporukoissa on edelleen 

turhaa riskinottoa. He kokivat myös, että työnjohdossa on niitä, jotka välittävät, 

mutta myös niitä, jotka eivät huolehdi ja vaadi turvallista työskentelyä. Rakennus-

ala on hierarkkinen ja tietyt ammattiryhmät kokevat olevansa asemassa, ettei niiden 

asioihin puututa. Toisaalta on ryhmiä, joissa työturvallisuusasioista ei juuri välitetä. 

Viranomaiset totesivat rahan vaikuttavan työturvallisuuteen. Urakalla työskentele-

vät ottavat turhia riskejä isomman tilin toivossa. Jakautumista hyvien ja huonojen 

yritysten välillä sekä järjestäytyneiden ja ei-järjestäytyneiden yritysten välillä on. 

Kaikki eivät kuitenkaan eroja eri ammattiryhmien välillä nähneet. 

Iän suhteen asiantuntijat näkivät työmailla kolme erilaista ryhmää: vanhimmat, 

yli viisikymmentävuotiaat, keski-ikäiset, noin 30–40-vuotiaat sekä nuoret, juuri 

alalle tulevat työntekijät. Vanhimmat rakennusalan toimijat ovat yleensä kokeneet 

monia uudistuksia ja muutoksia. Osassa toimijoissa voi vielä ilmetä asennetta: ”– 

että näinhän se on aina tehty –” (Asiantuntija T4). Nuorilla ei vielä ole kovin pal-

jon kokemusta eikä ymmärrystä riskien mahdollisuudesta. Nuoret katsovat mallia 

vanhemmista työntekijöistä ja heillä voi olla parempi suhtautuminen. 

”Nuoret, ulkomaalaiset on ehkä uhkarohkeimpia. Toisaalta vanhat eivät aina 

ymmärrä uusia muutoksia.” (Asiantuntija K5) 

”– nuoremmat kuvittelee olevansa kuolemattomia.” (Asiantuntija K4) 

Joka neljäs asiantuntijoista korosti, että suhtautuminen on enemmän yksilöön kuin 

ikään liittyvä asia. 

”Siellä on nuorempia ja siellä on vanhempia ja molemmista löytyy yhtä änky-

röitä.” (Asiantuntija K1) 

Suhtautumiseroihin liittyviä syitä mainittiin muun muassa opitut tavat. Jos työnte-

kijä on oppinut huonoille tavoille, sitä on vaikea muuttaa. Vaatimuksetkin ovat en-

nen olleet toisenlaiset. Toisaalta, jos työntekijä on saanut hyviä kokemuksia työtur-

vallisuusasioista, hän voi viedä hyvät tavat seuraavaankin yritykseen. Myös tapa-

turman kokenut tai nähnyt suhtautuu eri tavalla työturvallisuuteen. 

”– me helposti syyllisestään, että kaveri toimii väärin, vaikka ne on kymmenii 

vuosii toiminu, mikä on silloin ollu hyväksyttävää.” (Asiantuntija Y2) 
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Kysyttäessä asiantuntijoilta (nAsint.=20), onko työntekijöiden suhtautumiseroissa 

työturvallisuusasioihin paikkakuntakohtaisia eroja, nähtiin eroja pohjoisen ja ete-

län, samoin idän ja lännen välillä. Erot johtuvat muun muassa tiedonkulusta. Uudet 

asiat otetaan käyttöön ensin etelässä ja sitten ne siirtyvät pikkuhiljaa pohjoisem-

maksi. Toisaalta erot selittyvät kulttuurieroilla, kuten työn tekemisen eroilla, ali-

urakoinnilla ja ulkomaalaisen työvoiman käytöllä. 

Kaikki haastateltavat eivät nähneet eroja eri alueiden välillä, vaan lähinnä yri-

tyksen koon välillä. 

”– isompiakin yrityksiä, jotka urakoi ympäri Suomen, eri paikoissa, niin mää 

luulen, että niillä on saman tasoinen se linjaus.” (Asiantuntija K3) 

Henkilönsuojaimiin suhtautumisessa rakennusalan asiantuntijoiden mielestä yksi-

lön oma suhtautuminen on merkittävässä asemassa. Välineiden ja varusteiden on 

oltava sellaisia, että ne mahdollistavat työn tekemisen ja niiden oikeanlaiseen käyt-

töön opastetaan. Työntekijöiden edustajat olivat sitä mieltä, että suojainten käyt-

töön tai käyttämättömyyteen voitaisiin puuttua enemmän. Suojainten kehittämi-

seen tulisi panostaa, jotta niitä olisi mielekästä käyttää. 

”– ihmiset käyttää niitä, jos ne on helppoja pukea, helppoja käyttää, helppoja 

yhdistää.” (Asiantuntija T4) 

Työnantajaedustajien mukaan suojaimet ovat kehittyneet. Niitä on mukava käyttää 

ja käytetäänkin, jopa ylpeänä. Kulttuuri muuttuu, vaikka hitaasti. Kouluttaja-asian-

tuntijat olivat sitä mieltä, että suhtautuminen suojaimiin heijastuu jo opiskelijoissa. 

Joillekin se on luonnollista, toisille ei. Suojaimien tulee olla sopivia ja tilanteeseen 

liittyviä ja niitä pitää osata käyttää.  

”Jos annetaan suojain, työnantajan velvollisuus on opettaa, miten sitä käyte-

tään. – ihmiset luulee olevansa suojassa, mutta ne ei oo.” (Asiantuntija K4) 

Viranomaiset näkivät suojaimiin suhtautumisessa edelleen selkeitä eroja. Yleensä 

isoilla työmailla kaikilla on kaikki suojaimet, mutta valitettavan paljon on edelleen 

työmaita, joissa niitä ei näe. 

Kysymykseen, voiko suojavarusteista olla haittaa, vastattiin: niistä voi olla 

haittaa (n=11) ja niistä ei ole mitään haittaa (n=6). Enemmän vastaajat kiinnittivät 

huomiota siihen, että työtä tulee tehdä turvallisesti. Esimerkiksi helteellä tulee pitää 

taukoja sekä valita työhön oikeanlaiset suojaimet ja pitää ne kunnossa. Moni haas-

tateltava oli sitä mieltä, että varusteiden käyttö on tottumiskysymys.  
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Työtekijöiden mielestä vääränlaiset varusteet voivat aiheuttaa vaaraa. ”Suojai-

met on tehty suojaamaan–” (Asiantuntija T4), eikä niiden käytöstä saa olla haittaa 

tai vaaraa. Haastatteluissa todettiin, että suojainten vastustajat kertovat varusteiden 

haittaavan varsinaista työntekoa. Työnantajien edustajat olivat myös sitä mieltä, 

että suojavarusteet voivat aiheuttaa vaaraa. Työturvallisuuden varmistamisessa on 

huomioitava kaikki asiaan vaikuttavat tekijät, myös opastus.  

”– aina kun on turvallisuusongelma ja siihen haetaan ratkaisu, niin se luo uu-

den turvallisuusongelman.” (Asiantuntija Y2) 

Kouluttajat puolestaan korostivat, että välineiden tulee olla käyttäjälle sopivat. 

Vaikka kaikissa yksittäisissä työvaiheissa suojaimia ei tarvittaisikaan, rakennusalan 

vaarallisuuden vuoksi varusteita pidetään koko ajan. Viranomaiset totesivat myös, 

että vaikka aina perusteltua syytä ei olekaan, on suojaimia yleisesti käytettävä. Tie-

tyissä tilanteissa viranomaiset sallisivat poikkeukset, mutta muistuttivat vastuun 

siirtymisestä työntekijälle. Toisaalta viranomaiset korostivat käyttöpakkoa ja tottu-

miskysymystä. 

Henkilönsuojaimet voidaan nähdä myös liiallisina ja tarpeettomina.  

”[kypärä] on koettu, että se on vähän yliampuvaa [sisätiloissa] – Jos on yliam-

puvaa, niin se syö sen arvostuksen sitä työsuojelua kohtaan, jos ne mee ylitte. 

Sitten tulee semmonen, vähän tämmönen torjuva asenne.” (Asiantuntija Y5) 

Joka kolmannen vastaajan mielestä suojaimet eivät voi olla koskaan liialliset tai 

varusteet eivät voi olla liian kalliita käytettäviksi. 

”Ei mikään väline ole liian kallis tai mikään väline ole tarpeeton.” (Asiantun-

tija Y3) 

Työturvallisuusvastuu 

Asiantuntijoiden mielestä työturvallisuusvastuu on jokaisella. Se on yhteistä ja kai-

kille kuuluvaa. Lainsäädäntö lähtee työnantajan vastuusta, mutta vastuuta ei haluttu 

vierittää kovin kauaksi varsinaisesta työmaasta. Työnantaja luo puitteet turvalli-

selle työnteolle ja työntekijöiden vastuu on ohjeiden noudattaminen ja yleinen va-

rovaisuus. Yksittäisiä mainintoja olivat puuttumisherkkyys sekä ymmärryksen tär-

keys ja se, ettei vastuu ole viranomaisilla.  
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Työntekijöiden edustajien mukaan vastuu on jokaisella itsellään, mutta myös 

työnantajilla ja vastaavilla mestareilla. He ottivat puheeksi myös puuttumisen puut-

teisiin ja muiden tekemisiin sekä riskitilanteiden huomioimiseen. 

”– semmonen asennevamma, ettei se kuulu mulle – ja se puuttuminen tilantei-

siin.” (Asiantuntija T1) 

Työnantajaedustajat korostivat työntekijöiden vastuuta sekä kollektiivisuutta. He 

peräänkuuluttivat moraalista vastuuta, vaikka juridinen vastuu on työnantajalla. 

”– moraalisella näkökulmalla vois ajatella, siellä on sitten työkaverit tai siellä 

yhteisössä se ihminen pitäs katsoo toisten perään. – juridinen vastuu, että kuka 

laittaa sut töihin, –” (Asiantuntija Y2) 

Kouluttajat korostivat jokaisen yksilön vastuuta ja kaikkien yhteistä vastuuta työ-

turvallisuusasioissa. Lainsäädännön mukaista työnantajan vastuutakin korostettiin 

kouluttajien vastauksissa. Viranomaisasiantuntijat mainitsivat rakennuttajan ja ra-

kennushankkeeseen ryhtyvän vastuun. Rakennuttaja ei välttämättä itse ole tietoinen 

vastuunsa laajuudesta. Viranomaisedustajat korostivat myös suunnittelun merki-

tystä. Kun työnantaja panostaa kunnollisiin välineisiin ja varusteisiin, on työnteki-

jän noudatettava ohjeita ja määräyksiä. Työturvallisuutta on pidettävä esillä jatku-

vasti.  

Turvallisuus tulee asiantuntijoiden (nAsint.=20) mukaan saada osaksi urakkaso-

pimuksia. Työturvallisuus tulee nähdä osana työn kokonaisuutta ja läpi organisaa-

tion kulkevaa ketjua. Se vaatii sitoutumista ja ammattitaitoa, niin työntekijöiltä 

kuin esimiehiltäkin.  

Panostus työturvallisuuteen koettiin asiantuntijoiden mukaan tärkeäksi ja kaik-

kia osapuolia koskevaksi. Ennen töihin ryhtymistä tulee käyttää riittävästi aikaa 

turvallisen työskentelyn suunnitteluun, perehdytykseen ja koulutukseen. Asiantun-

tijat korostivat suojavälineiden ja -varusteiden tärkeyttä (n=7), mutta myös työn 

aikataulutusta (n=5). Kiireessä turvallisuus usein unohtuu. Työturvallisuus vaikut-

taa aikatauluihin ja aikataulut työturvallisuuteen. 

Kysyttäessä, mikä on työntekijöiden vastuu työturvallisuusasioissa, asiantun-

tijat vastasivat, että työntekijöiden oma vastuu on ”–itsestään selvyys –” (Asian-

tuntija T1). Vastauksissa korostettiin työntekijän vastuunottamista määräysten nou-

dattamisesta, huolellisesta työskentelystä ja suojainten käyttämisestä. Vastuuta tu-

lee ottaa myös muista. Työntekijöiden tulee kysyä neuvoa ja heidän tulee ymmärtää 

alaan liittyvät riskit, eikä tietoisia riskejä saa ottaa.  
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Työturvallisuuden prioriteetti 

Prioriteetti-kysymys herätti rakennusalan asiantuntijoissa (nAsint.=20) monenlaisia 

ajatuksia. Asenne nousi monessa vastauksessa tärkeydessä ensimmäiseksi, samoin 

ihmishenkien turvaaminen. Vastauksissa korostettiin suunnittelua, asioiden mietti-

mistä etukäteen, aikataulutusta, kokonaisuutta sekä myös työkaverista huolehti-

mista. Työssä pitää olla kunnon välineet, toimintatavat ja vastuu omasta sekä mui-

den tekemisestä. Lainsäädännön tiukentamisella vältytään siltä, että asioita pitäisi 

laittaa tärkeysjärjestykseen. Yksittäisiä mainintoja oli muun muassa opastuksesta, 

perehdytyksestä, puuttumisesta, vastuusta ja rahan vaikutuksesta asioiden tärkeys-

järjestykseen. Työntekijät nimesivät prioriteeteiksi suunnitelmallisuuden, harkitse-

misen ja muista huolehtimisen. 

”Asenne on, asenteella ku mennään ja ruvetaan tekemään ja mietitään, mitä 

tehdään, –” (Asiantuntija T3) 

Työnantajien edustajat ottivat kantaa prioriteettikysymyksessä riskiarviointiin, 

suunnitelmallisuuteen ja vaarojen poistamiseen. He halusivat nähdä työturvallisuu-

den kokonaisuutena eikä asettaa sitä mihinkään tärkeysjärjestykseen. 

”Meidän pitää ymmärtää, mitä siellä on, ja mitkä on niitä pahimpia vaaroja, 

mitkä meidän pitää poistaa, sillä tavalla on, niiku olemassa.” (Asiantuntija Y4) 

Kouluttajien mielestä prioriteetti lähtee fyysisen terveyden turvaamisesta. Viran-

omaiset näkivät myös tärkeimpinä hengenvaarallisten asioiden torjumisen. Ris-

kienarvioinnilla voidaan laittaa asioita tärkeysjärjestykseen, vaikka turvallisuus tu-

leekin nähdä kokonaisuutena. Tietämättömyys on usein syynä, ettei osata vaatia 

turvallisia tapoja työskennellä.  

Asiantuntijoiden oli vaikea asettaa erilaisia henkilönsuojaimia tärkeysjärjes-

tykseen, mutta niin tehdessään he mainitsivat lakisääteiset varusteet ensin: kypärän, 

suojalasit ja turvajalkineet. Seuraavana listattiin muita varusteita, kuten kuulonsuo-

jaimet ja suojavaatteet. Työntekijöiden edustajat korostivat lakisääteisten henkilön-

suojainten tärkeyttä. Työnantajaedustajien mukaan välineitä on ehdottomasti käy-

tettävä. He kokivat, että ihmiskehon arimmat kohdat on hyvä suojata. Toisaalta he 

korostivat, että suojaimet tulee valita työn mukaisesti. Välineeksi todettiin myös 

työntekijän asenne. 

”– ihmisen asenne, välineet, ryhmän toiminta –” (Asiantuntija Y1) 
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Kouluttajat ja viranomaisedustajat olivat myös samalla kannalla, että kokonaisuu-

dessa suojaimet ovat tärkeitä ja tarpeellisia. 

”– ne suojaa niin eri tarkotuksessa ja eri vaiheessa. – Turvallisempaa, kun 

pittää aina –” (Asiantuntija K3) 

Turvallisuushavainnot 

Asiantuntijoillekin (nAsint.=20) esitettiin jo aiemmin mainitut kaksi kuvaa, joista 

pyydettiin kertomaan mieleen tulevia ajatuksia (Liite 10). Ensimmäisestä kuvasta 

asiantuntijat kommentoivat tilanteen olevan edelleen yleistä, etenkin omakotityö-

mailla, mökkirakennuksilla ja maaseudulla (n=12). Kuvan tilanne todettiin vaaral-

liseksi ja turhan riskin ottamiseksi (n=7), johon liittyy usein tietämättömyyttäkin 

(n=2). Kotona tehtävissä töissä sorrutaan liian helposti käyttämään kädenulottu-

villa olevia laitteita ja välineitä (n=6), vaikka toisaalta osa haastateltavista näki ku-

vissa positiivisiakin asioita (n=3). Kuvien tilanteiden suhteen osoitettiin paheksun-

taa ja kolme asiantuntijaa olisi valmis puuttumaan vastaavaan tilanteeseen paikalle 

osuessaan. 

Työntekijöiden edustajat totesivat kuvan tilanteen olevan valitettavan yleistä. 

Vaikka ansiotyössä asiat tehtäisiinkin työturvallisesti, vapaa-ajalla sorrutaan tur-

hien riskien ottamiseen. Työnantajaedustajat totesivat, että kekseliäisyyttä ja ole-

massa olevia laitteita käytetään etenkin maaseudun rakentamisessa edelleenkin. 

”Mutt kyllä tuoss mielellään menis jutteleen ainakin, jos olis paikalla.” (Asi-

antuntija Y2) 

Kouluttajat puolestaan yrittivät hakea tilanteen positiivisia puolia, vaikkei siinä 

olekaan mitään hyväksyttävää. 

”Kun konstit loppuu, otetaan keinot käyttöön. Sinänsä tästä voidaan löytää 

ihan positiivisia. Tuo kuormalava, mikä tuossa on, niin nuo lautojen väliset 

raot, niin sinänsä täyttää määräykset. Jalka ei mahdu sinne väliin. Kaidekin 

on olemassa, vähän liian matala. –” (Asiantuntija K1) 

Kun taas viranomaisasiantuntijat tuomitsivat tilanteen täysin. 

”Työ pitäisi keskeyttää välittömästi. Tässä on niiku ihan kaikki pielessä. Ja 

vastuu on työntekijällä itsellään ja työnjohdolla.” (Asiantuntija V1) 
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Toisesta kuvasta (Liite 10) asiantuntijat (nAsint.=20) totesivat tilanteen olevan myös 

tyypillistä omakotityömaalla (n=7). Tilanteen vaarallisuutta ei ymmärretä (n=7) ja 

riskejä otetaan (n=5), kun resurssit ovat vähäiset (n=2) tai ei ”viitsitä” tehdä asioita 

kunnolla (n=2). Tähän auttaisi valvonnan lisääminen myös pientyömailla. Ohi kul-

kiessaan tilanteeseen puuttuisi kolmasosa haastateltavista, toisen kolmanneksen 

mielestä tilanteeseen pitäisi puuttua, mutta tositilanteessa he eivät ehkä kuitenkaan 

puuttuisi. Viidennes asiantuntijoista ilmoitti, etteivät puuttuisi toisten asioihin.   

Työntekijäedustajat näkivät pienrakentamisen resurssien olevan monesti rat-

kaisevassa roolissa työturvallisuuden laiminlyönteihin. Kertarakentajilta puuttuu 

tietoa ja taitoa. He myös totesivat puuttumisen kynnyksen olevan korkea. Työnan-

tajaedustajat puuttuisivat herkemmin tilanteeseen. Heidän mielestään rakennuk-

silla otetaan aivan liikaa turhia riskejä. 

”Suomalainen mielenlaatu on semmonen, että toisten asiat on toisten asioita. 

Että se puuttumiskynnys on tai jopa omalla työpaikalla kaverin puuttumisiin 

on aika ison takana – se olisi tosi  ystävällistä, että jos joku huomauttais, että 

teen jotain väärin – Pitäisi puuttua, totta kai. Sekin on sitä asennetta ja se on 

asennekasvatusta.” (Asiantuntija Y3) 

Kouluttajat olivat puuttumisen suhteen varovaisempia. He totesivat tilanteen ole-

van tyypillistä vapaa-ajanrakentamisessa, jossa tietämättömyys johtaa riskinottoon. 

”No, kyllä mää ainakin haluaisin sanoa jotain, mutta en tiiä sitte, jos oikeassa 

tilanteessa tulis vastaan –” (Asiantuntija K3) 

”Pelottavan näköistä, mutta en silti sanoisi mitään –” (Asiantuntija K5) 

Viranomaisten mielestä heidänkin tulisi olla esimerkkeinä ja käyttää henkilönsuo-

jaimia. Osa viranomaisista puuttuisi tilanteeseen, osa ei.  

”No, mä menisi ja pysäyttäisin ja sanoisin, että et jatka, vaikka olisin ihan 

siviilihenkilö ja mulla ei olisi millään valtaa.” (Asiantuntija V1) 

4.2.2 Turvallisuuskulttuurin muutos 

Työturvallisuus rakennusalalla on kehittynyt asiantuntijoiden (nAsint.=20) mukaan 

merkittävästi, aina 1970–80-luvuilta lähtien. Vuosikymmeniä sitten työturvallisuus 

nähtiin turhana ja jopa työsuhdekiisteltyjen välikappaleena. Aiemmin asiat hoidet-

tiin hyvin välinpitämättömästi, jopa niin että kypäräpakon takia ”mentiin lakkoon” 

(Asiantuntija T3). Selkeä muutos on tapahtunut vasta aivan viime vuosina, 2000-
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luvulla. Tärkein muutos on tapahtunut välineiden käyttömukavuudessa. TR-mitta-

rin ja vuoden 2009 asetuksen (VnA 2009/205) nähtiin tuoneen paljon hyvää raken-

nusalan työturvallisuuteen. Nykyään ammattimiehen tunnistaa turvallisesta työs-

kentelystä. Enää urheutta ei tarvitse näyttää uhkarohkealla työskentelyllä. 

”Kukaan ei halunnut yleensä pitääkään, vaikka niitä [suojaimia] hommattiin. 

Eikä kukaan oikeestaan neuvonutkaan. – nehän alko kehittyyn vasta sitten -80, 

-70, millon eka turvakengät on tullu. – ettei ollu mitään kulttuurikaan sillon, 

eikä saanu [varusteita].” (Asiantuntija T1) 

Vastaajat uskoivat nykyiseen kehitykseen ja tuotteisiin työmaalla. 

”– Ja kun puhutaan turvallisuuskulttuurista se on osa sitä megatrendiä, – Pal-

jon on tapahtunu myönteistäkin, kaikki pölysuojaus ja TR-mittarit –” (Asian-

tuntija V4) 

Vaikka toimintakulttuuri onkin kehittynyt, nähtiin työturvallisuusasioissa edelleen 

parannettavaa. Kehittämiskohteiksi mainittiin pölyntorjunta, systemaattisempi toi-

minta ja tietoisuuden sekä osaamisen lisääminen, mutta myös ihmisten asennekas-

vatus. 

”– myös tietämättömyyttä jonku verran, ja osaamattomuutta, jollain tavalla.  – 

koulutuksessa ottaa vähän toisenlainen ote. Nimenomaan sinne työturvalli-

suuspuolelle. – tämä insinöörikoulutuspuoli, mun mielestä on valitettava huo-

nosti.” (Asiantuntija K4) 

Asiantuntijoilla oli myös näkemyksiä, ettei muutos rakennusalan työturvallisuu-

dessa ole ollut kovin dramaattinen.  

”Ihmisten asenteet ei oo muuttunu, eikä käsityksetkään kovin paljon –” (Asi-

antuntija Y1) 

Kysyttäessä haastatteluissa rakennusalan asiantuntijoilta, millaisia muutoksia tule-

vaisuudessa olisi vielä työturvallisuuden eteen tehtävä, vastauksissa mainittiin 

muun muassa ennakkosuunnittelu, ennaltaehkäisy, erilaiset pätevyydet, avoimuus, 

perehdytys ja työturvallisuuden jopa ylikorostaminen.  

Työmaille kaivattiin työntekijöiden mukaan järjestystä ja työmaakohtaista 

suunnittelua eikä vain asiakirjojen kopiointia. Koulutukseen kaivattiin työturvalli-

suusasioiden selkeämpää opetusta. Yksittäisiä asioita mainittiin myös, kuten ank-

kurointipisteet, torninosturien hissit ja pölyntorjunta. Työnantajapuolen edustajat 
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kiinnittävät huomion suunnitteluun, aikataulutukseen, kiireettömyyteen, valvon-

taan sekä yhteistyön, teorian ja käytännön yhteensovittamiseen. Työntekijöiden 

oman vastuun korostaminen on myös tärkeää. 

”Valmistaudutaan niihin töihin aloittamiseen, siihen suunnitteluun, organi-

sointiin ja vasta sitte rynnätään töihin. – Varmistetaan työt, työryhmät, työkalut, 

työalueet, siisteys,  järjestysasiat varmistetaan.” (Asiantuntija Y2) 

Kouluttaja-asiantuntijoiden mukaan tärkeää ovat yhteistyö, talousnäkökulma ja 

työnjohdon merkitys sekä ennen kaikkea asennemuokkaus. Työ- ja suojavälineiden 

käytössä koetaan olevan vielä parantamisen varaa sekä aliurakoitsijoiden toimin-

nassa.  

”Turvallinen työ on taloudellista ja tehokasta – Monesti urakkatyössä pääsee 

parempiin ansioihin oikomalla näissä turvallisuusasioissa.” (Asiantuntija K1) 

Viranomaiset näkivät haasteena urakointiketjutukset. He korostivat työturvallisuu-

den kuuluvan kaikille ja kaiken kokoisille yrityksille. Joku mainitsi nykyisten vaa-

timusten olevan yksi haaste. Työntekijöiden itsensä ratkaistavaksi jää edelleen lii-

kaa teknisiä ratkaisuja, jolloin tapaturmia sattuu. 

Rakentaminen on muuttunut viime vuosina kaupallisemmaksi, vaikka se on 

edelleen hyvin perinteistä. Asiantuntijat näkivät rakennusalan polarisoituneen. He 

puhuivat kahdenkymmenen kärkiyrityksen olemassaolosta. Ne hoitavat asiansa hy-

vin. Sitten on iso joukko yrityksiä, joissa asiat eivät ole niin hyvin. 

”– meillä on parikymmentä kärkiyritystä alalla, joiden toimenpiteet on voi-

makkaita ja tulokset niistä on voimakkaita, niin ne 20.000 muuta rakennusalan 

yritystä valtakunnassa toimivat vähemmän hyvin.” (Asiantuntija Y3) 

Työntekijöiden perehdytys 

Työntekijäasiantuntijoiden (nT=5) mukaan työhön perehdytys hoidetaan edelleen 

huonosti. Perehdytyksen laatu on kiinni mestarin sitoutumisesta. Työmaalla pitäisi 

aina kierrättää kaikki uudet ja töihin palaavat työntekijät. Työnantajaedustajat 

(nY=5) puolestaan näkivät, että perehdytys vaatii vuorovaikutusta. Se vaatii mieli-

kuvien muodostamista sekä kokonaisajattelua. Työnantajien mukaan perehdytyk-

sessä on menty eteenpäin, vaikka huonosti hoidettuja perehdytyksiäkin edelleen on. 

”Työturvallisuushan on osa vain sitä kokonaisprosessia –” (Asiantuntija Y5) 
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Kouluttajat (nK=5) ovat kokeneet, että perehdytyksen laatu on hyvin vaihtelevaa. 

Joillakin työmailla perehdytetään opettajatkin, kun he menevät tapaamaan työssä-

oppimassa olevaa opiskelijaa. Perehdytyksen tulee olla perusteltua ja vuorovaikut-

teista. 

”Se on viisi minuuttia ja se on siinä. Siinä on puheet ja kaikki. – Pitää kertoa, 

miksi henkilönsuojaimia käytetään.” (Asiantuntija K4) 

Viranomaisten edustajat (nV=5) pohtivat muun muassa, kohtaavatko käytäntö ja ta-

voitteet perehdytyksessä. Meillä ei myöskään ole riittäviä pätevyysvaatimuksia esi-

merkiksi turvallisuuskoordinaattorin tehtävään. 

Työturvallisuuskasvatus 

Rakennusalalla toimivat asiantuntijat (nAsint.=20) näkivät, että turvallisuuskasvatus 

on parasta tuoda lähelle varsinaista työntekoa. Esimerkit tapahtuneista tapaturmista 

ovat hyvä kasvatuskeino, jos se saa ihmisen ajattelemaan asiaa. Työntekijäpuolen 

edustajat korostivat koulutuksen, työssäoppimisen ja esimerkkien merkitystä. Ki-

sälli-mestariperinne tulisi nostaa uudelleen toimintatavaksi. Usea työntekijänedus-

taja nosti esille myös Turvapuiston merkittävänä koulutuspaikkana. 

”– tosi hyvä on se Turvapuisto, mikä on tullu.” (Asiantuntija T5) 

Työnantajaedustajat puolestaan näkivät, että työturvallisuus tulee sitoa kaikkeen 

työhön eikä pitää sitä erillisenä osa-alueena. Työturvallisuuskorttia pidettiin myös 

hyvänä keinona pitää yllä turvallisuustietoisuutta.  

”Työturvallisuuskortti on siinä mielessä hyvä malli. Sä joudut määrävuosin 

kuuntelemaan sellasen puheen jorinan –” (Asiantuntija Y1) 

”Jo tapahtuneet onnettomuudet. – voi olla, jos joku olisi putoamisonnettomuu-

den käynyt läpi. – kävis strategisessa vaiheessa siellä työmaalla –” (Asiantun-

tija Y5) 

Kouluttajien mielestä työturvallisuutta tulee opettaa osana kaikkea muuta opetusta, 

mutta myös erillisenä oppiaineena. Omakohtaiset kokemukset ja kertomukset sat-

tuneista tapaturmista ovat yleensä tehokkaita.  

”[Työturvallisuus] pitäs sisällyttää kaikkiin näihin kaikkiin oppiaineisiin. 

Mutta se ei poista sitä, että on erillinen työturvallisuuden opetus, missä käy-

dään läpi sitte säädöksiä vastuukysymyksiä ja tämmöstä. – Yleensä ku pikkusen 
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käy kipiää, niin se opettaa parhaiten. – ihminen, jolle on sattunu jotakin ja sillä 

on tämmösiä seurauksia.” (Asiantuntija K1) 

Viranomaisedustajat ottivat kantaa pätevyysvaatimusten kiristämiseen, valistuk-

seen ja jopa sanktioiden käyttämiseen. Läheltä piti -tilanteet tulisi käsitellä niin, 

että niistäkin opittaisiin.  

”[Työturvallisuus] on osa sitä ammattitutkintoa ja rakentamisen ammattilai-

sen ymmärtämistä, että siinä on sidottu tää substanssi, tää rakennusosaaminen 

sekä se turvallisuusasioiden ymmärtäminen.” (Asiantuntija V3) 

4.2.3 Työtapaturmat ja niiden syyt 

Tapaturmia pidettiin asiantuntijoiden (nAsint.=20) keskuudessa monien erilaisten ta-

pahtumien, joita ei aina voida ennakoida, summana. Työtä tehdään asiantuntijoiden 

mukaan vaarallisissa ja dynaamisissa olosuhteissa ja jopa vääränlaisilla välineillä. 

Perinteinen, fyysinen ala on joskus mielletty rohkeiden ja vaaroja uhmaavien mies-

ten alaksi. Asiantuntijoilta kysyttiin muun muassa, millaisia riskejä rakennusalalla 

edelleen on, miten niihin suhtaudutaan ja tuleeko rakennusalalla ottaa riskejä.  

Työntekijöiden mukaan työmailla otetaan edelleen paljon riskejä. Riskinotto 

johtuu kiireestä, suunnitelmien noudattamattomuudesta, suojaimien käyttämättö-

myydestä ja suojainten irrottamisesta tai jopa piittaamattomuudesta.  

”Joskus tavallaan kehotetaan ottamaan se riski. Sanotaan, että äkkiä, eihän 

tuo oo ku pikkujuttu.” (Asiantuntija T5) 

Työnantajaedustajatkin totesivat, että riskejä rakennustyömailla edelleen otetaan. 

Riskit ovat täysin ”Turhia” (Asiantuntija Y3), hetken ajattelemattomuutta. Työhön 

ja vaaroihin turrutaan eikä osata suhtautua enää varovaisesti.  

”– me ei voida kaikkia vaaroja poistaa, että meille jää aina joku riski. – Sit-

tenhän ihminen voi olla tietämättään riskitilanteessa –” (Asiantuntija Y2) 

Kouluttajina toimivien asuntuntijoiden mukaan rakennuksilla otetaan osin tiedos-

tettuja riskejä, mutta myös tiedostamattomia. Osaamattomuutta liittyy siihen, ettei-

vät mestarit ymmärrä vaatia suojainten käyttöä tai ei osata hankkia oikeanlaisia 

välineitä eikä niitä osta käyttää. 

”Aina pitää miettiä työpaikalla, kun joudutaan tekemään muutoksia, miten se 

vaikuttaa työturvallisuuteen.” (Asiantuntija K4) 
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Viranomaiset kokevat, että ihmisillä on suuria tietoisuuspuutteita, jolloin otetaan 

tiedostamattomia riskejä. Liiallinen segregoituminen omiin tehtäviin aiheuttaa 

myös viranomaistyössä epätietoisuutta, mikä kuuluu kenellekin.  

Kysymys, pitääkö työntekijöiden suostua riskeihin, herätti voimakkaasti kah-

denlaisia vastauksia. Lähes joka toinen asiantuntija (n=9) oli jyrkästi sitä mieltä, 

ettei työssä tule ottaa minkäänlaisia riskejä. Kaikista riskeistä tulee voida kieltäytyä 

(n=3). Osa vastaajista totesi, että rakennusala on vaarallinen ala, johon liittyy tiet-

tyjä riskejä, jotka on tunnistettava (n=7) ja ne on kartoitettava (n=7). Asiantunti-

joista työntekijöiden edustajat (nT=5) puuttuivat siihen, että kynnys vaarallisesta 

työstä kieltäytymiseen on korkea. Enemmän kuin puolet (n=12) oli ehdottomasti 

sitä mieltä, ettei riskeihin pidä suostua.  

Työnantajaedustajat katsoivat, että ammattilainen ymmärtää ja tunnistaa oman 

alansa riskit ja osaa toimia niiden kanssa. Rakennusalalle hakeutuvatkin ehkä uh-

karohkeimmat henkilöt. Kouluttajien näkemys oli, ettei riskeihin pidä suostua, 

mutta työhön kuuluvat riskit tulee tunnistaa. 

”– työ pitää suunnitella niin, että riskit on eliminoitu pois sieltä. Jos, ja kun 

siihen aina joitain riskejä jää, työntekijän tulee olla tietoinen niistä. – Käytän-

nössä työntekijän tulee olla valmis, jossain määrin ottamaan jonkinlaisia ris-

kejä, mitä ei kohtuudella sieltä voida poistaa.” (Asiantuntija K1) 

Viranomaisten mielestä riskejä ei tule ottaa, vaan kaikin tavoin pyrkiä turvalliseen 

työskentelyyn. Rakennusalaan kuuluvat tietyt riskit, joihin pitää suhtautua riittä-

vällä vakavuudella ja ammattitaidolla. 

”Se on riskialtis se työmaa. Se on väliaikainen työmaa ja jatkuvasti muutosti-

lassa.” (Asiantuntija V3) 

”Se on yks osa ammattitaitoa, että osaa suhtautua niihin työn riskeihin.” (Asi-

antuntija V4) 

Haastateltavat asiantuntijat (nAsint.=20) olivat itsekin kokeneet rakennusalalla tapa-

turmia ja läheltä piti -tilanteita. Vajaa puolet (n=9) haastateltavista kertoi jostain 

omakohtaisesta kokemuksesta, kuten putoamisista (n=4), lipsahduksista, venäh-

dyksistä ja kompastumisista. Pari vastaajaa totesi, että onneksi ei ole mitään pa-

hempaa sattunut, ”vaikka oon rimpuilluki, liikaaki” (Asiantuntija V2). 

”Mää oon pudonnut, niiku jokainen rakennusmies, kertaalleen –” (Asiantun-

tija Y1) 
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”– minä kuulun katolta pudonneisiin, naulaan astuneisiin, käsi sirkkeliin –” 

(Asiantuntija K1) 

Yksi asiantuntija oli kokenut kollegan menehtymisen. 

”– mun kollega tipu tikkailta – tikas liuskahtikin ja se tippu, se kaveri siitä ja 

löi päänsä siihen betoniin ja hän sitten menehty niiku pari päivää siitä.” (Asi-

antuntija K3) 

Joka kolmas rakennusalalla toimivista asiantuntijoista otti kantaa rakennusalan 

sanktioihin. Sakkorangaistukset todettiin liian pieniksi. Tuomioita annettaessa pi-

täisi tarkastella tapaturmaa laajemmin. Pelkästään lähiesimiehen rankaiseminen ei 

riitä, vaan myös johtoa ja työntekijäkin pitäisi rangaista, riippuen miten perehdy-

tykset ja opastukset on tehty ja onko ohjeita noudatettu.  

4.2.4 Työturvallisuuden parantaminen 

Asiantuntijoiden keskuudessa oltiin hyvin tietoisia Nolla tapaturmaa -tavoitteista. 

Kysyttäessä rakennusalan asiantuntijoilta (nAsiant.=20), miten haastava tavoite saa-

vutetaan, he painottivat, että asiaan tulee suhtautua vakavasti ja tavoite tulee pitää 

koko ajan mielessä. Tekemistä tavoitteen saavuttamiseksi riittää, mutta kunnianhi-

moisia tavoitteita tulee olla. Työntekijöiden edustajat olivat huolissaan ulkopuoli-

sen työvoiman käytön lisääntymisestä ja sen avulla tilastojen ”siivoamisesta”. Hy-

vänä pidetyn tavoitteen saavuttamiseksi on huolehdittava työmaan kaikista työtur-

vallisuuteen vaikuttavista asioista ja tiedon jakamisesta.  

”Se on osaltaan pelottavaakin. Aleetaanko sitä kattomaan oikeita asioita höy-

limmin – sen työturvallisuuden on oikeesti oltava turvallista.” (Asiantuntija T5) 

Työnantajien edustajat puolestaan uskoivat valistukseen ja työturvallisuuden sisäis-

tämiseen kaikkeen rakennuksilla tapahtuvaan työhön. Tavoite on myös ymmärretty 

liian konkreettisesti, mikä haittaa siihen sitoutumista. Tavoitteeseen päästään kan-

nustamalla, mutta myös sanktioilla. 

”Tekniset ihmiset ajattelee, että se on nolla numerona ja sitten, jos sattu yks 

tapaturma, niin me ei päästy siihen – enemmänkin se ajattelutapa, että pitäs 

niiku jatkuvasti vähentää niitten riskien suuruutta, jotta päästäis sellaseen nol-

lariskiin, – tietynlainen niiku liikkuva maali.” (Asiantuntija Y2) 
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Kouluttajat korostivat tavoitteen, johon kaikkien osapuolten tulee sitoutua, tarpeel-

lisuutta. Parempaan työturvallisuustilanteeseen päästään sitoutumisen li-

säksi ”Kouluttamalla, opastamalla, muistuttamalla ja ehkä palkitsemalla –” (Asi-

antuntija K5). Epäilyksiäkin tavoitteen saavuttamisesta tosin heitettiin. 

”– eihän sitä saavuteta, mutta sitä lähestytään. Tavoitteena on ihan hyvä, – Se 

pitää lähteä kaikilta tasoilta, että se on se ammattikoulu, rakennusalan ope-

tuksessa, on se, paljon tekemistä – vahinkoja aina sattuu, jota ei voida enna-

koida millään tavalla, mutta kun nää luetaan pois, niin tuota, se on täysin mah-

dollinen.” (Asiantuntija K1) 

Viranomaiset kehittelisivät kannustimia yrityksille. Työturvallisuutta parannetaan 

heidän mukaansa yhdessä tekemällä, ammattitaitoisesti ja sitoutuneesti – panosta-

malla, valvomalla ja työturvallisuutta työmaalla seuraamalla. Viranomaisilla oli 

huoli rakennusalan tulevaisuudesta, sen imagosta ja alalle hakeutumisesta.  

”Hakeeko nuoret enää rakennuksille töihin, jos nuoret tietää, että elinajan-

odote on puolet vähemmän kuin muissa duuneissa, kuka sinne haluaa töihin?” 

(Asiantuntija V4) 

Kysyttäessä asiantuntijoilta kolmea tärkeintä työturvallisuusasiaa he korostivat 

vastauksissaan asennetta, suunnittelua, varusteiden käyttöä, ammattitaitoa ja olo-

suhteita. Vastaukset luokiteltiin ja teemoiteltiin vastausten perusteella seuraavasti: 

1) Työntekijöiden itsensä luomiin turvallisen työn edellytyksiin, 2) Työmaan tur-

vallisuuteen ja yhdessä tekemiseen sekä 3) Työnantajan luomiin edellytyksiin (Tau-

lukko 12).  

Taulukko 12. Haastateltujen rakennusalan asiantuntijoiden (nAsiant.=20) vastauksista 

luokiteltuna ja teemoiteltuna kolme tärkeintä työturvallisuusasiaa. 

Kolme tärkeintä työturvallisuusasiaa 

1. tärkein 2. tärkein 3. tärkein 

Suunnittelu, asenne, 

ammattitaito, harkinta. 

Työntekijän omat 

turvallisen työn 

edellytykset. 

 

Yksilön toiminta 

Varusteet, yhteistyö, viestintä, riskienkartoitus, 

ohjeiden noudattaminen.  

Työmaan turvallisen työn mahdollistava 

toiminta, yhdessä tekeminen. 

Työmaalla työskentely, substanssi,  

 

yhteisöllisyys 

Resurssit, olosuhteet, 

kulttuuri. 

Työnantajan luomat puitteet 

ja kulttuuri. 

 

 

Työnantajan toiminta 
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4.2.5 Rakentamisen ammatillisuus 

Asiantuntijoiden (nAsint.=20) vastauksista poimittiin asioita, joilla he viittasivat am-

matillisuuteen ja ammatti-identiteettiin. Rakennusala nähdään edelleen hierarkki-

sena ja perinteisenä alana. Eri ammattiryhmillä on omat tehtävänsä ja niillä on ole-

massa tietynlainen arvojärjestys. Rakennusalan perinteisyys, tee-se-itse -mentali-

teetti ja kynnyksen mataluus alalle tulemiselle vaikuttavat myös tapaturmiin. 

”– kynnys tulla alalle on aika pieni. – perinteistä tekemistä ja isältä pojalle 

oppimista ja sit ollaan totuttu ongelmaratkaisuun, että improvisoidaan niitä 

ratkaisuja –” (Asiantuntija Y2) 

”Rakennusalahan on perinteisesti ollut hyvin hierarkkista, –  kirvesmiehet, ele-

menttiasentajat jne. Kun ne tekee sitä samaa työtä, jatkuvasti. Niin, ne on sel-

lasta runkoryhmää, semmonen, josta yritys haluaa pitää kiinni – rautanen am-

mattitaito. – Mutta sitten on semmonen aputyövoima, – Ja sitten, kun ne on 

niitä alihankkijayrityksiä – työturvallisuustaso ja, asenteet, ei oo niin hyvät 

kuin on näitten runkotyön miehillä – on huonot yritykset ja on hyvät yritykset 

–.” (Asiantuntija V1) 

Rakentaminen on perinteisesti ollut työtä, jota on opittu tekemällä. Edelleen alalle 

tullaan hyvin vähäisellä osaamisella eikä työhön ajatella tarvittavan erityistä osaa-

mista. Toiminimen perustaminen on helppoa ja investointitarpeet alalle vähäiset. 

Haastateltavat näkivät rakennusalalla aluekohtaisia eroja, mutta myös työn tekemi-

sissä kulttuurieroja.  

”– rakentamistyylissäkin on eroja. Ett, taloja [etelässä] tehdään elementtira-

kentamisena, ja Pohjois-Suomessa tehdään aika paljon paikallavaluna. – sii-

hen mentaaliin vaikuttaa kans se että, jos [etelässä] menee työmaalle, niin so-

siaalitilassa sen huomaa – iso se aliurakoitsijakirjo ett, – [etelässä] on niiku 

kiirefiilis ja niiku, että se porukka on hajalla. Ja pohjoisessa on se, että pääto-

teuttajalla on hyvin paljon vielä niiku omia työntekijöitä. – pohjoisessa on 

vielä ’Me tehdään’ –” (Asiantuntija T2) 

Työturvallisuusvarusteiden käytössä haastateltavat näkivät ammatillisuuteen liitty-

viä seikkoja, samoin suhtautumisessa asioihin. Moni haastateltava totesi, että am-

mattilaisen tunnistaa varusteistaan. Edelleen alalla korostetaan miehistä kulttuuria 

ja miehisyyttä, jopa turvallisuuden väheksymisellä.  
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”Että, kun hänellä oli kaikki suojaimet, niin vanhempi kollega sano, että älä 

nyt poika, että pelkääk sää. (Asiantuntija K4) 

”– ala, jossa perinteisesti on ollut kova jätkä, ett ku ottaa riskejä, –” (Asian-

tuntija V1) 

”– rakennuspuolen perusammattilaiset, jotka on koulutuksen saanu, niin mi-

nusta heillä on mukana tää ymmärrys rakennusalan turvallisuudesta. Mutta 

aika paljon sinne syntyy sen tyyppisiä uusia yrityksiä, joilla tää rakennuspuo-

len tietämys on suhteellisien heikoilla.” (Asiantuntija V3) 

”Enää ei hävetä kävellä turvatakkia päällä – kääntyny jopa toisin päin, että 

ollaan pikkusen jopa ylpeitä – Se kertoo minun ammattitaitosta ja osaami-

sesta. ” (Asiantuntija Y3) 

”– tämmönen macho-kulttuuri, ettei me [kypärää] käytetä.” (Asiantuntija V1) 

”– ammattimiehen tunnistaa siitä, että sillä on kypärä päässä –” (Asiantuntija 

V3) 

”– ammatti-identiteettikysymys, että rakennusmiehille kuulu rakennuskypärä 

päähän, –” (Asiantuntija V4) 

Rakennusalan asiantuntijoiden vastausten pääkohdat yhteen kuvaan (13) koottuna. 

Ryhmittelyssä on käytetty Johdannossa esitettyjä tutkimuskysymyksiä ja keskellä 

on tämän Tapauksen tiivistetty vastaus tutkimusongelmaan. 
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Kuva 13. Yhteenveto asiantuntijoiden vastauksista suhtautumisessa työturvallisuuteen.  
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4.3 Tapaus 3: Kyselytutkimukset opiskelijoille Turvapuistoissa ja 

niiden tulokset 

Tuloksissa on verrattu ammattikorkeakouluopiskelijoilta Espoossa Rudus Turva-

puistossa ja ammattioppilaitoksen opiskelijoilta Oulussa Pohjois-Suomen Turva-

puistossa kerättyjä vastauksia ennen ja jälkeen vierailun. Vertailua on tehty myös 

eri kouluasteen opiskelijoiden ja paikkakuntien välillä. Tulokset on yhdistetty tii-

vistettyyn muotoon. Pohjois-Suomen Turvapuistossa vierailleille juuri opintonsa 

aloittaneille rakennusalan opiskelijoille esitettiin samat väitteet kuin vuotta aiem-

min Rudus Turvapuistossa Espoossa vierailleille ammattikorkeakouluopiskelijoille 

(Liite 11).  

Rudus (nRudus=128) ja Pohjois-Suomen (nPS=44) Turvapuistoissa vierailleiden 

opiskelijoiden vastaukset heille suunnattuihin kyselyihin ennen Turvapuistovierai-

lua ja sen jälkeen olivat yllättävän yhtenäiset. Vaikka kyselyt suoritettiin eri puo-

lella Suomea, eri kouluasteen ja eri-ikäisille opiskelijoille, tuloksissa oli samankal-

taisia vastauksia. Naispuolisten opiskelijoiden osuus oli suurempi (23 %PS) toisen 

asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoissa kuin ammattikorkeakoulun opiske-

lijoissa (18 %Rudus). Toisen asteen koulutuksen opiskelijat olivat selkeästi nuorem-

pia (kaPS=16,7v) kuin ammattikorkeakouluopiskelijat (kaRudus=22,7v). Ammatti-

korkeakouluopiskelijoilla oli aiemmin suoritettu toisen asteen tutkinto sekä alan 

työkokemusta. Heillä oli myös pääsääntöisesti voimassa oleva Työturvallisuus-

kortti. 

Seuraavissa luvuissa esitellään kyselyn väitteiden ja avointen kysymysten vas-

taukset molemmista Turvapuistoista. Kuvassa 14 on esitetty yhteenveto Rudus Tur-

vapuistossa vierailleiden opiskelijoiden vastauksista kaikkien vastausten keskiar-

vojen mukaan (1–5) sekä tilastollinen merkitsevyys (p-arvo). Kuvassa 15 ovat puo-

lestaan Pohjois-Suomen Turvapuistossa vierailleiden opiskelijoiden vastausten 

muutokset ja tilastolliset merkitsevyydet. Liitteessä 15 on esitetty tilastolliset tu-

lokset taulukkomuodossa.  
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Kuva 14.  Ammattikorkeakouluopiskelijoiden (nRudus=128) vastausten keskiarvot (1–5) 

kyselyn väitteisiin (Liite 11) ennen Rudus Turvapuistovierailua ja sen jälkeen sekä tilas-

tollinen merkitsevyys. Vierailulla oli vaikutusta opiskelijoiden vastausten muutoksiin 

(Liite 15).  
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Kuva 15. Pohjois-Suomen Turvapuistossa vierailleiden ammatillisen koulutuksen opis-

kelijoiden (nPS=44) kyselyn väittämien vastausten keskiarvot (1–5) ennen vierailua ja 

sen jälkeen sekä muutoksen tilastollinen merkitsevyys. Turvapuistovierailulla ei ollut 

suurta vaikutusta opiskelijoiden vastauksiin (Liite 15). 

Nojatikkaat 

Kyselyn (Liite 11) kohdassa Nojatikkaat on Rudus Turvapuistossa kesällä 2013 

otettu kuva tikkaista. Kuvan pidemmät tikkaat oli poistettu käytöstä. Ne olivat 

vääntyneet ja niistä puuttui yksi puolapuu. Opiskelijoille esitettiin väitteitä tikkai-

den asennosta ja käyttökelpoisuudesta sekä soveltuvuudesta työskentelyyn raken-

nusalalla.  

Opiskelijat olivat sitä mieltä, etteivät tikkaat olleet enää käyttökelpoiset (Liite 

15). Ammattikorkeakouluopiskelijat (nRudus=128) olivat vakuuttuneempia vastauk-

sissaan tikkaiden käyttökelvottomuudesta. Turvapuiston vaikutus vastausten kes-

kiarvoon oli merkitsevä (p < 0,01) (Kuva 14). Mitä useampi opiskeluvuosi opiske-

lijalla oli, sitä suurempi muutos suhtautumisessa tikkaiden käyttökelvottomuuteen 

Rudus Turvapuistossa käynnillä oli. Niiden opiskelijoiden kohdalla, joilla ei ollut 
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rakennusalan työkokemusta, Rudus Turvapuistossa vierailu vaikutti eniten suhtau-

tumiseen tikkaiden käyttökelpoisuudesta. Vähiten Turvapuistossa käynti vaikutti 

niiden opiskelijoiden (n=13) vastauksiin, joilla oli yli kolmen vuoden työhistoria 

rakennusalalta. Vaikutus oli jopa päinvastainen. Ammattikorkeakouluopiskelijoi-

den pohjakoulutuksella ei ollut merkittäviä eroja vastauksiin tikkaiden käyttökel-

poisuudesta. Lukio-opinnot suorittaneilla oli enemmän vastauksia kohdassa 5. Täy-

sin eri mieltä. Rudus Turvapuistossa vierailleista opiskelijoista, muutamaa poik-

keusta lukuun ottamatta, kukaan ei myöskään käyttäisi tikkaita rakennusalalla työs-

kentelyyn (p < 0,01). Opiskelijoiden, joilla ei ollut voimassa olevaa Työturvalli-

suuskorttia, vastaukset tikkaiden käytöstä rakennuksilla muuttuivat vähemmän eri-

mielisiksi.  

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat (nPS=44) eivät olleet niin ehdottomia 

vastauksissaan, eivätkä muutokset olleet tilastollisesti merkitseviä (Kuva 15). 

Opiskelijat (n=3), joilla oli rakennusalan työkokemusta, olivat ennen Pohjois-Suo-

men Turvapuistovierailua epävarmempia tikkaiden käytöstä rakennuksilla kuin 

vierailun jälkeen. Vanhempien, yli 16-vuotiaiden, ammattioppilaitoksen opiskeli-

joiden vastauksissa tapahtui pieni muutos (Liite 15).  

Vastaajan sukupuolen mukaan Turvapuistovierailulla ei ollut suurta vaikutusta. 

Miehet olisivat hieman valmiimpia käyttämään kuvan pidempiä tikkaita rakennuk-

silla kuin naiset. Kysyttäessä vastauksia tikkaiden käytöstä rakennuksilla sen suh-

teen, oliko opiskelijalla voimassa oleva Työturvallisuuskortti, ei vastauksissa ollut 

suurta muutosta. Turvapuistovierailuilla oli eniten vaikutusta niin Espoossa kuin 

Oulussakin noin parikymppisiin, 21–22-vuotiaisiin, opiskelijoihin. 

Jokaiseen kyselyssä olleeseen kuvaan liittyen oli mahdollisuus vastata myös 

avoimesti. Kysyttäessä Onko kuvan pidemmissä tikkaissa turvallisuuteen vaikutta-

vaa asiaa jos, niin mitä? opiskelijat ovat kiinnittäneet huomiota hyvin samanlaisiin 

asioihin. Ennen Turvapuistovierailuja opiskelijoiden huomio kiinnittyi yksittäi-

sempiin asioihin, kuten puolan puuttumiseen, tikkaiden vääntyneisyyteen tai asen-

toon. Turvapuistovierailujen jälkeen opiskelijoiden huomio kiinnittyi laajempiin 

asiakokonaisuuksiin, kuten tikkaiden käyttöön työskennellessä ja tikkaiden ylei-

seen käyttökelvottomuuteen (Kuva 16).  

”Toinen porras puuttuu, niitä ei ole tuettu ylhäältä hyvin. Ne on vinot alhaalta, 

vääntyny.” (Vastaaja nro PS1-3) 

”Porras puuttuu, vääntyny alhaalta, ei tarpeeksi tukea, laittomat työmaalla.” 

(Vastaaja nro PS2-3) 
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Kuva 16. Pohjois-Suomen (nPS=44) ja Rudus (nRudus=128) Turvapuistoissa vierailleiden 

opiskelijoiden avoimet, luokitellut vastaukset kyselyyn Nojatikkaista. 

Tikkaiden puutteelliseen tuentaan kiinnittivät enemmän huomiota Rudus Turva-

puistossa käyneet opiskelijat, kun taas tikkaiden käyttökieltoon työskennellessä 

huomio kiinnittyy enemmän Pohjois-Suomen Turvapuistossa käyneillä. Ainoa 

eroavaisuus olivat maininnat tikkaiden käyttökelvottomuudesta. Rudus Turvapuis-

tossa käyneillä ne kasvoivat, kun Pohjois-Suomen Turvapuistossa käyneillä ne las-

kivat (Kuva 16). Yksi vastaaja oli sitä mieltä, että tikkaita voi vielä käyttää.  

”Itse kyllä uskaltaisin käyttää niitä ja olen käyttänytkin vastaavanlaisia!” 

(Vastaaja nro R1-81) 
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Työskentelyasento ja työturvallisuusvarusteet 

Työskentelyasento-kuva on kesältä 2012. Siinä kosteustutkimusta tekevä mies po-

raa vanhan talon kellaritilassa iskuporakoneella betonilattiaa. Henkilönsuojaimina 

työntekijällä ovat kuulonsuojain ja turvajalkineet. Kuvassa näkyy myös imurinlet-

kun pää.  

Rudus Turvapuiston vaikutus ammattikorkeakouluopiskelijoiden vastauksiin 

poraajan työskentelyasennosta ja työturvallisuusvarusteista oli erittäin merkitsevä  

(p < 0,001). Työturvallisuusvarusteita koskevasta väitteestä opiskelijat olivat var-

mempia kuin työskentelyasentoa koskevasta väitteestä (Liite 15). Opiskelijat olivat 

kuitenkin vahvasti sitä mieltä, ettei poraajan työskentelyasento ole hyvä. Havainnot 

työturvallisuusvarusteista lisääntyivät niillä Rudus Turvapuistossa vierailleilla 

opiskelijoilla, joilla ei ollut voimassa olevaa Työturvallisuuskorttia ja joilla raken-

nusalan työkokemusta oli vähän, korkeintaan vuosi, tai pohjalla ei ollut ammatilli-

sia opintoja. Lukio-opinnot suorittaneilla opiskelijoilla Rudus Turvapuistossa vie-

railu kasvatti erimielisyyttä turvavarusteiden riittävyydestä paljon. Nuorempien, 

alle 21-vuotiaiden, vastauksiin työturvallisuusvarusteiden riittävyydestä vierailu 

Rudus Turvapuistossa vaikutti eniten.  

Pohjois-Suomen Turvapuiston toisen asteen opiskelijat eivät olleet kovin var-

moja vastauksissaan. Vastausten muutos työskentelyasennosta oli kuitenkin erittäin 

merkitsevä (p < 0,001), mutta työturvallisuusvarusteiden riittävyydestä vain mel-

kein merkitsevä (p < 0,05). Vierailun jälkeen nuorempien, 16-vuotiaiden, kaikki 

vastaukset olivat vastausvaihtoehdoissa 5. Täysin tai 4. Eri mieltä. Vanhempien 

opiskelijoiden muutos näihin vastausvaihtoehtoihin ei ollut merkittävä. Opiskeli-

joille, joilla oli rakennusalan työkokemusta, Pohjois-Suomen Turvapuistovierailun 

vaikutus oli suurempi kuin niiden, joilla ei ollut alan työkokemusta. Vierailu vai-

kutti enemmän nais- kuin miespuolisiin opiskelijoihin. Työturvallisuuskortin suo-

rittaneiden ja suorittamattomien vastauksissa ei ollut eroja.  

Avoimissa vastauksissa opiskelijat kiinnittivät huomiota jo ennen Rudus Tur-

vapuistossa vierailua asioihin, jotka kuvan henkilöllä olivat hyvin, mutta myös asi-

oihin, joissa oli jotain korjattavaa. Työturvallisuusvarusteisiin liittyvissä konkreet-

tisissa asioissa opiskelijat olivat varmempia kuin ergonomiaan liittyvissä asioissa. 

Sama johtopäätös oli tulkittavissa molempien Turvapuistojen vastauksissa, vaikka 

se Pohjois-Suomen Turvapuistossa korostuikin enemmän. Työturvallisuusvarustei-

den sanallisissa vastauksissa oli havaittavissa yhdenmukaisuutta, kuten maininnat 

työasennosta ja hengityssuojainten tarpeellisuudesta lisääntyivät Turvapuistovie-

railujen jälkeen samansuuntaisesti (Kuva 17). Eroja oli havaittavissa suojalaseja 
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koskevissa maininnoissa. Kypärän puuttumiseen kiinnitettiin huomiota vähemmän 

Turvapuistokäyntien jälkeen. Suojakäsineiden kohdalla Turvapuiston vaikutus oli 

päinvastainen. Osa opiskelijoista luetteli avoimissa vastauksissa puuttuvia varus-

teita, osa kiinnitti huomiota myös erilaisiin vaaratekijöihin ja varsinaiseen työsuo-

ritukseen. He yhdistivät turvavarusteiden tarpeen siihen liittyvään riskitekijään. 

Osa opiskelijoista oli myös kriittinen varusteita kohtaan. 

”Suojalasit olis hyvä juttu, myöskin laki vaatisi päähän kypärää, vaikkei sillä 

mitään tekisikään.” (Vastaaja nro R1-100) 

Kuva 17. Vastaukset työturvallisuusvarusteista Rudus ja Pohjois-Suomen Turvapuisto-

vierailuja ennen ja niiden jälkeen. Opiskelijoiden antamat avoimet, luokitellut vastauk-

set.  

Turvapuistovierailun jälkeen vastauksissa tuotiin esille enemmän vaaratekijöitä ja 

työskentelyyn liittyviä asioita, kuten pölyntorjuntaan ja yleensä työturvallisuusva-

rustukseen. Sana ergonomia mainittiin vastauksissa vain kaksi kertaa ennen Turva-
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puistossa käyntiä. Vierailun jälkeen sana mainittiin viisi kertaa useammin. Ergono-

mia-sanan sijaan käytettiin ilmaisuja ”työasento” tai ”selän asento”. Uusia mai-

nintoja Turvapuistovierailun jälkeen olivat poran jatkovarsi, huomiovärit ja mai-

ninnat suojaimista.  

Verratessa ammattikorkeakouluopiskelijoiden vastauksia työturvallisuusva-

rusteista väitteeseen Noudatan aina työturvallisuusmääräyksiä kanssa, vierailu ei 

aiheuttanut suuria muutoksia. Niistä opiskelijoista (n=62), jotka noudattivat aina 

työturvallisuusmääräyksiä, lähes joka toinen oli valinnut ennen Rudus Turvapuis-

tovierailua vastausvaihtoehdon 5. Täysin eri mieltä väitteeseen työturvallisuusva-

rusteiden riittävyydestä. Turvapuistovierailun jälkeen saman vastausvaihtoehdon 

oli valinnut kolme neljästä opiskelijasta. 

Betonielementin ja täryttimen nosto 

Opiskelijoilta kysyttiin myös nostoihin liittyviä asioita. Betonielementtien ja täryt-

timien nosto (Liite 11) liittyvät kuvat ovat vuodelta 2012. Betonielementin nosto-

kuva oli rajattu niin, ettei siinä näkynyt koko nostotilanne eivätkä myöskään ele-

mentin nostokiinnitykset. Toisessa kuvassa tärytintä nostetaan pientalon sokkelin 

sisäpuolelle kaivinkoneella. Nostoliinan rispaantunut kohta on korostettu kuvan hä-

märyyden vuoksi. 

Kysyttäessä ennen ja Rudus Turvapuistovierailun jälkeen opiskelijoiden vas-

tauksia väitteeseen Betonielementtiä nostetaan turvallisesti opiskelijoiden vastauk-

set hajosivat tasaisesti kaikkiin vastausvaihtoehtoihin. Suurin osa vastaukissa oli 

kohdassa 3. Ei samaa eikä eri mieltä (Liite 15). Lähes joka kymmenes oli valinnut 

kohdan 6. En halua vastata. Muutos oli molemmissa väitteissä Rudus Turvapuis-

tovierailun jälkeen erittäin merkitsevä (p < 0,001) (Kuva 14). Opiskelijoihin Poh-

jois-Suomen Turvapuistovierailulla ei ollut vaikutusta (Kuva 15).  

Avoimet vastaukset liittyivät lähinnä betonielementin noston varmistamiseen. 

Lisäksi viitattiin muun muassa nostotapaan. Rudus Turvapuistovierailun jälkeen 

joka toisessa vastauksessa viitattiin alueen rajaamiseen ja puutteelliseen tukemi-

seen sekä itse nostotapaan. Toisen asteen opiskelijat (nPS=44) puolestaan huomioi-

vat ennen Turvapuistovierailua alueen rajaamisen, vääränlaisen nostotavan, vaaran 

aiheuttamisen sekä ohjauksen puuttumisen. Vierailun jälkeen he huomioivat ele-

mentin kiinnityksen ja tuennan. Muutamassa kannanotossa oli mainittu kypärän 

tärkeys, turvakaiteiden puute ja yleinen siisteys. 

”- kukaan ei ole ohjaamassa betonia.” (Vastaaja nro PS1-5) 



137 

”Aitaus puuttuu työpaikan ympäriltä.” (Vastaaja nro PS1-9) 

Täryttimen nostosta vastaukset olivat huomattavasti varmempia. Suurin osa am-

mattikorkeakoulun opiskelijoista oli sitä mieltä, ettei tärytintä nosteta turvallisesti. 

Täryttimen nostoa koskevat sanalliset vastaukset olivat epämääräisiä eikä kuvassa 

olevia välineitä osattu nimetä. Avoimissa vastauksissa ennen Rudus Turvapuisto-

vierailua mainittiin muun muassa ehjän liinan tarve, noston turvattomuus ja En 

osaa sanoa. Vierailun jälkeen maininnat liittyivät pääasiassa huonokuntoiseen lii-

naan, vaikka sanan liina mainitsi vasta Turvapuistovierailujen jälkeen useampi 

opiskelija. Vain muutamissa yksittäisissä vastauksissa viitattiin muihin asioihin, 

kuten alueen rajaukseen, apumiehen puutteeseen tai itse nostotilanteeseen.  

”Saako kaivurilla nostaa? Vaijeri.” (Vastaaja nro R1-29) 

”Täryttimen nostolanka on rispaantunut, joten se pitäisi uusia. Muuten näyttää 

ok.” (Vastaaja nro R1-125) 

”– eikä aluetta ole rajattu ja ohjaava alamies puuttuu.” (Vastaaja nro R2-10) 

”Turva-alue ja ohjausköydet puuttuvat.” (Vastaaja nro R2-77) 

Pohjois-Suomen Turvapuistossa ennen vierailua oli mainittu täryttimen kiinnityk-

seen ja heilumiseen liittyviä kommentteja. Vierailun jälkeen huomio kiinnittyi nos-

toliinan kuntoon. 

”Nostoremmi on liian hauras.” (Vastaaja nro PS1-44) 

”Vaijeri melkein poikki.” (Vastaaja nro PS2-32) 

Henkilön nosto 

Henkilön nostaminen -kuvassa oli jo aiemmin esitetyt kuvat (Liite 10) traktorin 

trukkipiikeille kiinnitetystä metallikehikosta. Opiskelijoiden mielestä kuvassa trak-

torin trukin piikkien varassa työskentely ei ollut turvallista. Rudus Turvapuistossa 

vierailleet opiskelijat olivat vierailun jälkeen lähes yksimieleisiä asioista (Liite 15). 

Turvapuistovierailun vaikutus oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p > 0,001). Poh-

jois-Suomen Turvapuistossa vierailleet ammattioppilaitoksen opiskelijat olivat 

epävarmempia vastauksissaan, eikä vierailulla ollut merkitsevää vaikutusta (Kuva 

15).  
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Avoimissa vastauksissa mainittiin muun muassa laiton teline ja nostin, matalat 

kaiteet, suoja- ja työvarustuksen puute sekä telineen kiinnitys. Turvapuistovierai-

lujen jälkeen valjaiden ja muiden putoamissuoja -mainintojen määrä kasvoi (Kuva 

18).  

Kuva 18.  Vastaukset henkilönnostoon liittyen ennen Rudus ja Pohjois-Suomen Turva-

puistovierailuja ja niiden jälkeen. 

Liian mataliin kaiteisiin huomion kiinnitti ennen Rudus Turvapuistossa vierailua ja 

sen jälkeenkin noin kolmannes vastaajista. Henkilönsuojainten puuttumisen huo-

mioi noin neljännes vastaajista. Valjaat ja turvaköyden puuttumisen huomioi ennen 

Turvapuistossa käyntiä joka neljäs ja käynnin jälkeen yli kolmannes ammattikor-

keakoulun opiskelijoista. 

”Telineitä ei saa nostaa traktorilla.” (Vastaaja nro R1-3) 
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”Henk. koht. työvarusteet puuttuvat (pakolliset), telinekokonaisuus täysin lai-

ton.” (Vastaaja nro R1-46) 

”Ei kiinni korissa. Korissa puutteelliset kaiteet. Ei hyväksytty nostin vaan oma 

viritelmä.” (Vastaaja nro R2-76) 

Kolme opiskelija ei nähnyt tilanteessa turvallisuutta uhkaavaa puolta. 

”Kelpaa mulle.” (Vastaaja nro R1-17) 

Avoimissa vastauksissa Pohjois-Suomen Turvapuistossa vierailleet opiskelijat huo-

mioivat telineen nostamisen traktorilla ja siihen liittyvät vaarat sekä varusteet ja 

liian matalat kaiteet. Vierailun jälkeen vastauksissa kiinnitettiin enemmän huo-

miota varusteiden puuttumiseen.  

”Henkilö on laittanut lisäkorokkeeksi kuormalavan, jolloin kaiteet ovat nyt 

liian matalat ja putoamisriski todellinen. On myös vaarallista nostaa telinettä 

trukilla.” (Vastaaja nro PS1-25) 

Myönteiset maininnat liittyivät lähinnä kaiteisiin.   

”Siinä on kaiteet, jotka estävät putoamisen.” (Vastaaja nro PS1-6) 

Korkealla työskentely 

Korkealla työskentely -kuviin liittyi putoamissuojausasioita. Ensimmäisessä ku-

vassa on pientalotyömaan runkorakennetta toisen kerroksen yläosassa tekevä mies. 

Hänellä ei ole putoamisen estämiseen teknisiä eikä henkilönsuojaimia. Asianmu-

kaisia rakennustelineitä tai henkilönnostintakaan ei kuvassa näy. Miehellä on kä-

dessään paineilmanaulain. Toisessa kuvassa on kattoterassi, jonka reunalla ei ole 

kaidetta eikä putoamisen estettä. Kuvat ovat kesältä 2012. 

Korkealla työskentelyn suhteen ammattikorkeakouluopiskelijat olivat ehdotto-

mia sen turvattomuudesta (Liite 15). Muutos vastauksissa oli vain melkein merkit-

sevä (p < 0,05). Ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden vastauksissa oli pientä 

epävarmuutta työturvallisuuden suhteen. Kattoterassin turvallisuudesta opiskelijat 

olivat epävarmempia kuin korkealla työskentelystä, mutta Turvapuistojen vaikutus 

oli tilastollisesti merkitsevämpi: Rudus (p < 0,001) ja Pohjois-Suomi (p < 0,01). 

Vanhemmat, yli 23-vuotiaat, opiskelijat olivat Rudus Turvapuistovierailun jäl-

keen enemmän sitä mieltä, että kuvan miehen työskentely ei ole turvallista. Suurin 
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muutos tapahtui kuitenkin 21–22-vuotiaiden vastauksissa. He olivat vierailun jäl-

keen epävarmempia työskentelyn vaaroista. Työkokemuksen suhteen Turvapuisto-

vierailu vaikutti opiskelijoiden vastauksiin eniten niillä opiskelijoilla, joilla oli kor-

keintaan vuosi alan työkokemusta.  

Ammatillisen koulutuksen naisopiskelijat eivät olleet enää Pohjois-Suomen 

Turvapuistovierailun jälkeen yhtä vakuuttuneita ei-turvallisesta työskentelystä kuin 

ennen sitä. Miesopiskelijat vastasivat hyvin yhdenmukaisesti sekä ennen että Tur-

vapuistovierailun jälkeen (Liite 15). Sekä miesten että naisten vastauksissa oli huo-

mattavissa, että vastaukset kohtiin 5.Täysin eri mieltä laskivat Turvapuistovierailun 

jälkeen kysyttäessä miehen työskentelyn turvallisuudesta. Opiskelijat, joilla oli 

Työturvallisuuskortti (n=4), eivät enää Turvapuistovierailun jälkeen olleet niin eh-

dottomia työskentelytavan vaaroista. Niillä, joilla korttia ei ollut, vastaukset pysyi-

vät lähes samoina.   

Avoimissa vastauksissa kaksi kolmesta ammattikorkeakoulun opiskelijasta 

kiinnitti huomion miehen työskentelyssä telineiden ja kaiteiden puuttumiseen. Sa-

moin kaksi kolmesta huomioi putoamissuojaukseen liittyviä asioita. Vajaa kolmas-

osa mainitsi henkilönsuojainten, kuten kypärän ja huomiovärivaatetuksen, puuttu-

misen. Turvapuistovierailun jälkeen vastaajien huomio kiinnittyi putoamissuojauk-

seen sekä telineiden ja kaiteiden puutteeseen. Henkilönsuojaimiin huomion kiin-

nitti kolmasosa vastaajista. Putoamisvaaran mainitsi enää joka kymmenes vastaaja, 

kun ennen Turvapuistossa vierailua asian mainitsi useampi opiskelija (Kuva 19). 

”Valjaat puuttuu, kypärä puuttuu, teline puuttuu. Lankku voi kellahtaa.” (Vas-

taaja nro R1-46) 
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Kuva 19. Turvapuistovierailujen avoimet, luokitellut vastaukset korkealla työskente-

lystä.  

Pohjois-Suomen Turvapuistossa vierailleet opiskelijat olivat kiinnittäneet huo-

miota muun muassa siihen, että mies työskentelee huonolla alustalla tai ” – seisoo 

pelkillä parilla laudalla.” (Vastaaja nro PS1-3). Huomio oli kiinnittynyt myös tur-

vavarusteiden, kuten valjaiden puuttumiseen, mutta myös henkilönsuojainten puut-

teeseen. Muita huomioita oli muun muassa telineisiin, turvakaiteisiin ja yleensä 

vaarallisuuteen liittyvät kommentit. 

”Ei ole turvakaiteita, ei suojavarusteita, ei valjaita, ei kypärää, lankut on yli.” 

(Vastaaja nro PS1-31) 
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Kattoterassin turvallisuuteen liittyen opiskelijat olivat huomioineet putoamissuo-

jauksen tai suojakaiteen puuttumiseen niin ennen Rudus Turvapuistovierailua kuin 

sen jälkeenkin. Turvapuistovierailun jälkeen huomiota oli kiinnitetty myös jalka-

listan ja johteidenkin puuttumiseen (Kuva 20).  

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat olivat ennen Pohjois-Suomen Turva-

puistoa olleet pääosin sitä mieltä, että turva- tai suojakaide puuttuivat. Putoamisen 

estämiseen ja jonkinlaisen merkinnän puuttumisen oli huomioinut muutama opis-

kelija. Turvapuistovierailun jälkeen Turvakaiteen puuttumisen mainitsi jo suurin 

osa opiskelijoista. Myös työmaan epäsiisteyteen oli kiinnitetty huomioita (Kuva 

20). 
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Kuva 20. Kattoterassin turvallisuuteen vaikuttavista asioista luokitellut avoimet vas-

taukset.  

Kaivanto ja kauhassa työskentely 

Kyselyn väitteen Kuvan kaivanto on työturvallinen liittyvässä kuvassa on vanhan 

kellarillisen talon salaojaremontin aikainen kuva. Kuvassa näkyy jyrkkäreunainen 

kaivanto, ylösnostetut maamassat, kaivannon pohjalla vettä sekä viemäriputki ja 

seinälle nostetut sähköjohdot ja muut kaapelit. Kuva on kesältä 2012. Toisessa ku-

vassa on samalta työmaalta kaivannossa oleva mies ja toinen mies seisoo kaivin-

koneen kauhassa. Toiseen kuvaan liittyi väite Kauhassa työskentely on turvallista.  
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Rudus Turvapuiston vaikutus kaivannon turvallisuuteen suhtautumisessa oli 

iso (Liite 15) ja tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0,001). Vierailun jälkeen 

kaikki ammattikorkeakouluopiskelijat olivat täysin eri mieltä tai vähintään eri 

mieltä kaivannon työturvallisuusväitteen kanssa. Suurin vaikutus Rudus Turva-

puistovierailulla oli nuorempiin ja opiskelijoihin, joilla ei ollut rakennusalan työ-

kokemusta tai sitä oli korkeintaan kolme vuotta. Opiskelijat, jotka olivat suoritta-

neet Työturvallisuuskortin, Turvapuistovierailun vaikutus oli suurempi prosentuaa-

lisesti kuin niillä, jotka eivät olleet suorittaneet korttia. 

Pohjois-Suomen Turvapuistossa vierailleiden opiskelijoiden vastaukset väit-

teeseen kaivannon turvallisuudesta ennen vierailua hajosivat kaikkiin vastausvaih-

toehtoihin. Vierailun jälkeen vastaukset painottuivat lähinnä Täysin eri mieltä -koh-

taan. Muutos oli melkein merkitsevä (p < 0,05).  

Kauhassa työskentely oli opiskelijoiden mielestä turvatonta, vaikka vastaukset 

eivät olleetkaan niin yksimieliä kuin kaivantoa koskevassa väitteessä. Rudus Tur-

vapuistossa vierailleet opiskelijat olivat pääpiirteissään väitteen kanssa eri mieltä 

ja vierailun vaikutus oli erittäin merkitsevä (p < 0,001). Naisopiskelijoiden vas-

taukset muuttuivat huomattavasti Rudus Turvapuistovierailun jälkeen. He olivat 

vierailun jälkeen lähes täysin ehdottomia kauhassa olon turvattomuudesta, kun en-

nen vierailua vain joka toinen oli täysin ehdoton. Ammatillisen koulutuksen opis-

kelijat eivät olleet niin ehdottomia vastauksissaan (Liite 15), vaikka Pohjois-Suo-

men Turvapuistossa käynnin jälkeen erimielisyys kauhassa työskentelyn turvalli-

suudesta lisääntyikin. Silti muutos ei ollut merkitsevä. 

Avoimissa vastauksissa otettiin kantaa sortumavaaraan, kaivannon tukematto-

muuteen, luiskien jyrkkyyteen ja liian lähellä oleviin maamassoihin. Rudus Turva-

puistovieraiden maininnat olivat suhteellisen samanlaisia ennen vierailua kuin sen 

jälkeenkin. Pohjois-Suomen Turvapuistossa uutena mainintana vierailun jälkeen 

oli muun muassa kaivannon tukemattomuus (Kuva 21). 

”Ei ole suojarakenteita eikä kaivanto ole hyvin tuettu.” (Vastaaja nro PS2-7) 
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Kuva 21. Rudus ja Pohjois-Suomen Turvapuistovierailujen avoimet vastaukset ennen ja 

jälkeen luokiteltuina kaivannon turvallisuudesta.  

Kauhassa seisoskeluun opiskelijoiden maininnat sen hyväksyttämättömyydestä li-

sääntyivät Rudus Turvapuistossa käynnin jälkeen (Kuva 22). Muuten maininnat 

liittyivät putoamisvaaraan ja kuljettajan näkökentän kapeuteen. Vastausten määrä 

lisääntyi Rudus Turvapuistossa käynnin jälkeen, vaikka ne olivat hyvin samankal-

taiset niin ennen vierailua kuin sen jälkeenkin. Kauhassa oleskelun riskitietoisuus 
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lisääntyi Rudus Turvapuistossa käynnin jälkeen huomattavasti. Pohjois-Suomen 

Turvapuistossa vähän maltillisemmin. Kuvan esittämän tilanteen hyväksyviä kom-

mentteja esitettiin myös muutama molempien Turvapuistovierailujen jälkeenkin. 

Vastauksissa on myös pohdiskeltu tilannetta ja sääntöjen merkitystä. 

”Kauhassa ei saisi työskennellä. En kyllä tiedä miksi. Etenkin jos kauha on 

paikallaan, eikä sitä liikuteta.” (Vastaaja nro R1-126) 
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Kuva 22. Luokitellut avoimet vastaukset kauhassa oleskelun turvallisuudesta.  

Työmaan siisteys 

Kyselyn (Liite 11) lopussa oli Rudus Turvapuistossa kesällä 2013 otettu kuva, jossa 

maassa näkyi rakennusjätettä. Kuvaan liittyi väite Kuvan tilanne on normaali ra-

kennustyömaalla. Opiskelijoiden vastaukset jakautuivat tasaisesti eri vastausvaih-

toehtoihin.  

Rudus Turvapuistossa opiskelijat olivat väitteen kanssa enemmän samaa 

mieltä, vaikka erimielisyys väitteen kanssa lisääntyi vierailun jälkeen. Tilastolli-
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sesti muutos oli vain melkein merkitsevä (p < 0,05). Pohjois-Suomen Turvapuis-

tossa toisen asteen opiskelijat olivat väitteen kanssa enemmän erimielisiä, eivätkä 

vastaukset muuttuneet vierailun jälkeen.  

Tarkasteltaessa vastauksia työmaan siisteydestä ammattikorkeakouluopiskeli-

joiden (nRudus=128) työkokemusvuosien näkökulmasta muutokset ovat vähäisiä. 

Vastaukset jakautuivat tasaisesti kaikkiin vastausvaihtoehtoihin. Niillä opiskeli-

joilla, joilla ei ollut rakennusalan työkokemusta ollenkaan tai sitä oli korkeintaan 

vuosi, vastaukset työmaiden siisteydestä muuttuivat eniten. Opiskelijat, joilla oli 

pohjakoulutuksena ammattikouluopinnot, muuttivat vastauksiaan väitteeseen työ-

maan siisteydestä eniten. Vastausten erimielisyys kasvoi viidenneksellä. Opiskeli-

joiden, joilla oli voimassaoleva Työturvallisuuskortti, vastaukset eivät muuttuneet 

niin paljon kuin niillä opiskelijoilla, joilla korttia ei ollut. Ne, joilla oli suoritettu 

Työturvallisuuskortti, eivät osanneet sanoa, onko siivottomuus työmailla normaalia 

vai epänormaalia. Kortittomat olivat ehdottomampia, etteivät työmaat ole kuvan 

mukaisessa siivottomassa kunnossa. Miespuolisten ammattikorkeakouluopiskeli-

joiden kohdalla ei vastauksissa tapahtunut kovin suurta muutosta Turvapuistovie-

railun jälkeen. Naisten erimielisyys lisääntyi viidenneksen.  

Verratessa vastauksia väitteeseen työmaan siisteydestä ammatillisen koulutuk-

sen opiskelijoiden (nPS=44) voimassaolevaan Työturvallisuuskorttiin, ei vastauk-

sissa tapahtunut huomattavia muutoksia Pohjois-Suomen Turvapuistovierailun jäl-

keen. Sukupuolen mukaan luokiteltuna naisten vastaukset muuttuivat väitteen 

kanssa enemmän erimielisiksi. Miehet puolestaan olivat valinneet useammin vas-

tauskohdan Ei samaa, eikä eri mieltä. Työmaan siisteyteen liittyvään väitteeseen 

nuorempien, 16-vuotiaiden, opiskelijoiden vastaukset muuttuivat enemmän erimie-

lisiksi Turvapuistovierailun jälkeen. Vanhempien opiskelijoiden, yli 16-vuotiailla, 

vastaukset muuttuivat enemmän samanmielisiksi. 

Avoimet vastaukset työmaan siisteydestä olivat hyvin samanlaisia niin ennen 

Rudus Turvapuistovierailua kuin sen jälkeenkin (Kuva 23). Vastauksissa huomioi-

tiin työturvallisuusnäkökulma, yleinen siisteys ja jätteiden lajittelu.  

”Työmaasta riippuen normaalia tai ei, ei hyväksyttävää.” (Vastaaja nro R2-41) 

Pohjois-Suomen Turvapuistossa käyneet opiskelijat eivät osanneet ottaa kantaa sel-

keästi siisteyden työturvallisuusvaikutuksiin. Vastauksissa opiskelijat olivat sekä 

ennen että Turvapuistovierailun jälkeen sitä mieltä, että kuvan työmaalla oli se-

kaista ja siellä vallitsi epäjärjestys, mikä osaltaan aiheuttaa turhia vaaratilanteita.  
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”Kaikki tavarat on levällään, voi kompastua johtoihin yms.” (Vastaaja nro 

PS12-2)  

Roskien lumen alle jäämisen aiheuttaman vaaran mainitsi Rudus Turvapuistovie-

railun jälkeen joka viides. Ennen vierailua yksikään opiskelija ei ollut sitä mainin-

nut. 

”Lumen tulon jälkeen paikka muuttuu vaaralliseksi.” (Vastaaja nro R2-5) 
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Kuva 23. Turvapuistovierailujen avoimet, luokitellut vastaukset työmaan siisteydestä ja 

sen vaikutuksesta työturvallisuuteen. 

Suhtautuminen työturvallisuusmääräyksiin 

Noudatan aina työturvallisuusmääräyksiä -väitteeseen ammattikorkeakouluopis-

kelijat vastasivat olevansa hieman enemmän samaa mieltä Rudus Turvapuistovie-

railun jälkeen kuin sitä ennen (Liite 15). Muutos oli tilastollisesti merkitsevä (p < 

0,01). Vastaamatta jättäneet olivat pääasiassa miehiä. Pohjois-Suomen Turvapuis-

tossa vierailleet ammatillisen koulutuksen opiskelijat uskoivat vahvemmin noudat-

tavansa määräyksiä, vaikka vierailulla ei ollutkaan merkitsevää merkitystä.  
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Mitä enemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoilla oli alan työkokemusta, sitä 

epävarmempia he olivat, noudattavatko he itse työturvallisuusmääräyksiä. Sama 

koski myös niitä, joilla oli voimassa oleva Työturvallisuuskortti. Opiskelijat, joilla 

ei ollut voimassa olevaa Työturvallisuuskorttia, eivät olleet väitteen kanssa missään 

vaiheessa täysin eri mieltä. Opiskelijat, joilla oli Työturvallisuuskortti, eivät pää-

sääntöisesti halunneet vastata väitteeseen. Lukiotaustaiset opiskelijat vastasivat 

useammin noudattavansa työturvallisuusmääräyksiä puistovierailun jälkeen. Kaik-

kein nuorimmat, alle 21-vuotiaat, olivat ehdottomimpia työturvallisuusmääräysten 

noudattamisesta. 

Pohjois-Suomen Turvapuistossa vierailleet toisen asteen opiskelijat ilmoittivat 

ehdottomammin noudattavansa työturvallisuusmääräyksiä. Samaa tai täysin samaa 

mieltä oli kahdeksan kymmenestä. Yli 16-vuotiaat olivat ehdottomimpia Turva-

puistovierailun jälkeen määräysten noudattamisesta, samoin naisopiskelijat. Opis-

kelijat (n=5), joilla oli alan työkokemusta, eivät olleet vierailun jälkeen niin ehdot-

tomia määräysten noudattamisesta kuin sitä ennen.  

Työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet 

Kysyttäessä opiskelijoilta, uskovatko he itse joutuvansa työtapaturmaan, suurin osa 

vastaajista oli valinnut vastauskohdan 3. Ei samaa eikä eri mieltä, niin ennen Tur-

vapuistovierailua kuin sen jälkeenkin (Liite 15). Rudus Turvapuistossa vierailleista 

ammattikorkeakouluopiskelijoista noin joka seitsemäs ei uskonut joutuvansa tapa-

turmaan, lähes puolet kuitenkin uskoi tapaturman mahdollisuuteen.  

Toisen asteen opiskelijat olivat ennen Pohjois-Suomen Turvapuistovierailua 

sitä mieltä, etteivät he joutuisi tapaturmaan. Vierailun jälkeen heidän vastauksensa 

olivat enemmän Ei samaa, eikä eri mieltä -kohdassa. Muutos oli merkitsevä (p < 

0,01).  

Vanhempien opiskelijoiden kohdalla Rudus Turvapuistossa vierailu lisäsi us-

koa tapaturman mahdollisuuteen. Ammattikorkeakouluopiskelijat, jotka noudatti-

vat työturvallisuusmääräyksiä, eivät osanneet sanoa tai heillä on pieni epäilys työ-

tapaturman mahdollisuudesta. Opiskelijat, jotka eivät osanneet sanoa, noudatta-

vatko he määräyksiä, eivät osanneet myöskään sanoa, joutuisivatko he työtapatur-

maankaan.  

Sukupuolen mukaan luokiteltuna suurta muutosta työtapaturman mahdollisuu-

teen ei näyttänyt tapahtuvan. Työkokemuksella ei ollut merkitystä väitteeseen ta-

paturman mahdollisuudesta. Opiskelijat, joilla oli työkokemusta rakennusalalta 



152 

korkeintaan vuosi, uskoivat vähemmän joutuvansa tapaturmaan Rudus Turvapuis-

tokäynnin jälkeen. Muilla vastaajilla vierailu lisäsi uskoa tapaturman mahdollisuu-

teen.  

Ammattikorkeakouluopiskelijoista joka kolmas kertoi olleensa läheltä piti -ti-

lanteessa tai tapaturmassa rakennusalan töissä. Tapaturman oli kokenut joka neljäs. 

Pääasiassa tapaturmaan joutunut oli vähän vanhempi, 24-vuotias mies, jolla oli jo 

useampi vuosi alan työkokemusta ja hän opiskeli toista vuotta rakennusalaa. Tapa-

turmaan joutuneista lähes puolet ei välttämättä noudata työturvallisuusmääräyksiä, 

eivätkä he ottaneet kantaa, uskovatko he joutuvansa työtapaturmaan. Näistä opis-

kelijoista kuitenkin puolet ilmoitti noudattavansa aina työturvallisuusmääräyksiä, 

mutta viidesosa ei sanonut noudattavansa. Joka kymmenes heistä ei ollut halunnut 

vastata kysymykseen. Tapaturmista neljännes oli ollut pieniä, haavoja tai mustel-

mia. Putoamisia, silmävammoja, sormi- tai käsivammoja, taakan alle jäämisiä ja 

sähköiskuja mainittiin myös.  

Läheltä piti -tilanteeseen oli joutunut joka kymmenes ammattikorkeakoulu-

opiskelijoista. Myös he olivat kaikki miehiä ja noin 24-vuotiaita ja opiskelivat 

toista vuotta rakennusalaa. Työkokemusta heillä oli vain vajaa kaksi vuotta. Läheltä 

piti -tilanteita kokeneista suurin osa oli lukion suorittaneita. 

”Oikeasta kädestä meni poikki pikkurillin jänne sekä pikkurilli valtimo pellin 

viiltäessä käden auki.” (Vastaaja nro R1-11) 

”Haavoja tullut. Silmävahinkoja, jotka voisi välttää käyttämällä silmäsuo-

jaimia.” (Vastaaja nro R1-16) 

”On. putosin 6 m katolta alas, ei valjaita. Sattu, eikä toistu.” (Vastaaja nro R2-

47) 

”Ei vakavia. Kaveri kantaa ja kaatuu telineineen päivineen päälleni. Mootto-

risahalla sahasin itseäni melkein kasvoihin.” (Vastaaja nro R2-126) 

Toisen asteen opiskelijoista joka viides (n=8) ilmoitti joutuneensa joko tapatur-

maan tai läheltä piti -tilanteeseen, joista suurin osa oli ollut pieniä havereita, kuten 

sormien litistyminen tai läheltä piti -tilanteita, mutta ”Ei pahoja” (Vastaaja nro 

PS1-43). Tapaturman tai läheltä piti -tilanteen kokenut oli 17-vuotias miesopiske-

lija, jolla ei ollut alan työkokemusta eikä voimassa olevaa Työturvallisuuskorttia. 

He ilmoittivat noudattavansa työturvallisuusmääräyksiä, mutta eivät osanneet sa-

noa, voisiko heillä olla mahdollisuutta joutua tapaturmaan (ka=3,38). 

”Kyllä on sormi litisty tukivarren väliin.” (Vastaaja nro PS1-10) 
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”Kyllä tässä kauha meinas osua, kun kuski ei nähnyt minua.” (Vastaaja nro 

PS1-14) 

”Kuumaliima käsille” (Vastaaja nro PS1-23) 

”Kesälomalla putosi tikkaat niskaan.” (Vastaaja nro PS1-35) 

”Mökillä laittaessa ylimmästä paneelia kiinni huonolta tellingiltä” (Vastaaja 

nro PS1-38) 

Turvapuiston vaikutukset   

Turvapuistovierailujen jälkeen opiskelijoilta kysyttiin (Liite 12) Turvapuiston vai-

kutuksista heihin. Vaikuttavin rasti Rudus Turvapuistossa oli ollut ammattikorkea-

kouluopiskelijoiden mukaan nostotilanteita sekä putoamissuojauksia ja turvaval-

jaita, kaivantoa, pölyntorjuntaa ja infra -työmaita esittelevät sekä ergonomia-rastit 

(Kuva 24 A). Rastit tekivät opiskelijoihin vaikutuksen uudella ja yllättävällä tie-

dolla tai mielenkiintoisella ja hyvällä esittelyllä sekä hyvillä esimerkeillä. Vierailu 

herätti opiskelijat ajattelemaan, ja se lisäsi heidän ymmärrystään ja käsityksiään 

työturvallisuudesta. Ammattikorkeakouluopiskelijat kokivat, että vastaisuudessa 

he kiinnittävät enemmän huomiota työturvallisuusasioihin. Asiat jäivät opiskelijoi-

den mieleen paremmin, kun ne esiteltiin konkreettisesti.   

”Työtapaturmia sattuu, vaikka olisi mitä mieltä tahansa.” (Vastaaja nro R2-87) 

”Kuinka paljon täytyy kaikkea miettiä, ettei mitään sattuisi.” (Vastaaja nro R2-

91) 

”Huomasin, kuinka typeriä virheitä ja riskinottoja aikuinen voi tehdä.” (Vas-

taaja nro R2-104) 

”Nostotyön turvallisuus, pieneltä tuntuvat asiat, jotka jätettiin tarkistamatta 

johti kuolemaan.” (Vastaaja nro R2-105) 
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Kuva 24. Luokitellut merkitykselliset sanat opiskelijoiden vastauksista vaikuttavim-

mista A) Rudus ja B) Pohjois-Suomen Turvapuistojen rasteista sekä puistojen vaikutuk-

sesta vastaajaan. Mitä useimmin sana esiintyi opiskelijoiden vastauksissa, sitä suurem-

malla fontilla se on. Rudus Turvapuistossa annetut vastaukset ovat ammattimaisempia. 

Pohjois-Suomen Turvapuistosta ei noussut yksittäistä suurinta vaikutusta tehnyttä 

rastia, mutta vastauksissa oli mainittu putoamiseen ja kattorakentamiseen liittyviä 

asioita (Kuva 24 B). Toisen asteen opiskelijat vastasivat, että Turvapuistossa oli 

mielenkiintoisia rasteja, konkreettisia esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä. He ymmär-

sivät työturvallisuuden merkityksen paremmin ja turvallisuudesta oppi uusia asi-

oita. Kolmasosa ammatillisen koulutuksen opiskelijoista oli sitä mieltä, että Poh-

jois-Suomen Turvapuistokäynti auttoi ymmärtämään, miksi turvallisuusmääräyk-

siä on tärkeä noudattaa. Joka neljäs kirjoitti oppineensa uusia asioita työturvalli-

suudesta. Kaksi kolmesta Pohjois-Suomen Turvapuistossa vierailleesta opiskeli-

jasta koki, että vierailulla oli myönteinen vaikutus heidän työturvallisuusajatte-

luunsa.  

”Katonrakennus-rasti, koska niin hoksasi kuinka lähellä vaaratilanne on, mei-

dän raksalla mitään turva-aitoja ei käytetä, jopa alkoi huolestuttaa.” (Vastaaja 

nro PS2-7) 

”Se pölyrasti, koska se tuntui tärkeimmältä kuin muut.” (Vastaaja nro PS2-28) 

”Hoksasin, että oikeat varusteet on hyvä olla.” (Vastaaja nro PS2-22) 

”Muistaa vielä paremmin oikeat turvallisuusvarusteet.” (Vastaaja nro PS2-43) 
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Kysymykseen, ajatteleeko vastaaja Turvapuistovierailun jälkeen työturvallisuus-

asioista eri tavalla, kolmasosa vastanneista (n=90) oli kirjoittanut kiinnittävänsä 

työturvallisuuteen enemmän huomiota. Yksiselitteisesti Kyllä-vastauksen oli anta-

nut yli kymmenesosa vastaajista, Ei-vastauksen kirjoitti lähes neljännes. Lisäksi oli 

Ei-vastauksia, joita oli perusteltu sillä, että vastaajat tiesivät asiat jo ennestään.  

”Kiinnitän enemmän huomiota ergonomiaan ja työturvallisuuteen.” (Vastaaja 

nro R2-1) 

”Yritän kiinnittää huomiota ja puuttua toisten työskentelyyn.” (Vastaaja nro 

R2-8) 

”Kyllä, turvallisuus ei ole leikin asia.” (Vastaaja nro R2-49) 

”Sai ajattelemaan, miten pienestä tapaturma voi olla kiinni.” (Vastaaja nro 

R2-59) 

”En juuri. Hyvä juttu muistamisen suhteen.” (Vastaaja nro R2-82) 

”Huomasin, että pienilläkin vaikuttavilla turvallisuusriskeillä voi olla vakavat 

seuraamukset.” (Vastaaja nro R2-100) 

Myös kriittisempiäkin mainintoja joukossa oli. 

”Aina on ollut tiedossa, että työmailla on liian kiire hienojen työjärjestelyiden 

tekemiseen (valitettavasti).” (Vastaaja nro R2-69) 

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista kaksi kolmesta myönsi ajattelevansa po-

sitiivisemmin työturvallisuudesta Pohjois-Suomen Turvapuistovierailun jälkeen. 

Heistä kolmasosa kirjoitti, että ” - turvallisuus on tärkeetä.” (Vastaaja nro PS2-3) 

”Että on paljon tapoja välttää tapaturmat.” (Vastaaja nro PS2-4) 

”Otan huomioon turvallisuusasioita paremmin, ettei itelle tai muille sattuisi 

mittää.” (Vastaaja nro PS2-21) 

”Työ on paljon vaarallisempaa kuin luulin.” (Vastaaja nro PS2-23) 

”Hoksasin että pölysuojaimia ja imurointi on tärkeää käyttää.” (Vastaaja nro 

PS2-44) 

Positiivisen kokemuksen Pohjois-Suomen Turvapuistovierailusta saaneista oli pää-

asiassa kuusitoistavuotiaita miehiä. Kolme neljästä opiskelijoista, jolla oli Työtur-



156 

vallisuuskortti, oli kokenut Turvapuiston myönteisesti sekä niistä, joilla oli työko-

kemusta, kolme viidestä. Opiskelijat, joihin Turvapuistovierailulla ei ollut vaiku-

tusta, olivat nuoria, eikä heillä ollut voimassa olevaa Työturvallisuuskorttia.  

Opiskelijoilta kysyttiin myös, uskovatko he itse Turvapuistovierailulla olevan 

pitempiaikaista vaikutusta heihin. Kolmasosa Rudus Turvapuistovastaajista uskoi 

vierailun jäävän heidän mieleensä ja kolmasosa vastaajista kirjoitti osaavansa toi-

mia tulevassa työssään turvallisemmin. Joka neljäs uskoi konkreettisen näkemisen 

edistäneen mieleen jäämistä. Joka viides ei nähnyt Turvapuistolla olevan vaikutusta 

heihin.  

”Oli mielenkiintoista nähdä todenmukaisia tilanteita ja ne pysyvät muistissa 

pitkään.” (Vastaaja nro R2-21) 

”Käynnin jälkeen työturvallisuuden toteutuminen käytännössä tuntuu realisti-

semmalta.” (Vastaaja nro R2-31) 

”Kyllä, tietää kuinka helposti henki lähtee.” (Vastaaja nro R2-123) 

Pidempiaikaisia vaikutuksia Pohjois-Suomen Turvapuistovierailusta uskoi olevan 

joka toinen ammattikoulun opiskelija. Joka viides vastaaja ei uskonut vaikutuksiin. 

Ehkä-vastauksen antoi kaksi opiskelijaa.  

”Ehkä, sillä tavalla että osaan vastaisuudessa suhtautua asioihin tietoisem-

min.” (Vastaaja nro PS2-7)  

”Kyllä, en halua joutua työtapaturmaan.” (Vastaaja nro PS2-37) 

Opiskelijat, jotka eivät uskoneet (n=4) Turvapuiston pidempiaikaisiin vaikutuksiin, 

olivat pääosin kuusitoistavuotiaita miehiä, heillä ei ollut työkokemusta eikä Työ-

turvallisuuskorttia. 

Viimeisenä lisäkysymyksenä Turvapuistossa käyneille opiskelijoille esitettiin 

kysymys Miten turvallisuutta voidaan parantaa työpaikalla?. Yli kolmasosa vas-

taajista (nRudus=128) vetosi ”jokaisen omaan turvallisuuskäyttäytymiseen, ohjeiden 

ja määräysten noudattamiseen ja niihin sitoutumiseen”. Lähes joka viides vaati 

myös ”työnjohdon toimia, valvontaa ja ohjeistamista”. Oikeanlaisia ja asianmu-

kaisia ”välineitä ja varusteita” peräänkuulutti joka seitsemäs vastaaja. Samoin 

asenteisiin puuttuminen sekä suunnitelmallisuus ja riskien kartoittaminen vaikut-

taisivat joka seitsemänteen. Joka kymmenes korostaisi työturvallisuutta, ja yksit-

täisinä mainintoina turvallisuuden parantamiseksi oli mainittu muun muassa vahin-

goista oppiminen, siisteys ja järjestys, erilaiset mittarit ja kortit, raha, palkitseminen, 

sakot ja innovatiiviset ratkaisut. 
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”Käytetään maalaisjärkeä ja otetaan myös pienet asiat ja toiset työntekijät/si-

viilit huomioon.” (Vastaaja nro R2-56) 

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista (nPS=44) kolmasosa vastasi, että työtur-

vallisuuden parantamisessa rakennusalalla suurin merkitys on jokaisen omalla 

käyttäytymisellä, ”määräysten noudattamisella sekä välineiden ja varusteiden 

hankkimisella ja käyttämisellä”. Neljäsosa peräänkuulutti ”huolellisuutta” ja joka 

kymmenes ”tietoisuuden lisäämistä”. Joka kymmenes ei ollut osannut sanoa konk-

reettisia toimia (Taulukko 13). 

Taulukko 13. Rudus ja Pohjois-Suomen Turvapuistoissa vierailleiden opiskelijoiden 

avoimista vastauksista teemoitellut asiat työturvallisuuden parantamiseksi rakennus-

alalla. 

1. ryhmä 2. ryhmä 3. ryhmä 

Turvallinen käyttäytyminen, 

Ohjeiden ja määräysten 

noudattaminen, 

Sitoutuminen. 

”Kaikki katsoo omaa 

käyttäytymistään.” 

(Vastaaja nro R2-14) 

”Pitää olla tarkkana.” 

(Vastaaja nro PS2-27) 

 

Työnjohdon toiminta, Valvonta, 

Ohjeistus, Varusteet ja välineet, 

Suunnitelmallisuus, Riskien kartoitus.  

”Ei olla välinpitämättömiä, ei olis aina 

niin kiire, mietitään ja suunnitellaan 

työt kunnolla.” (Vastaaja nro R2-121) 

”Käyttämällä asian mukaisia varusteita 

ja huomioidaan enemmän.” (Vastaaja 

nro PS2-15) 

Asenteisiin vaikuttaminen, Koulutus 

ja perehdytys, Tietoisuuden 

lisääminen, Huolellisuus, Esimerkit. 

”Tärkein on saada turvallisuuteen 

pyrkivä asenne kaikille 

työntekijöille.” (Vastaaja nro R2-76) 

”Lisäämällä työntekijöiden tietoa.” 

(Vastaaja nro PS2-19) 

Yksilön toiminta Turvallisen työn mahdollistaminen, 

työyhteisö, kulttuuri, työnantaja, 

työnjohto 

Rakennusalan 

työturvallisuuskulttuuri, 

yhteiskunnallinen näkemys 

Tapausten antamat tulokset muodostavat synteesin, jolla vastataan tutkimuskysy-

myksiin ja -ongelmaan Tapaustutkimuksen tyylin mukaisesti (Closed-ended coding) 

(Yin 1994). 
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5 Pohdinta 

Tässä luvussa pohditaan tutkimuksen tuloksiin ja sen onnistumiseen, luotettavuu-

teen sekä käytännön implikaatioihin liittyviä tekijöitä. Abduktiivinen päättely (Paa-

vola 2009) yhdistää aiemmat esitellyt teoreettisen viitekehyksen ja tämän tutki-

mukset tulokset yhdistettyinä tutkijan omiin päätelmiin. Ensin esitellään vastaukset 

tutkimuskysymyksittäin, jotka on esitelty Johdannossa ja lopuksi vastaus varsinai-

seen tutkimusongelmaan. 

5.1 Tulosten yhteenveto 

Keskeiset tutkimustulokset tutkimuskysymyksiin on koottu taulukkoon 14 ja teks-

timuodossa seuraavissa alaluvuissa. 

Taulukko 14. Aineistosta nousseet vastaukset tutkimuskysymyksittäin tiiviisti koottuna. 

Tutkimus-

kysymyk-

set 

Loukkaantuneiden  

työntekijöiden haastattelut 

(nLoukk.=10) 

Asiantuntijoiden  

haastattelut (nAsiant.=20) 

Kaksivaiheiset kyselyt 

opiskelijoille Rudus 

(nRudus=128) ja Pohjois-Suomi 

nPS=44) Turvapuistoissa 

1. 

Millainen 

suhtau- 

tuminen 

rakennus-

alan 

toimijoilla 

on työ-

turval-

lisuu-

teen? 

Työturvallisuus käsitetään 

sisäisenä ymmärryksenä, 

tietona, toimintana ja 

välittämisenä. 

Työturvallisuutta pidetään 

tärkeänä ja sitä osataan 

arvostaa, etenkin 

työtapaturman jälkeen.  

Työn tulee olla turvallista 

tehdä. 

Vastuu työturvallisuudesta on 

lainkin mukaan työnantajalla, 

mutta työntekijällä itsellään on 

huolellisuusvelvollisuus. 

Työturvallisuus on 

työkulttuuria, laadukasta työtä, 

ymmärrystä, riskien 

välttämistä ja asennetta. 

Työturvallisuus on kehittynyt  

ja siihen suhtaudutaan 

yleensä hyvin.  

Polarisoitumista on tapahtunut 

hyviin ja huonosti toimiviin 

yrityksiin, mutta myös pätevien 

ja ei-pätevien työntekijöiden 

välillä. 

Asiantuntijat totesivat myös, 

että työturvallisuuteen tulee 

panostaa muun muassa 

sitoutumisella täydellisemmin. 

Opiskelijat mainitsivat, että 

Turvapuistossa ymmärsi, 

kuinka tärkeää työturvallisuus 

on ja kuinka pienestä 

tapaturma on joskus kiinni.  

Opiskelijat tiesivät ja tunsivat 

turvallisuuteen liittyvät konk-

reettiset asiat hyvin jo ennen 

Turvapuistovierailuja.  

Abstraktimmat ja 

ammatillisemmat asiat eivät 

olleet niin selviä. Mitä 

nuorempi ja kokemattomampi 

opiskelija oli, sitä epä-

varmempi hän oli 

turvallisuuteen liittyvissä 

vastauksissa. 

Turvapuistovierailu vaikutti 

eniten nuorempiin, 

kokemattomampiin, nais- ja 

lukion käyneisiin opiskelijoihin. 
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Tutkimus-

kysymyk-

set 

Loukkaantuneiden  

työntekijöiden haastattelut 

(nLoukk.=10) 

Asiantuntijoiden  

haastattelut (nAsiant.=20) 

Kaksivaiheiset kyselyt 

opiskelijoille Rudus 

(nRudus=128) ja Pohjois-Suomi 

nPS=44) Turvapuistoissa 

Määräykset ovat menneet 

joiltain osin liiallisuuksiinkin. 

Alalle vaaditaan tiukkaa 

puuttumista, mutta toisaalta 

halutaan myös joustavuutta. 

Muiden 

turvallisuuskäyttäytymiseen ei 

mielellään puututa. 

2. 

Millaiset 

tekijät 

vaikutta-

vat 

raken-

nusalan 

työturval-

lisuuteen 

suhtau-

tumi-

seen? 

Työturvallisuuteen vaikuttavat 

resurssit ja valvonta. Subjek-

tiivisen tapaturmakokemuksen 

myötä ymmärrys riskeistä oli 

vahvistunut.  

Työturvallisuuteen vaikuttavat: 

määräykset, vaatimukset, 

panostus, perehdytys, 

ehdottomuus ja valvonta sekä 

kiire, urakointi, työsuhde ja 

yrityksen koko.  

Työturvallisuusvastaavalla ei 

loukkaantuneiden mukaan saa 

olla muita työtehtäviä! 

Resurssit. Työturvallisuuteen 

ei panosteta riittävästi. Alalla 

on paljon aliurakointia ja 

ulkomaalaista työvoimaa.  

Yksilölliset erot vaikuttavat 

eniten. Vanhemmat 

työntekijät ovat kokeneet jo 

paljon muutoksia ja heidän 

vauhtinsa on ehkä jo 

hidastunut, kun taas nuoret 

kokevat olevansa 

kuolemattomia. 

Suhtautumiseen vaikuttavat 

asenne, välittäminen, 

kulttuurierot, johtamistyyli, 

koulutus, esimerkit, 

sitoutuminen, mutta myös 

kiire ja muutokset. 

Opiskelijoiden ikä, aikaisempi 

koulutus ja työkokemus olivat 

yhteydessä turvallisuustietoi-

suuteen. Tietoisuus lisääntyi 

kokemuksen ja oppimisen 

myötä. Työkokemus vaikutti 

opiskelijoiden vastauksiin myös 

niin, että jo työelämässä olleet 

opiskelijat olivat osassa kyselyn 

vastauksia epävarmempia 

työturvallisuudesta kuin 

kokemattomammat opiskelijat. 

Mitä nuorempi ja opintojen 

alussa oleva opiskelija, sitä 

epävarmempi hän oli 

abstrakteimmissa 

työturvallisuusasioissa. 

3. 

Millainen 

merkitys 

suhtau-

tumisella 

työturval-

lisuuteen 

on raken-

nusalan 

työtapa-

turmiin? 

Tapaturmiin ei välttämättä ole 

vaikuttanut loukkaantuneen 

oma käyttäytyminen. Toisaalta 

turvallisuutta ei ole tullut 

ajateltua ennen omaa 

tapaturmaa.  

Osassa tapauksia ei ollut tehty 

huolellisia suojauksia eikä 

työtehtäviin ollut perehdytetty. 

Riskitietoisuus oman 

kokemuksen myötä on 

lisääntynyt. 

Tapaturma on aina monien 

asioiden summa. Rakennus-

ala vaatii kokonaisuuksien 

hahmottamista. 

On tosi uskovaisia, sokeita ja 

hällä väliä -tyyppejä sekä 

Miten? ja Miksi? -ihmisiä. 

Jos ei tunne riskejä eikä 

vaaroja, ei mahdollisiin 

tapaturmiin osaa edes 

varautua. 

Opiskelijat eivät opintojen 

alussa ole vielä tietoisia 

kaikista vaaroista 

rakennusalalla. 

Konkreettisimmat vaarat ja 

riskit tunnistetaan, mutta 

kokonaisuuksia ei hallita.  
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Tutkimus-

kysymyk-

set 

Loukkaantuneiden  

työntekijöiden haastattelut 

(nLoukk.=10) 

Asiantuntijoiden  

haastattelut (nAsiant.=20) 

Kaksivaiheiset kyselyt 

opiskelijoille Rudus 

(nRudus=128) ja Pohjois-Suomi 

nPS=44) Turvapuistoissa 

Kaikkia tapaturmia ei voida 

välttää, koska ala on 

vaarallinen.  

Nolla tapaturmaa -tavoitteen 

saavuttamiseen ei uskota. 

Riskit tiedetään, mutta ei 

uskota niiden realisoitumiseen 

– kognitiivinen dissonanssi. 

Riskejä otetaan tietoisesti.  

Kiire ja urakat ajavat 

työturvallisuuden ohi. 

 

Työtapaturma sattuu yleensä 

työsuhteen alussa, kun 

kokemusta on vielä vähän. 

Perehdytyksen ja opastuksen 

merkitystä ei voi 

asiantuntijoiden mukaan 

korostaa liikaa. 

Kulttuurilla, jossa oma työ-

turvallisuuskasvatus on 

muodostunut, on suuri 

merkitys omaan 

työturvallisuus-

suhtautumiseen. 

Riskitietoisuuden syntyminen 

on pitkäkestoinen ja 

monivaiheinen prosessi.  

  

4. Millä 

tavalla 

suhtau-

tumista 

työturval-

lisuuteen 

voidaan 

muuttaa? 

Vaara- ja läheltä piti - 

tilanteiden sekä tapaturmien 

käsittely työyhteisössä. 

Esimerkit, tapaturman 

kokeneiden henkilöiden omat 

kokemukset  

– kokemusasiantuntijuus. 

Työssäoppimiset isoihin 

yrityksiin ja enemmän 

panostusta uran 

alkuvaiheeseen. 

Työturvallisuuteen tulee 

suhtautua vakavammin.  

Koulutus on tuotava lähelle 

työntekopaikkaa. 

Tietoisuutta tulee lisätä ja 

tavoitteiden tulee olla koko 

ajan mielessä. 

Esimerkit ovat hyvä 

turvallisuuskasvatustapa, jos 

se herättää työntekijässä 

ajatteluprosessin. 

Työssä tulee olla tavoitteet ja 

vaatimukset. Tilanteisiin tulee 

puuttua ja sanktiota jakaa 

oikeille osapuolille. 

Turvapuistovierailut vaikuttivat 

opiskelijoiden vastauksiin.  

Opiskelijat korostivat 

konkreettisuutta ja esimerkkejä. 

He näkivät, että työturvallisuus 

lähtee jokaisesta itsestään. 

Opastus ja valvonta takaavat 

paremman työturvallisuuden 

sekä välineiden ja varusteiden 

käyttö. Läheltä piti -tilanteita ja 

tapaturmia olivat kokeneet 

vähän vanhemmat opiskelijat. 

Nuorimmat eivät uskoneet 

omakohtaiseen tapaturman 

mahdollisuuteen. 

5.1.1 Millainen suhtautuminen rakennusalan toimijoilla on 

työturvallisuuteen? 

Suhtautuminen työturvallisuuteen toimijoiden näkökulmasta 

Suhtautuminen on ymmärrystä. Se on kognitioita, tietoisuutta, kontrollia, vastuul-

lisuutta ja motivaatiota sekä tunnetta ilmentävä toimintatapa. Suhtautuminen vaatii 
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syvällistä ymmärrystä ja riskitietoisuutta. Näin on todettu myös aiemmissa tutki-

muksissa (mm. Lehtonen & Urponen 2011, Rundmo & Hale 2003, Lyons 1998). 

Suhtautuminen vaatii ajatuksen, tunteen ja toiminnan. Siksi se on asennetta aktii-

visempi ja laajempi käsite.  

Putoamistapaturmissa vakavasti loukkaantuneiden toimijoiden mukaan työtur-

vallisuus on ymmärrystä, tietoa ja toimintaa. Se on välittämistä, niin itsestä kuin 

muistakin. He totesivat, että työturvallisuus on tärkeä asia, mutta kaikilla ei ole 

syvällistä ymmärrystä työturvallisuudesta ja sen vaikutuksista. Monet vaarat ym-

märretään vasta subjektiivisen tapaturmakokemuksen jälkeen. Asiantuntijoiden 

mukaan riskejä otetaan ymmärtämättömyyttään. Myös opiskelijat pohtivat samaa 

dilemmaa miettiessään, miksi aikuiset ottavat typeriä riskejä työssään. Onko suh-

tautuminen vain yksilön asia? Jotta yksilön suhtautuminen on hyvä, tulee organi-

saationkin suhtautuminen olla positiivinen, kannustava ja turvallisuuteen tähtäävä. 

Työturvallisuus lähtee ylimmästä johdosta, joten työyhteisön myönteiseen suhtau-

tumiseen tulee panostaa.  

Työntekijöiden suhtautumiseen vaikuttaa se, miten työnantaja suhtautuu ja si-

toutuu työturvallisuuteen. Työturvallisuus vaatii ammattitaitoa ja sitoutumista niin 

suunnittelussa kuin työn tekemisessäkin (Ruohotie & Honka 2003). Asiantuntijat 

myös mainitsivat, että mestarin sitoutumisella on suuri merkitys, miten työmaalla 

turvallisuuteen suhtaudutaan. Koko organisaation johdon suhtautuminen vaikuttaa 

työntekijöidenkin suhtautumiseen. Siksi suhtautumisen parantamiseen tulee panos-

taan koko yrityksen tasolla.  

Loukkaantuneet puhuivat myös asennevammasta, jolla he tarkoittivat muutos-

vastarintaa ja ajattelutapaa, tehdään niin kuin on tehty ennenkin. Maxwellin (2006) 

mukaan kyse on huonosta suhtautumisesta. 

Työturvallisuus on kulttuuria ja yhdessä tekemistä. Se on olennainen osa laa-

dukasta työtä sekä hyviä työmenetelmiä, ymmärrystä työn vaarallisuudesta ja ris-

kien aktiivista välttämistä ja ennen kaikkea se on asennetta, suhtautumista. Näin 

totesivat rakennusalan asiantuntijat. Työturvallisuuden tuomasta tehokkuudesta ja 

yhteisöllisyydestä ovat puhuneet myös muun muassa Levitt ja Samulson (1993). 

Kouluttaja-asiantuntijat näkivät työturvallisuuden riskittömyytenä ja oikeutena py-

syä terveenä. Työntekijöiden edustajat peräänkuuluttivat sitoutumista, resursseja ja 

tiukempaa lainsäädäntöä, kun taas työnantajapuoli korosti sujuvaa ja tehokasta 

työskentelyä sekä suhtautumista. Viranomaiset näkivät työturvallisuuden ennen 

kaikkea osana ammattitaitoa, kuten useat tutkijat ovat aiemmin todenneet (mm. 

Häkkinen 2015, Tint ym. 2003).  
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Työturvallisuus tulee nähdä osana kompetenssia ja substanssiosaamista, mikä 

saavutetaan ammatillisuuden myötä, oppimisen ja koulutuksen kautta (Kuva 25). 

Turvapuistoissa vierailleet opiskelijat olivat hyvin tietoisia konkreettisista ja arki-

päiväisistä työturvallisuusasioista jo ennen vierailuja. Mitä vieraampi, neutraalimpi 

tai abstraktimpi tilanne opiskelijoille esitetyssä kyselyn kuvassa oli, sitä varovai-

sempia he olivat vastauksissaan. Toisaalta, mitä tutumpi tai arkipäiväisempi vaara-

tilanne oli, sitä vähemmän Turvapuistokäynnillä oli vaikutusta vastauksiin. Opis-

kelijoiden vastauksista oli huomattavissa, että ennen vierailuja heidän huomionsa 

kiinnittyi yksityiskohtaisempiin ja pinnallisempiin asioihin. Vierailujen jälkeen 

opiskelijat huomioivat enemmän kokonaisuuksia ja olennaisempia turvallisuusasi-

oita.  

Vaikka opiskelijat molempien Turvapuistovierailujen jälkeen käyttivät ammat-

timaisempaa sanastoa ja osoittivat olevansa tietoisempia olemassa olevista vaa-

roista, ammattikorkeakouluopiskelijoiden vastauksissa näkyi laajempi näkökulma, 

ymmärrys ja osaaminen. Mitä vanhemmista opiskelijoista oli kyse, sitä paremmin 

he huomioivat työturvallisuusasioita heille esitetyistä kuvista. Turvapuistot vaikut-

tivat eniten opiskelijoihin, joilla oli jo jonkinlainen käsitys rakentamisesta ja työ-

turvallisuudesta. Turvapuistovierailun jälkeen vastauksissa tuotiin esille enemmän 

vaaratekijöitä, ergonomiaan ja turvalliseen työskentelyyn liittyviä asioita, joita Tur-

vapuistossa eri rasteilla tuotiin esille. Opiskelijoiden tietoisuus lisääntyi ja käsitteet 

muuttuivat ammattimaisemmiksi. Turvapuistoissa tuleekin huomioida, että kier-

roksilla toimitaan asiantuntevasti ja käytetään oikeita termejä. Opiskelijoiden vas-

tauksissa näkyi se, millaisia asioita Turvapuistossa oli painotettu. Turvapuistojen 

vaikutus opiskelijoihin olikin sitä merkittävämpi, mitä enemmän rasteilla oli pu-

huttu ja miten siellä oli asioista puhuttu. Turvapuisto onkin hyvä koulutuspaikka 

niille, joilla ei ole kovin paljon kokemusta rakentamisesta, mutta kuitenkin pohja-

tietoa niin rakentamisesta kuin työturvallisuudestakin. 

Toisen asteen opiskelijat kiinnittivät huomiota konkreettisempiin ja näkyviin 

asioihin. Heillä ei vielä ollut alan työkokemusta eikä koulutusta. He vastasivat sen 

yleistiedon perusteella, mitä noin 16-vuotiaalla voi työturvallisuudesta olla. Nuor-

ten, kokemattomien tapaturma-alttius onkin suuri (Schulte ym. 2005). Nuoret, vä-

hän työkokemusta omaavat ja pienissä yrityksissä toimivat, noudattavat huonom-

min ohjeita kuin muut (Heikkilä-Tammi ym. 2011). Nuoret tarvitsevat enemmän 

ohjausta ja tukea työhönsä (Andersson ym. 2014). Informaatiota ei ole koskaan 

liikaa (EASHW 2007). 
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Rakennusalan polarisoituminen 

Asiantuntijoiden mukaan alan polarisoituminen hyvin ja huonosti työturvallisuu-

desta huolehtivien yritysten välillä on voimakas. Ala on polarisoitunut isoihin, hy-

vin asiansa hoitaviin yrityksiin sekä pieniin, yhden miehen yrityksiin, joissa asiat 

tehdään niin hyvin kuin osataan. Polarisoitumista on myös pätevien, koulutuksen 

saaneiden ja alalle ajautuneiden työntekijöiden välillä. Isoissa yrityksissä koetaan 

olevan enemmän resursseja työturvallisuuden mahdollistamiseksi. Aiemminkin on 

todettu, että työturvallisuus on yleensä hoidettu paremmin yrityksissä, joissa on re-

sursseja panostaa siihen (BS 8800 1997). Pienissä yrityksissä tai yksittäisillä toi-

mijoilla ei välttämättä ole osaamista, tietoa, taitoa eikä ymmärrystä alan vaaroista 

ja riskitekijöistä eikä myöskään resursseja. Näin ovat todenneet myös useat tutkijat 

(mm. Salminen ym. 2007, Randelin ym. 2011, Niskanen ym. 2009, García ym. 

2004).  

Jos työturvallisuus lähtökohtaisesti on hoidettu paremmin isommissa yrityk-

sissä ja työturvallisuus riippuu resursseista, miten jatkossa käy pienille yrityksille? 

Onko uhkana, että rakentamista tulevaisuudessa voivat harjoittaa vain suurimmat 

yritykset? Pitäisikö isojen yritysten olla yhteiskuntavastuullisia ja ottaa pieniä yri-

tyksiä siipiensä suojaan ja vastata myös aliurakoitsijan työturvallisuudesta koko-

naisvaltaisemmin?  

Työturvallisuusprioriteetti 

Levitt ja Samuelson (1993) ovat todenneet, että rakentamisen prioriteetti on turval-

lisuus, laatu ja tehokkuus. Asiantuntijat tässä tutkimuksessa totesivat turvallisuus-

prioriteetin olevan kokonaisuus. Luetellessaan tärkeysjärjestyksiä he pohtivat ih-

mishengen arvoa, varusteita ja välineitä, suunnittelua sekä riskinarviointia, asen-

netta ja lakia. Työnantajaedustajien mukaan ensin kartoitetaan riskit, suunnitellaan 

ja poistetaan vaaratekijät. Kouluttajat näkivät prioriteetin fyysisen terveyden tur-

vaamisena.  

Asetuksessa (VnA 2009/205) määritellään rakennushankkeen osapuolet huo-

lehtimaan, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville ja että päätoteut-

taja huolehtii työturvallisuudesta. Asetuksessa mainitaan myös, että laitteiden, ko-

neiden, välineiden sekä rakenteiden on oltava käyttötarkoitukseen sopivia ja vaati-

musten mukaisia sekä turvallisesti käytettäviä. Työturvallisuuslaissa (2002/738) to-

detaan, että työnantaja hankkii työssä tarvittavat henkilönsuojaimet, apuvälineet ja 

varusteet, joita työntekijän tulee käyttää, huoltaa ja hoitaa. Työntekijän velvollisuus 
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on huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta sekä noudattaa määräyksiä ja oh-

jeita. Työntekijällä on oikeus pidättäytyä työstä, josta aiheutuu vakavaa vaaraa 

(ETY 1989, Työsopimuslaki 2001/55). Loukkaantuneet muistuttivat tästä asiasta, 

mutta epäilivät kenenkään kieltäytyvän.  

Pääsääntöisesti rakennusalan toimijat olivat sisäistäneet lain vaatimukset hyvin 

ja henkilönsuojaimia vaadittiin tiukasti käyttämään. Siitä huolimatta rakennustyö-

maalle halutaan mahdollisuutta käyttää omaa harkintaa henkilönsuojainten käy-

tössä. Joka kolmas loukkaantuneista piti työturvallisuusmääräyksiä liian vaativina 

ja jäykkinä, ja niihin haluttiin joustoa. Voiko joustoa resilienssi-ajattelun mukaan 

siis ulottaa myös toiseen suuntaa? Osa asiantuntijoista oli sitä mieltä, ettei rakenta-

misessa voi olla vaihtoehtoja, vaan sen tulee perustua kyllä tai ei -ajatteluun.  

Loukkaantuneet lähtivät lain mukaisesta oletuksesta, että työnantaja vastaa 

työturvallisuudesta, hankkii välineet ja laitteet. He totesivat, että työntekijät ovat 

itsekin vastuussa turvallisesta työskentelystä. Heidän on noudatettava ohjeita ja toi-

mittava maalaisjärjellä. He totesivat myös, että työturvallisuudesta vastaavalla 

henkilöllä ei saisi olla muita tehtäviä hoidettavanaan. Muiden turvallisuuskäyttäy-

tymiseen loukkaantuneet eivät olleet halukkaita puuttumaan, koska se koettiin jo-

kaisen omaksi asiaksi. Haasteena onkin, miten työturvallisuuteen suhtautumisesta 

luodaan yhteinen, myönteinen asia, jotta kaverinkin turvallisuus nousisi prioritee-

tiksi. Loukkaantuneet työntekijät kritisoivat ulkomaalaisten ja vuokratyöntekijöi-

den sekä annettujen urakoiden aiheuttamaa negatiivista vaikutusta työturvallisuu-

teen. 

Asiantuntijoiden mukaan työnantajat mahdollistavat turvallisen työskentelyn 

ja työntekijät ovat velvollisia noudattamaan ohjeita. Vastuu kuuluu heidän mu-

kaansa jokaiselle. He mainitsivat, että vastuuta voitaisiin vaatia enemmän myös 

työntekijöiltä. Työturvallisuutta parannetaan yhteistyössä työntekijöiden ja -anta-

jien kanssa. Asiantuntijat mainitsivat vielä, että vastuuta tulee kantaa kollektiivi-

sesti, kollegoista ja sivullisistakin.  

Opiskelijoiden vastauksissa korostui jokaisen oman käyttäytymisen merkitys. 

Rakentamisessa on vaaroja, joita moni opiskelija ei ollut aiemmin ymmärtänyt. 

Turvapuistovierailu avasi monen silmät näkemään työturvallisuuden merkityksen.  

Ammattikorkeakouluopiskelijoilla oli laajempi ymmärrys esimerkiksi tikkai-

den vaaroista kuin toisen asteen opiskelijoilla. Ammattikorkeakoulun opiskelijoista, 

joilla ei ollut Työturvallisuuskorttia, joka kymmenes oli Turvapuistovierailun jäl-

keen sitä mieltä, että tikkaita ei yleensä saa käyttää, mutta niitä voi käyttää raken-

nusalalla. Joidenkin ammattikorkeakouluopiskelijoiden vastauksissa ilmeni tietyn-

laista uhmakkuutta tikkaiden käyttöön. Joku heistä ilmoitti uskaltavansa käyttää 
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kyselyn kuvan mukaisia vaurioituneita tikkaita. Ammattikoulun opiskelijat kom-

mentoivat enemmän tikkaiden käytön ehdottomasta kiellosta rakennusalalla. Ne 

toisen asteen opiskelijat, joilla oli rakennusalan työkokemusta, olivat enemmän sitä 

mieltä, että kuvan pidempiä tikkaita voi vielä käyttää rakentamisessa. Onko raken-

nusalalla työskentely jo myrkyttänyt heidän suhtautumisensa työturvallisuuteen? 

5.1.2 Millaiset tekijät vaikuttavat rakennusalan työturvallisuuteen 

suhtautumiseen? 

Työturvallisuuden laiminlyönteihin on syynä usein tietämättömyys, mutta myös re-

surssien epätasapaino ja se, että epäkohdat hyväksytään hiljaisesti. Valistuksella, 

koulutuksella ja johtamisella lisätään alan toimijoiden tietoisuutta. Turvallisuus-

johtamisella tavoitellaan yhdenmukaisia toimintatapoja sekä turvallisuustason ja 

kilpailukyvyn parantamista (Levitt & Samelson 1993). Työmaan turvallisuustaso 

on yhteydessä ylimmän johdon suhtautumiseen. Turvallisuusjohtaminen vaatii sa-

mat toimet kuin kustannustehokasjohtaminen (Hyttinen ym. 1993) – sitoutumista, 

avointa kommunikointia ja oikeudenmukaisuutta (Glendon ym. 2006). Johtami-

sessa painotetaan ennakoivaa ja joustavaa reagointia työturvallisuushaasteisiin. Re-

silienssi-ajattelu on vielä uutta rakennusalalla. Asiantuntijoista vain yksi käytti ky-

seistä termiä, vaikka useampikin haastateltava viittasikin sen periaatteisiin. 

Rakennusalan perinteisyys 

Fyysisesti raskasta rakennusalaa pidetään perinteisenä, maskuliinisena alana, jossa 

opitaan tekemällä ja jossa pärjää huumorilla ja rohkeudella. Rakennusala on hyvin 

hierarkkinen, jossa esimiehen tai mestarin kunnioitus on suuri ja kollegaan luote-

taan. Muiden käyttäytymiseen tai riskinottoon ei mielellään puututa. Määräyksiä 

tulee noudattaa ja valvontaan pitää panostaa. Ala on muuttunut viimeisen vuosi-

kymmenen aikana valtavasti. Eniten ovat muuttuneet suhtautuminen ja määräykset, 

silti rakennusalan töissä edelleen otetaan tiedostettuja riskejä. Kiire rakentamisessa 

on lisääntynyt, mikä osaltaan lisää tapaturmien vaaraa. Näin ovat todenneet myös 

Lehto ja Sutela (2008). Uusiin riskitekijöihin on myös ryhdytty kiinnittämään huo-

miota, etenkin pölyyn.  

Urakointiketjutukset rakentamisessa ovat lisääntynyt merkittävästi, mikä vai-

keuttaa työturvallisuuteen sitoutumista. Tarkkonen (2005) sekä Niskanen ja muut 

(2009) ovat todenneet saman asian. Aika ja raha menevät helposti työturvallisuu-
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den edelle. Myös pätkätyöt ovat yleisiä (Perkiö-Mäkelä ym. 2006). Pätkätöitä te-

kevien suhtautuminen työturvallisuuteen ei ole niin myönteinen kuin muiden 

(Mauno & Kinnunen 2005, Mäkinen 2001). Vuokratyöntekijöiden, ulkomaalaisten 

ja alihankkijoiden osuus rakennusalan töistä on myös lisääntynyt. Millaisia haas-

teita tai mahdollisuuksia rakentamiseen tuovat koko Euroopan alueella lisääntyneet 

turvapaikanhakijat?  

Rakentamisen muutokset 

Rakennusala on ollut rajussa murroksessa viimeisten vuosikymmenien ajan. Perin-

teisestä tee-se-itse -työstä on tullut yksi merkittävin teollisuudenala. Suurimmat 

muutokset ovat tapahtuneet asiantuntijoiden mukaan 2000-luvulla, mutta kehitys 

on alkanut jo 1970- ja 1980-luvuilla. Työelämässä olevat vanhemman polven ra-

kentajat ovat joutuneet sopeutumaan uusiin määräyksiin ja muuttamaan omaa suh-

tautumistaan erilaisiin kulttuurimuutoksiin. Asiantuntijoiden mukaan työturvalli-

suudesta on tullut olennainen osa työkulttuuria. Suurimpia muutoksia ovat olleet 

henkilönsuojaimet ja suojavälineet, erilaiset työturvallisuusmääräykset ja -ohjeet 

sekä asenteet. TR-mittari ja asetus (VnA 2009/205) mainittiin huomattavana työ-

kaluna muutosten mahdollistajina. Toisaalta myös kiire on lisääntynyt.  

Loukkaantuneiden mielestä eniten on muuttunut suhtautuminen työturvalli-

suutta ja työn tekemistä kohtaan. Myös määräyksiä on tullut lisää. He kaipasivat 

rakennustyömaille työturvallisuuden parantamiseksi lisää ohjeita, tarkastuksia ja 

valvontaa. Asiantuntijat puolestaan kaipasivat parempaa suunnittelua, systemaat-

tista toimintaa, ennaltaehkäisyä, pätevyyden todistavia sertifikaatteja, avoimuutta, 

perehdytystä, turvallisuuden ylikorostamista, järjestystä ja koulutusta. Työntekijä-

asiantuntijat korostivat järjestystä ja työmaasuunnittelua, kun taas työnantajapuoli 

painotti aikataulutusta, kiireettömyyttä ja yhteistyötä. Kouluttajat lisäisivät resurs-

seja, työnjohdollisia toimia ja asennekasvatusta. Viranomaiset kiinnittäisivät huo-

miota urakointiketjuihin ja turvallisuuden takaamista kaikille. 

Työturvallisuuteen suhtautumisen erot 

Tehtyjen tutkimusten mukaan ihminen puuttuu helpommin riskeihin, jotka ovat 

konkreettisia ja helposti havaittavissa (Hallikainen 2010). Nuoret eivät koe raken-

nusalaa vaaralliseksi, koska heillä ei ole vielä riittävää kokemusta (Laitinen ym. 

2013, Perkiö-Mäkelä ym. 2006). Nuorten itsensä mukaan tapaturmat johtuvat 

omasta suhtautumisesta ja malttamattomuudesta. Heidän mukaansa tapaturmat 
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kuuluvat rakentamiseen eikä toisten laiminlyönteihin puututa. Nuoret oppivat tavat 

vanhemmilta työntekijöiltä. (Jormalainen 2007.) Nuoret tuleekin laittaa kokenei-

den ja pätevien rakennusalan toimijoiden oppipojiksi, jolloin ehkä vältyttäisiin ta-

paturmailta, jotka sattuvat ensimmäisinä työvuosina.  

Ne ammattikorkeakouluopiskelijat, joiden pohjakoulutuksena olivat lukio-

opinnot, Turvapuiston vaikutus oli suurempi kuin ammatillisen koulutuksen käy-

neisiin. Opiskelijat, joilla ei ollut voimassaolevaa Työturvallisuuskorttia, muuttivat 

vastauksiaan enemmän vierailun jälkeen kuin ne, joilla kortti oli. Naisopiskelijoi-

den vastaukset olivat kummassakin Turvapuistossa turvallisuustietoisempia kuin 

miesopiskelijoiden. Toisen asteen opiskelijoissa oli huomattavissa nuoruuteen liit-

tyvää välipitämättömyyttä, uhmakkuutta ja kaikkitietäväisyyttä. Kouluttajien mu-

kaan suhtautumiserot ovat nähtävissä jo koulussa eri koulutusaloilla.  

Ikä ei asiantuntijoiden mukaan vaikuta työturvallisuuteen suhtautumiseen, 

vaikka nuoremmat ovat uhkarohkeampia eikä heillä ole niin paljon kokemusta. 

Enemmänkin suhtautumista pidettiin yksilön asiana, mikä johtuu suhtautumisesta, 

arvoista, välittämisestä, kokemuksista, esimerkeistä, opituista tavoista, johtamis-

tyylistä, koulutuksesta, mutta myös kiireestä ja kokonaisuuden hahmottamisesta. 

Glendon ja muut (2006) sekä Arnold kumppaneineen (2005) ovat listanneet suh-

tautumisen johtuvan sosiaalisesta kontrollista, tietoisuudesta, vastuullisuudesta, 

prioriteetista, sitoutumisesta, motivaatiosta, toiminnasta ja arvioinnista johtuvina. 

Motivaation merkitystä miettiessä Saarela (1991) on nostanut esille Maslowin mo-

tivaatio- tai tarvehierarkian, jossa turvallisuustarpeet mainitaan heti fysiologisten 

tarpeiden jälkeen. Jos fysiologiset, ensisijaiset tarpeet ei ole tyydytetty, ei turvalli-

suusajattelullekaan ole sijaa (Niemelä 2000). 

Nuori henkilö ei välttämättä ymmärrä kaikkia työn vaaroja, mutta usein hänellä 

on kuitenkin ajankohtaisin tieto. Vanhemmat työntekijät ovat usein kokeneet jo mo-

nia muutoksia. Heillä on kokemusta, mutta myös vanhoja pinttyneitä tapoja ja ehkä 

jo vanhentuneita ohjeitakin. Toisaalta vanhempien työntekijöiden tahti on voinut jo 

hidastua työturvallisuuden eduksi. Tutkimusten mukaan (Andersson ym. 2014) 

nuoremmille sattuu useammin tapaturmia kuin vanhemmille ja kokeneemmille 

työntekijöille. Nuorten työtapaturmat ovat kuitenkin lievempiä kuin vanhempien. 

Nuorten riskialttiuteen vaikuttavat jo aiemmin mainittu kokemuksen ja ammattitai-

don puute. García ja muut (2004) ovat myös todenneet, ettei iällä, koulutuksella tai 

työsuhteen luoneella ole vaikutusta ohjeiden noudattamiseen. Kun taas Seppälä 

(1987) on todennut, että eri-ikäisillä työntekijöillä on erilainen suhtautuminen työ-

hön. 
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Työtapaturmat rakennusalalla 

Rakennusalan työtapaturman syynä voi olla yksittäinen erehdys tai lipsahdus tai se 

voi syntyä monien erilaisten sattumien summana (Reason 2013). Tapaturman syy 

on usein multikausaalinen (Rajala & Tarvainen 2000). Näin totesivat myös tämän 

tutkimuksen asiantuntijat. Työtapaturmaan vaikuttavat fyysiset, psyykkiset ja sosi-

aaliset tekijät. Useaan kertaan mainittu kiire lisää virheiden määrää, työkuormaa ja 

poissaoloja. Kiire puolestaan johtuu liian tiukoista aikatauluista.  

Tapaturman syyt voivat olla taulukon 15 mukaisesti yksilön ominaisuuksiin, 

substanssiosaamiseen tai työkulttuuriin liittyviä syitä, joihin on mahdollisuus vai-

kuttaa valistuksella, pätevyysvaatimuksilla, mutta myös kulttuurisilla, yhteiskun-

nallisilla ja lainsäädännöllisillä keinoilla (Seppälä 1987). Taulukkoon 15 sopivat 

myös Rajalan (2011) osallistuvan ergonomiakehän osa-alueet: kompetenssi, luot-

tamus, motivaatio ja toimintojen jatkuva parantaminen. Taulukkoon kootut tapatur-

matekijät noudattelevat tämän tutkimuksen alkuoletusten mukaista kuvaa 6 sekä 

myöhemmin esiteltävää kuvaa 25. Taulukkoa voisi käyttää työyhteisössä pohtiessa 

työmaan riskitekijöitä. 

Taulukko 15. Eri tutkijoiden (Seppälä 1987, Reason 1990, Rajala 2011) mukaiset ja koo-

tut tapaturman aiheuttamat syyt ja niihin vaikuttaminen yhdistettynä. 

Tapaturman syy Tapaturmatekijä Kognitio ja siitä 

seuraava 

virhetyyppi 

Vaikuttamisen keinot Taustavaikuttaja 

Persoonallisuus ja 

kielteinen 

suhtautuminen.  

- Yksilö  

Ominaisuudet: 

itseluottamus, 

negatiivisuus, 

impulsiivisuus ja 

aggressiivisuus. 

Tietoisuus.  

Käytös – Mitä? 

Muisti – Erehdys Kampanjat, 

motivoinnit, 

kannustaminen. 

Tietoisuuden 

lisääminen, valistus.  

Suhtautuminen, 

motivaatio. 

Tiedon ja taidon 

puute.  

- Substanssi,  

kompetenssi 

Kokemus, 

perehdytys. 

Ajatuksellinen 

toiminta – Miten? 

Suunnittelu – Virhe Koulutus, opastus ja 

informaatio. 

Ammattilaisuus, 

pätevyydet ja 

sertifikaatit. 
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Tapaturman syy Tapaturmatekijä Kognitio ja siitä 

seuraava 

virhetyyppi 

Vaikuttamisen keinot Taustavaikuttaja 

Ihmisen ja tehtävän 

yhteen-

sopimattomuus. 

- Ergonomia, 

työnjohto ja kulttuuri  

Käytännöt, 

organisaation 

haasteet. 

 Olosuhteet – 

Missä? 

Toteutus – 

Lipsahdus 

Työn suunnittelu, 

organisointi ja 

valvonta, henkilöstön 

valinta ja sijoitus, 

kommunikointi.   

Yhteiskunnallinen 

vaikuttaminen, 

lainsäädäntö ja 

sanktiot. 

Luottamus ja 

toimintojen 

parantaminen. 

Mäen ja Koskenvesan (2010) tutkimuksen mukaan työtapaturman kokeneet listaa-

vat tapaturmien syiksi inhimilliset virheet, kiireen, huonot olosuhteet tai työvarus-

teet. Tässä tutkimuksessa työtapaturmat johtuvat loukkaantuneiden mukaan kii-

reestä, välinpitämättömyydestä, inhimillisistä tekijöistä, rutiineista, asenteesta sekä 

rakentamisessa käytetystä ulkomaalaisesta ja vuokratyövoimasta, joilla ei ole vält-

tämättä riittävää kompetenssia. Haastateltavilla oli huoli, että osa tapaturmista jä-

tetään tilastojen ulkopuolelle, etenkin kun ne tapahtuvat aliurakoitsijoiden työnte-

kijöille. Vaikka osa tutkijoista, kuten Oltedal (2011), on ehdottomasti sitä mieltä, 

ettei tapaturman syynä voi olla inhimillinen virhe, voi se olla osasyynä tämän tut-

kimuksen perusteella. 

Vaikka työtapahtumat usein ovatkin lieviä, kuten mustelmia ja nyrjähdyksiä, 

sattuu myös vakavia tapaturmia, joista työntekijälle syntyy pysyviä haittoja. Usein 

työtapaturma sattuu liikkuessa, joko pudoten, hypäten, liukastuen tai kaatuen. 

Vaikka nuoret ovat tapaturma-alttiimpia, lievimmät työtapaturmat sattuvat yleensä 

alle kolmikymppisille, niin vakavimmat tapaturmat sattuvat vanhemmille työnte-

kijöille (Sysi-Aho 2014, Laitinen ym. 2013, Autio 2011).  

Putoaminen on aina hengenvaarallista. Joka kolmas vakava työtapaturma joh-

tuu putoamisesta (mm. Spangenberg ym. 2003). Työturvallisuuslain (2002/738) 

mukaan työntekijöiden putoamisvaara on estettävä joko suojarakenteilla tai, jos se 

ei ole mahdollista, putoamisen estävillä valjastyyppisillä henkilönsuojaimilla.  

Tähän tutkimukseen haastatellut rakennusalan putoamistapaturmissa vakavasti 

loukkaantuneet miehet olivat tapaturmahetkellä olleet keskimäärin 45-vuotiaita. 

Lähes joka toinen heistä oli pudonnut tikkailta. Tapaturman syystä joka toisella ei 

ollut tietoa ja kolmasosa syytti työnantajaa. Vain kaksi mainitsi syylliseksi itsensä. 

Mäen ja Koskenvesan (2010) tutkimuksessa loukkaantuneet syyttivät tapaturmasta 
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yleensä itseään. Loukkaantuneista vajaa puolet koki, että työturvallisuusasiat työ-

paikalla olivat olleet kunnossa, mutta lähes joka toisen työpaikalla oli ollut työtur-

vallisuuspuutteita. Loukkaantuneista kuusi ei ollut saanut perehdytystä työhönsä. 

Määräykset ja niiden noudattaminen 

Määräyksiin suhtautumisessa oleellista on, miten henkilö itse uskoo työtapaturman 

mahdollisuuteen. Riskikäyttäytymiseen vaikuttavat emootiot, affektiot, kognitiot, 

mutta myös omakohtaiset kokemukset (Rundmo 2000). Pääosa opiskelijoista il-

moitti noudattavansa työturvallisuusmääräyksiä. Mitä nuorempia opiskelijat olivat, 

sitä vakuuttuneempia he olivat siitä, että he itse noudattavat määräyksiä. Naiset 

olivat miehiä varmempia työturvallisuusmääräysten noudattamisesta. Opiskelijat, 

jotka ilmoittivat noudattavansa aina työturvallisuusmääräyksiä, huomioivat parem-

min muun muassa puutteelliset työturvallisuusvarusteet kyselyn kuvista. Toisen as-

teen opiskelijat painottivat enemmän työturvallisuusmääräysten noudattamisesta 

kuin ammattikorkeakouluopiskelijat. Mitä enemmän ammattikorkeakouluopiskeli-

jalla oli alan työkokemusta tai hänellä oli voimassa oleva Työturvallisuuskortti, sitä 

epävarmempi hän oli vastauksissaan työturvallisuusmääräyksien noudattamisesta. 

Nuorimmat ja lukion käyneet olivat puolestaan ehdottomampia määräysten nou-

dattamisesta. Lisääkö tieto tuskaa vai paljastuuko alan raadollisuus tai realistisuus 

työssä ollessa? Vai ovatko nuoret vielä idealisteja ja ajattelevat, että he tulevat aina 

noudattamaan työturvallisuusmääräyksiä? Ovatko nuoremmat sukupolvet vain fik-

sumpia ja turvallisuustietoisempia? Glendonin ja muiden (2006) mukaan työnteki-

jät, jotka ovat sitoutuneita työturvallisuuteen, noudattavat määräyksiä, mutta tark-

kailevat myös vaaroja ja suhtautuvat myönteisesti työturvallisuuteen sekä huoleh-

tivat työturvallisuudesta, kuten tässäkin tutkimuksessa ilmeni.  

Kaikki eivät usko työtapaturman todennäköisyyteen omalla kohdallaan. Näin 

oli todettu jo Tintin ja muiden (2003) tutkimuksessa. Jos alan toimijatkaan eivät ole 

osanneet ottaa kantaa asiaan, ei se sen helpompaa ollut opiskelijoillekaan. Turva-

puistovierailujen jälkeen suurin osa opiskelijoista valitsi väitteeseen En usko kos-

kaan joutuvani työtapaturmaan vastusvaihtoehdon Ei samaa, eikä eri mieltä. Toi-

sen asteen opiskelijat olivat enemmän sitä mieltä, että he eivät voi joutua työtapa-

turmaan, kuin ammattikorkeakoulun opiskelijat. Nuoremmilla opiskelijoilla on 

vielä vankka usko omaan vahingoittumattomuuteensa ja kuolemattomuuteensa. 

Kysyttäessä loukkaantuneilta heidän suhtautumisestaan työturvallisuuteen, he 

korostivat vastuullisuutta ja maalaisjärjen käyttöä. He toivat esiin myös työturval-

lisuusmääräysten haitalliset vaikutukset työskentelyyn. Joka kolmas totesi, että 
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noudatti määräyksiä, kun käskettiin ja toinen kolmannes ei ollut työturvallisuutta 

juuri ajatellut. Loukkaantuneet kertoivat myös ottaneensa riskejä eli työskennel-

leensä vastoin työturvallisuusmääräyksiä. Osa asiantuntijoista totesi, että aina jou-

kossa on niitä, jotka eivät noudata määräyksiä. Joku mainitsi, ettei määräysten nou-

dattamattomuudesta huomauteta kuin kerran. Miten siis saadaan hällä väliä -tyy-

pistä tosiuskovainen? 

Puuttuminen havaittuihin työturvallisuuspuutteisiin 

Yllättäen tutkimuksesta paljastui, että toisten tekemisiin ei ole tapana puuttua. Näin 

totesivat niin asiantuntijat kuin putoamistapaturmissa loukkaantuneetkin. Louk-

kaantuneista vajaa puolet ilmoitti puuttuvansa huomaamiinsa työturvallisuusepä-

kohtiin ohi kulkiessaan. Asiantuntijoista vain joka kolmas puuttuisi havaitsemiinsa 

tilanteisiin. Viidennes ilmoitti, ettei puuttuisi. Työnantajien edustajat puuttuisivat 

herkemmin. Kouluttajista kaksi viidestä ilmoitti, etteivät he puuttuisi. Kolmasosa 

asiantuntijoista oli sitä mieltä, että tilanteeseen pitäisi puuttua, mutta sellainen ei 

ole tapana. Yksi ammattikorkeakouluopiskelija mainitsi, että Rudus Turvapuisto-

vierailu vaikutti siihen, että puuttumiskynnys laski. 

Resurssit ja panostus työturvallisuuteen 

Asiantuntijat korostivat työturvallisuuteen resursoinnissa ja panostuksessa aikatau-

lutusta, suunnittelua, perehdytystä ja koulutusta. Työturvallisuuteen tulee heidän 

mukaansa kiinnittää huomiota jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa. Tämä edellyt-

tää Hyödynmaan ja Herrasen (1987) mukaan suunnittelijoiden laajempaa työtur-

vallisuusriskien hallintaa. Työturvallisuus tulee saada tiiviimmin yhteistyösopi-

muksiin.  

Työnantajien tulee loukkaantuneiden mielestä resursoida entistä enemmän työ-

turvallisuuden parantamiseen. Itse he olivat valmiita panostamaan työturvallisuu-

den parantamiseksi lisää aikaa. Toisaalta he moittivat, että pienen työn vuoksi on 

tehtävä mittavat turvallisuusvalmistelut. Ristiriitaa vahvistaa vielä se, että louk-

kaantuneet kokivat, että kiire on osasyynä tapaturmiin ja että urakkatöissä tehdään 

paljon riskialttiita töitä. Loukkaantuneet kaipasivat määräysten joustamisen lisäksi 

myös tiukempaa valvontaa. Nämä eivät välttämättä ole ristiriidassa. Jousto mah-

dollistaa tehokkaamman työn tekemisen, mutta valvonnan lisäämisellä saataisiin 

karsittua ylilyönnit pois. Toisaalta, jos joustoa lisätään, vastuu siirtyy työntekijöille 

itselleen, totesivat viranomaisasiantuntijat. 
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Suojavarusteet 

Opiskelijat huomioivat lakisääteisten suojainten puuttumisen kyselyn kuvista hy-

vin. Turvapuistovierailujen jälkeen vastauksissa huomioitiin myös muitakin kuin 

lakisääteisiä asioita. Osassa opiskelijoiden vastauksissa oli myös kriittisyyttä va-

rusteita kohtaan, etenkin vanhemmilla ja työkokemusta alalta jo hankkineilla opis-

kelijoilla. Turvallisuustietoisuuden vuoksi on tärkeää, että asioista puhutaan oikein 

ja oikeilla termeillä. Mielikuvia työturvallisuudesta vahvistetaan kuvilla, joissa 

kaikki varusteet ovat asianmukaisesti. Niinpä mediassakin, kuten lehtikuvissa, tv-

sarjoissa ja mainoksissa tulee huomioida, että työntekijät ovat varustautuneet asi-

anmukaisesti. 

Asiantuntijoiden mukaan suojaimiin suhtautuminen on yksilöllistä. Lähtökoh-

taisesti varusteiden ja välineiden on oltava sopivat ja käytännön työn mahdollista-

via. Niitä käytetään, kun ne ovat huomaamattomat, oikeanlaiset ja -kokoiset ja nii-

den oikeanlaiseen käyttöön opastetaan. Kouluttajien mukaan suojainten tulee olla 

käyttäjälle sopivat. Työntekijäedustajien mukaan vaatimukset voisivat olla jopa tiu-

kempia. Viranomaisedustajat painottivat yksilön ymmärrystä ja yrityskohtaisia 

eroja. Työ pitää voida tehdä turvallisesti. Henkilönsuojainten prioriteetti nähtiin 

asiantuntijoiden haastatteluissa lakisääteisten varusteiden ehdottomuutena. Lisäksi 

jokaiseen työhön on valittava asianmukaiset varusteet. Yli puolet asiantuntijoista 

sanoi suojainten mahdollisesti olevan myös haitta työn tekemiselle, etenkin jos ne 

ovat vääränkokoiset. Kolmanneksen mielestä niistä ei voi olla mitään haittaa. En-

nen kaikkea suojainten käyttö on tottumiskysymys. Pääasia on, että työt tehdään 

turvallisesti. Voiko työtä kohtaan koettu innostus muuttua ahdistukseksi, jos henki-

lönsuojaimia ei koe mukaviksi, tarpeellisiksi tai välttämättömiksi? 

5.1.3 Millainen merkitys suhtautumisella työturvallisuuteen on 

rakennusalan työtapaturmiin? 

Suhtautuminen vaikuttaa käyttäytymiseen, joten se vaikuttaa myös työtapaturmiin. 

Havainnoilla, käsityksellä ja käytöksellä on havaittu olevan vahva korrelaatio 

(Oltedal & Wadsworth 2010). Tätä kutsutaan turvallisuuskäyttäytymiseksi (mm. 

Shin ym. 2014, Arnold ym. 2005). Me mielellämme vahvistamme aikaisempia nä-

kemyksiämme ja ajatuksiamme. Toimimme niin kuin on aina ennenkin toimittu. 

Toisaalta usein päädymme kompromisseihin ympäristötekijöiden, kuten työkult-

tuurin vuoksi.  
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Suhtautuminen tarttuu, siksi huonot tavat tulee kitkeä pois työmailta (Maxwell 

2006). Jotkut tutkijat, kuten Glendon ja kumppanit (2006) sekä Arnold ja muut 

(2005) ovat sitä mieltä, että asennemuokkaus töissä on hukkaan heitettyä aikaa. 

Panostus tulee käyttää sosiaalisen yhteisöllisyyden rakentamiseen ja ryhmäpainee-

seen. Liikenneturva on onnistunut rakentamaan turvallisuuskampanjoita, ku-

ten ”Kun otat, et aja!” ja ”Sinä teet suojatien!”, joissa vaikutetaan tunteisiin, so-

siaaliseen paineeseen, tietoisuuteen ja vastuullisuuteen. Tällaisia keinoja tulisi 

käyttää myös rakennusalalla ja positiivisessa suhtautumisessa kokonaisturvallisuu-

teen.  

Työmaa on sellainen kuin mihin siellä panostetaan. Saloniemen (1999) mukaan 

rakennusalan toimijat tietävät riskit, mutta silti he laiminlyövät työturvallisuutta. 

Opiskelijoilla ei ole vielä tietoa, taitoa ja kokemusta vaarojen tunnistamiseen, joten 

riskejä ei osata varoa. Jos suhtautuminen työturvallisuuteen on leväperäistä, tapa-

turma sattuu todennäköisemmin. Omaa sitoutumista lujittaa se, että on voinut olla 

vaikuttamassa työmaan turvallisuusasioihin (Lappalainen ym. 2003). 

Riskitietoisuus 

Riskeihin työssä suhtaudutaan tämän tutkimuksen mukaan torjuvasti, mutta va-

rauksellisesti. Turvallisuusriskit havaitaan, mutta niitä pidetään yleisinä. Vaarat tie-

dostetaan, mutta ne hyväksytään hiljaisesti. Putoamistapaturmissa loukkaantuneet 

olivat sitä mieltä, ettei työssä pitäisi joutua ottamaan riskejä, vaikka onkin kiire tai 

tuntuu, ettei työturvallisuuteen painosteta riittävästi. Viidesosa loukkaantuneista 

kieltäisi ehdottomasti kaikenlaiset riskinotot työssä. Turhat vaaratilanteet saataisiin 

pois työnjohdon panostuksella ja valvonnan kiristämisellä, perehdytyksellä, kun-

nollisilla henkilönsuojaimilla ja työmaan siisteydellä sekä osaavalla henkilöstöllä. 

Lähes kaikki loukkaantuneet haastatellut myönsivät ottaneensa riskejä. Riskejä on 

otettu joko ajattelemattomuuttaan tai tietoisesti niin, ettei ole muuta vaihtoehtoa. 

Konkreettiset ja vähäisiksi koetut riskit on helpompi hyväksyä kuin tuntemat-

tomat ja vakavat riskit. Toisaalta rutiinitehtäviin ei uskota liittyvän riskitekijöitä 

(Laitinen ym. 2013, Varonen 1994). Reasonin (1990) mukaan tapaturmat tapahtu-

vat epätyypillisissä, ei tavanomaisissa työtehtävissä. Vaihtuvissa työtehtävissä on-

kin syytä olla erityisen huolellinen. Asiantuntijoista lähes puolet oli sitä mieltä, ettei 

tietoisia riskejä rakennusalalla tule ottaa. Heidän mukaansa tapaturmiin vaikuttavat 

kiire, suunnitelmien noudattamattomuus ja suojainten käyttämättömyys, mutta 

myös suojavarmistimien irrottaminen ja piittaamattomuus. Asiantuntijoiden mu-

kaan riskeistä tulee kieltäytyä, vaikka työntekijäasiantuntijat kokivat, että kynnys 
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kieltäytyä on joskus korkea. Rakennusalalla työskentelevän tulee ymmärtää, että 

ala on lähtökohtaisesti vaarallinen. Viidesosa asiantuntijoista näki riskien kuuluvan 

rakennusalalle. Ammattilainen tunnistaa riskit ja osaa toimia niiden mukaisesti. 

Turhiin riskeihin ajavat ajattelemattomuus ja rutiinit. Viranomaiset puhuivat asen-

teen ja ammatillisuuden merkityksestä ja tietoisuudesta. 

Loukkaantuneet kokivat, että joidenkin työtehtävien tekeminen vaikeutuu suo-

jainten vuoksi. Toisaalta oma tapaturma oli herättänyt miettimään turvavarusteiden 

merkitystä. Suojavälineiden käyttöön vaadittiin harkinnan mahdollisuutta, koska 

suojavälineiden katsottiin joissain tilanteissa hankaloittavan työn tekemistä. Risti-

riitaiset kognitiot aiheuttavat psyykkistä hankaluutta, mikä yleensä pakottaa asen-

nemuutokseen, kognitioiden muutokseen tai ristiriitojen kieltämiseen. Kognitiivi-

sessa dissonanssissa ihmisen tiedot, asenteet ja suhtautuminen ovat ristiriidassa 

keskenään. Työturvallisuusmääräyksiä rikkova henkilö ei pidä työturvallisuusmää-

räyksien rikkomista pahana asiana. 

Nuorten tapaturma- ja riskialttius on huomattava. Osa opiskelijoista hämmäs-

teli vastauksissaan, miksi riskejä otetaan, jos ne tunnistetaan. Toisaalta opiskeli-

joidenkin vastauksissa ilmeni myös tietämättömyyttä riskejä kohtaan.  

Turvallisuuskulttuuri 

Turvalliseen työskentelyyn tulee kannustaa (Rundmo 2000). Me toimimme koke-

mustemme, suhtautumisemme, kulttuurin ja tietojemme varassa. Kulttuuri ilmen-

tää työyhteisön toimintamalleja, mutta myös arvoja, normeja ja oletuksia (Mäki & 

Koskenvesa 2012, Rydstedt & Lundh 2011). Kuinka merkittävä vaikutus sillä on 

turvallisuusmääräyksiin suhtautumiseen ja sitoutumiseen, miten asiat esitetään? 

Turvallisuuskulttuuri sisältää tiedonjakamisen, tapaturmien torjunnan sekä tur-

vallisuustietoisuuden lisäämisen (Simola 2004, Heikkinen 1994). Työntekijät käyt-

täytyvät turvallisuuskulttuurin mukaisesti (García ym. 2004). Haastateltavat koki-

vat tässä tutkimuksessa, että isoissa ja pienissä yrityksissä on erilainen turvallisuus-

kulttuuri. Isoissa yrityksissä panostetaan työturvallisuuteen, mutta pienissä yrityk-

sissä näin ei välttämättä tehdä. Suhtautuminen on sidottu yrityksen tapaan toimia, 

vaikka työturvallisuuteen suhtautuminen onkin yksilöllistä. Suhtautuminen on 

opittu tapa. Se on myös yhteisöllistä, koska omaksumme ympärillä olevat tavat 

helposti. Se oli havaittavissa opiskelijoidenkin vastauksissa. Opiskelijat, joilla oli 

kokemusta rakennusalasta, eivät olleet vastauksissaan niin ehdottomia työturvalli-

suuden suhteen kuin ne, joilla kokemusta ei ollut. 
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Turvallisuuskulttuuri ilmentää organisaation ja koko työyhteisön arvoja, nor-

meja, oletuksia ja odotuksia (Zhang ym. 2002). Työsuojeluneuvottelukunnan (2003) 

raportissa turvallisuuskulttuurin muutos vaatii työntekijöiden mukaan koulutusta ja 

perehdytystä, kun taas työnantajat korostivat jämäkkää johtamista ja sitoutumista. 

Ammattilaisuus 

Ammattilaisuus on kokonaishallintaa, kompetenssia, substanssia, osaamista, kog-

nitiivisia kykyjä, tietoa ja taitoja. Ennen kaikkea se on kykyä hallita häiriöitä ja 

poikkeustilanteita. Näitä taitoja ei välttämättä ole ilman koulutusta ja kokemusta. 

Rakennusalan työnjohdollisiin tehtäviin vaaditaan tietty pätevyys, mutta työnteki-

jöiltä ei. Usean asiantuntijan mielestä rakentajilta tulisi vaatia vähimmäispätevyys.  

Haastatteluissa puhuttiin ymmärryksestä. Ammattilainen tietää ja tuntee riskit 

ja ottaa ne työssään huomioon. Toisaalta rakennusalan työntekijältä vaaditaan tiet-

tyä rohkeutta, mikä ei tarkoita uhmakkuutta. Ammattilainen kykenee ratkaisemaan 

ongelmia, koska hänellä on useita vaihtoehtoja. Hän pysähtyy, miettii ja ennakoi 

tilanteita (Levitt & Samelson 1993, Reason 1990, Vartiainen ym. 1989). Asiantun-

tijoiden mukaan ammattilaisuus näkyy jopa varusteissa.  

Ammatillisuudella ja kokemuksella on yhteys etenkin nuorten tapaturmiin 

(Seppälä 1987). Vaikka ammatillisuus muotoutuu oppimisprosessissa, vaatii kehit-

tyminen pohjan, pohjatiedot, mille kasvaa. Ammattilaisuuden kehittyminen vaatii 

affektiivisia ja konatiivisia valmiuksia, motivaatiota, sopivia persoonallisia piirteitä, 

hyvää minäkäsitystä ja metakognitiivisia taitoja (Ruohotie & Honka 2003, Uusitalo 

1998). Opiskelijoiden vastauksista huomasi, että toisen asteen opiskelijat olivat 

paljon epävarmempia vastatauksissaan työturvallisuudesta, koska heillä ei ollut 

alan kokemusta eikä alan pohjatietoa.  

Nolla tapaturmaa 

Korkeitakin tavoitteita on hyvä olla työturvallisuuden parantamiseksi, vaikka tapa-

turmissa loukkaantuneet eivät Nolla tapaturmaa -tavoitteen saavuttamiseen usko-

neetkaan. Rakennusalaa pidettiin siihen liian riskialttiina. Tavoitteen toteutuminen 

vaatisi täydellisen sitoutumisen, paremman suhtautumisen, resurssien lisäämisen ja 

sanktioiden kovenemisen. Pienissä yrityksissä raha ja kiire ajavat turhiin riskeihin, 

samoin urakat. Asiantuntijat tunsivat Nolla tapaturmaa -tavoitteen ja uskoivat sen 
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toteutumiseen kovalla työllä ja sitoutumisella. Kansallisissa ja kansainvälisissä tut-

kimuksissa työturvallisuustavoite on kaikkien tapaturmien eliminointi, Nolla tapa-

turmaan. 

5.1.4 Millä tavalla suhtautumista työturvallisuuteen voidaan 

muuttaa? 

Asiantuntijoiden mukaan resurssien puute ja laiminlyöntien hiljainen hyväksymi-

nen ovat pahimmat työturvallisuuden viholliset. Perehdytys työhön hoidetaan ra-

kentamisessa vieläkin luvattoman huonosti, joko nopeasti kertoen tai videolta näyt-

täen. Työmaalla kierrättämistä ja paikkojen esittelyä tehdään harvoin. Perehdytyk-

sen tulisi olla vuorovaikutteista ja hyvin perusteltua − kokemuksellista. Asiantun-

tijat korostivat myös erilaisten pätevyyksien ja sertifikaattien tarpeellisuutta. Rea-

son (2013) on maininnut muun muassa, että työturvallisuutta parannetaan koulu-

tuksella. Tapaturmariski on korkeampi vähän koulutetulla. Tutkimuksen 

(Spangenberg ym. 2003) mukaan tanskalaisille, joilla oli alempi rakennusalan kou-

lutustaso, sattui enemmän tapaturmia kuin ruotsalaisille, joiden koulutus sisältää 

myös työturvallisuutta. 

Työturvallisuuden parantaminen vaatii, että turvallisuutta rakennustyömailla 

seurataan ja mitataan sekä asetetaan tavoitteita, joita valvotaan. Työturvallisuuden 

edistäminen vaatii myös, että me tiedämme, tunnemme ja ymmärrämme nykyiset 

toimintatapamme, jotta voimme muuttaa niitä. Työturvallisuuden merkitys pitää 

ymmärtää ja sisäistää. Loukkaantuneet painottivat koulutuksen ja perehdytyksen 

merkitystä, konkreettisten esimerkkien esittelyä, tiukkaa puuttumista ja ehdotto-

muutta työturvallisuuteen. Asiantuntijat näkivät muutostarpeet ennakkosuunnitte-

lussa, pätevyysvaatimuksissa, avoimuudessa, perehdytyksessä ja työturvallisuuden 

korostamisessa. Riskitietoisuus lisääntyy koulutuksen, oppimisen ja ammatillisen 

kasvun myötä. Koulutuksen tulee olla sellaista, että sillä on aidosti merkitystä työ-

turvallisuuteen suhtautumisessa. Lyhyet kurssit ja sertifikaatit eivät riitä paranta-

maan työturvallisuutta. Kortti takataskussa ei vielä takaa, että henkilö olisi sisäis-

tänyt koulutuksen tavoitteen.  

Jo 1980-luvulla (Pekkarinen ym. 1985) rakennusalan työntekijät korostivat, 

että tärkein tapaturmien torjuntakeino on perehdytys sekä vastuullisuus, työnjoh-

don suhtautuminen ja sitoutuminen työturvallisuuteen, valvonta sekä työturvalliset 

välineet. Lisäksi mainittiin ohjeiden, määräysten ja suunnittelun korostaminen sekä 

työturvallisuuden sitominen kaikkeen työhön ja asennekasvatus. Mistä johtuu, että 
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samat asiat ovat olleet esillä jo vuosikymmeniä sitten ja edelleen työmailla törmä-

tään samoihin haasteisiin?  

Reasonin (1990, 2013) mukaan tapaturmia voidaan vähentää vaikuttamalla 

muun muassa työtahtiin, havainnointiin, arviointikykyyn, ongelmanratkaisuun, 

päätöksen tekoon ja työtapoihin. Työhön pitää keskittyä. Työturvallisuutta paran-

netaan tiedolla, taidolla, riskienarvioinnilla, analysoinnilla ja kontrollin lisäämi-

sellä. Muutosta vaativat myös työ- ja turvallisuuskulttuuri sekä koulutus (Laitinen 

ym. 2013). Tärkeää on oppia kommunikoimaan. Kommunikointia tarvitaan tiedot-

tamiseen, perehdyttämiseen, opastukseen ja suunnittelemiseen sekä hiljaisen tie-

don siirtymiseen (BS 8800 1997).  

Tutkimuksen pohjalta herää paljon kysymyksiä. Toimisiko raha kannustavasti 

suhtautumisessa? Saadaanko korkeilla vakuutusmaksuilla tapaturmat vähenemään? 

Voisiko työntekijäkin saada ammattiliiton, työttömyyskassan tai vakuutusyhtiön 

maksuihin bonuksia, kun tapaturmia ei satu? Olisiko työntekijän palkitseminen esi-

merkiksi työtakilla, johon olisi merkitty ”nolla” tarkoittamaan, ettei työntekijälle 

ole sattunut yhtään tapaturmaan esimerkiksi vuoden aikana, kannustavaa? 

Tapojen muuttaminen 

Mittareita, menetelmiä, käytäntöjä ja tapoja on monia, joilla osapuolten työturval-

lisuusnäkemyksiä sekä yhteistyötä helpotetaan. Asiantuntijat pitivät muun muassa 

TR-mittaria sekä lakien ja asetusten tuomia ehdottomuuksia hyvinä keinoina. Jos 

me pyrimme muuttamaan työskentelytapoja, yleensä pelkkä tieto ei riitä, vaan on 

vaikutettava myös henkilöiden tunteisiin (Arnold ym. 2005). Jos henkilö ei usko, 

että hän voisi joutua tapaturmaan, ei hän muuta tapojaan (Shin ym. 2014). Muutos 

suhtautumisessa voi tapahtua joko tietoisesti tai tiedostamattomasti. Heiderin ba-

lanssiteorian mukaan me pyrimme pitämään negatiiviset ja positiiviset asiat eril-

lään, joten suhtautumismuutoksessa pyrimme tasapainoon, jotta ajatuksemme py-

syvät tasapainossa (Turun avoinyliopisto 2015, Vilkko-Riihelä 2001). 

Meillä on tapana vastustaa muutoksia. Pysyvä muutos vaatii motivaation, pe-

rustelun ja asian sisäistämisen. Muutokset voi kohdistaa ympäristöön, organisaa-

tioon ja yksilöön (Hatch 1997). Mitä aiemmin myönteinen suhtautuminen työtur-

vallisuuteen on omaksuttu, sitä todennäköisemmin niin myös toimimme (Inki 

2011). Nykyään turvallisuus mainitaan jo varhaiskasvatuksen suunnitelmissa. Op-

pimiseen vaikuttavat vahvasti omat tavoitteet ja odotukset (Ruohotie 1995). Ref-

lektoinnin merkitys kokemuksellisessa oppimisessa on tärkeää, samoin yhteisölli-
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syys ja aktiivisuus eli keinot, joilla lisätään oppijan tietoisuutta. Lähetä piti -tilan-

teiden raportointi ja analysointi työyhteisössä avaa niin sanottuja oppimisikkunoita 

(TTK 2013), mikä mahdollistaa kokemuksellisuuden. Erilaisten faktojen esittely, 

kuten taulukko 15 on hyvä työkalu. 

Vahingosta oppiminen 

Tapaturmia edeltää yleensä joukko lähetä piti - ja vaaratilanteita. Haastatelluista 

asiantuntijoista joka toinen oli kokenut läheltä piti -tilanteen tai tapaturman. Koet-

tiin jopa asiaan kuuluvana, että jokainen on itseään joskus kolhinut.  

Asiantuntijoille sattuneet tapaturmat olivat olleet lipsahduksia, naulaan astu-

misia, kompastumisia ja tyhjään astumisia. Joka viides heistä oli kokenut putoami-

sen. Putoamisia sattuu edelleen tikkailta, vaikka tikkaita saa käyttää vain tilapäi-

sesti. Putoamistapaturmissa loukkaantuneet rakennusalan työntekijät kokivat, että 

oma tapaturma on ollut paras tapa oppia työturvallisuutta. Työturvallisuuteen tulee 

loukkaantuneiden mukaan panostaa opiskeluaikana, työssäoppimisjaksoilla ja heti 

uran alussa. He korostivat tekemällä oppimisen sekä työpaikoilla tapahtuvan pe-

rehdytyksen tärkeyttä. Esimerkkitapaukset, tapahtuneiden tapaturmien käsittely, 

olivat kaikkien loukkaantuneiden mukaan tehokkain kasvatustapa työturvallisuu-

teen. Työturvallisuuden parantamiseen vaaditaan selkeät tavoitteet ja tiukka puut-

tuminen. Tutkimuksen mukaan (Blasco ym. 2003) tapaturma jää yksittäiseksi niillä, 

joiden taidot, tietoisuus, pätevyys, asenne ja toiminta ovat työturvallisuusmyön-

teistä. Tietoisuus ja suhtautuminen turvallisuuteen auttavat myös selviytymään ta-

paturmasta. Tapaturman kokeneita tuleekin hyödyntää kokemusasiantuntijoina. Jo-

kaisen haastateltavan mielestä esimerkit, kokemukset olisivat paras tapa kasvattaa 

työturvallisuuteen. Kokemusasiantuntija on sosiaali- ja terveyspuolella käytetty 

termi muun muassa päihde- ja mielenterveystyössä, jossa omakohtaisesti asian ko-

kenut tuo erilaisen näkökulman asioihin. Kokemuskouluttajana he tuovat mukaan 

subjektiivisen kokemuksen tapaturmasta. (Hietala & Rissanen 2015.) 

Joka kolmas ammattikorkeakouluopiskelija ja joka viides ammattikoululainen-

kin oli kokenut jo tapaturman tai läheltä piti -tilanteen. He olivat vähän vanhempia, 

työkokemusta omaavia miesopiskelijoita. Vahingot olivat olleet lähinnä mustelmia, 

nyrjähdyksiä ja haavoja. Ammattikorkeakoululaisista joka neljäs ilmoitti koke-

neensa tapaturman, mutta vain joka kymmenes kertoi läheltä piti -tilanteesta. Eikö 

läheltä piti -tilanteista osata analysoida vai unohtuvatko ne saman tien? Jos ne 

unohtuvat, silloin tilanteet eivät toimi opettavaisina kokemuksina. Vaatiiko jokai-

nen sen, että kun vähän käy kipeää, niin silloin vasta ymmärtää. Pieni horjahdus ei 
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siihen ilmeisesti auta. Omakohtaiset kertomukset tapahtuneista vakavista tapatur-

mista voivat olla tehokkaita turvallisuuskasvatuskeinoja. Koulutuksessa tuleekin 

käyttää kokemusasiantuntijoita. 

Putoamistapaturmissa loukkaantuneet, asiantuntijat ja opiskelijat, niin Ruduk-

sen kuin Pohjois-Suomen Turvapuistossakin, puhuivat lähes yksimielisesti turval-

lisuuskasvatuksen konkreettisten esimerkkien puolesta. Työtapaturmat, jotta ne ei-

vät olisi sattuneet turhaan, tulee ottaa koko työyhteisössä ja koko rakennusalalla 

opiksi ja näin estää tulevat tapaturmat. Loukkaantuneiden mukaan pienillä työpai-

koilla ei ole ollut tapana käsitellä tapaturmia, vaan pikemminkin piilotella niitä.  

Turvallisuuden parantamisessa interventiolla on suuri merkitys muutoksen on-

nistumisessa. Parhaiten saavutetaan pysyvät muutokset, kun niitä voi harjoitella. 

Paras tulos saavutetaan, kun oppimisesta syntyy kokemus, se koskettaa, se on 

konkreettista ja yksityiskohtaista. Se vähän pelottaa, mutta tarjoaa vaihtoehtoisen 

toimintamallin, asettaa selkeät tavoitteet, antaa positiivista palautetta ja kannustaa. 

Näin myös riskitietoisuus lisääntyy (Glendon ym. 2006, Seppälä 1987). Turvapuis-

tojen tulee olla kokemuksellisia paikkoja, joissa on monipuolinen mahdollisuus op-

pia työturvallisuuteen oikeanlaista suhtautumista.  

Työturvallisuuskasvatus 

Turvallisuus lähtee osaamisesta, ammattitaidosta ja perehdytyksestä (Laitinen ym. 

2013, Nenonen 2013a, Levitt & Samelson 1993). Silti rakentamiseen ei vaadita 

mitään pätevyyttä. Työturvallisuuslain (2002/738) mukaan työnantajan tulee kou-

luttaa työntekijät työhönsä. Työpaikalla annettava perehdytys hoidetaan asiantun-

tijoiden mukaan monella työpaikalla edelleen hyvin pikaisesti ja vaihtelevasti. Hei-

dän mukaansa perehdytyksen laatu on riippuvainen mestarin ja työnjohdon sitou-

tumisesta. Perehdytys tulisi olla vuorovaikutuksellinen, perusteltu ja tavoitteellinen 

tilanne, johon sisältyy myös työmaalla kiertely. Perehdytys ei saa olla pelkästään 

teoriaa, vaan työntekijän on saatava konkreettisia mielikuvia ja tuntuma työturval-

lisuuteen. Sen siis tulee olla kokemuksellista. Perehdytyksen tulee olla jatkuvaa. 

Näin työstä ei tule rutiininomaista eivätkä rutiinit johda tapaturmiin. Perehdytys 

voi olla osa työpaikkakoulutusta, jolla voi kehittää ja ylläpitää ammattitaitoa (Inki 

ym. 2011, Uusitalo 1998). 

Asiantuntijoiden mukaan pätevyys lisää turvallisuustietoisuutta. Työtä teke-

mällä opitaan myös piilossa oleva hiljainen tieto (Rajala 2011) ja informaali, 

tiedostamaton turvallinen työskentely (Harms-Ringdahl 2013). Nuoret oppivat 
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vanhempien työntekijöiden tavat, joita on myöhemmin vaikea muuttaa. Myös hy-

vät tavat siirtyvät uusille työmaille. Turvallisuuskasvatukseen tulee asiantuntijoi-

den mukaan panostaa ammatillisessa koulutuksessa entistä enemmän. Työturvalli-

suuden kehittäminen vaatii muutoksia niin koulutuksessa kuin kulttuurissakin 

(Reason 2013). Anderssonin ja muiden tutkimuksessa (2014) nuoret itsekin kaipa-

sivat koulutukseen lisää turvallisuuskoulutusta.  

Nykyään yhä useampi nuori suorittaa ammatillisen koulutuksen. Koulujen 

opetussuunnitelmissa arkipäivän turvallisuus mainitaan jo esiopetuksesta lähtien. 

Ammatillisten koulutusten opetussuunnitelmien vaatimukset ovat haastavia, jos 

niitä noudatetaan kirjaimellisesti. Tyydyttävään tasoon vaaditaan muun muassa, 

että opiskelija huomioi työvaiheiden turvallisuuden ja osaa ottaa huomioon turval-

lisuusnäkökulmat ja ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta. Toi-

saalta, osataanko työelämässä varautua siihen, että tyydyttävään tasoon riittää myös, 

että vastavalmistunut osaa ohjattuna toimia työohjeiden mukaisesti ja olla aiheut-

tamatta häiriötilanteita (Opetushallitus OPH 2015b). Osa loukkaantuneista pai-

notti, että työssä on pystyttävä luottamaan kollegan ammattitaitoon.  

Opiskelijat pitivät Turvapuistoja hyvinä paikkoina oppia työturvallisuusasioita 

konkreettisesti. Asiantuntijat mainitsivat, että koulutus olisi tuotava lähelle työtä. 

Erillinen opetus ei sido työturvallisuutta muuhun kokonaisuuteen. Tapahtuneiden 

tapaturmien esittelyn tulee saada aikaan työntekijöissä ymmärrys, muuten siitä ei 

ole hyötyä. Työturvallisuuskasvatukseen asiantuntijat lisäisivät niin sanottua oppi-

poika-kisälli-mestariopetusta, mutta myös erilaisten harjoittelupaikkojen, kuiten-

kin Turvapuistojen käyttöä sekä läheltä piti -tilanteiden käsittelyä, valistusta ja 

sanktioiden kiristämistä. Putoamistapaturmissa loukkaantuneiden mielestä parhai-

ten oppii, kun itselle sattuu jotain. 

Oletus on edelleen se, että tekevälle sattuu, pienet haverit kuuluvat rakentami-

seen. Glendon ja kumppanitkin (2006) ovat todenneet, että omakohtainen tapa-

turma vaikuttaa työturvallisuuteen suhtautumiseen. Näin raadollisesta suhtautumi-

sesta ei päästä, jos sattuneita tapaturmia ei analysoida perusteellisesti ja niistä oteta 

opiksi (Rajala & Väyrynen 2010). Jokainen loukkaantunut piti esimerkkitapauksia 

tehokkaana työturvallisuuskasvatuskeinona. Omakohtaiset kertomukset tulee hei-

dän mukaansa suunnata etenkin nuorille ja työelämään tuleville. Jotta tapahtuneista 

tapaturmista voidaan oppia, tulee niiden aiheuttaa henkilössä jokin tunnetila, kuten 

pelkoa. Sen jälkeen tulee tarjota vaihtoehtoinen toimintamalli (Glendon ym. 2006). 

Loukkaantuneet työntekijät korostivat myös työntekijän syvällistä ymmärrystä ris-

keistä ja tapaturman seurauksista. Jokaisen tulisi arvostaa itseään niin paljon, ettei 

laittaisi itseään riskialttiiseen tilanteeseen. Harvassa yrityksessä loukkaantuneiden 
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mukaan on ollut tapana käsitellä sattuneita tapaturmia. Isoissa yrityksissä tapatur-

mat yleensä käsiteltiin. Joku pohtikin sitä, sattuvatko työtapaturmat samoissa yri-

tyksissä. Bull ja muut (2002) mainitsevat, että usein tapaturmat sattuvat samoissa 

yrityksissä ja Kivekkään (2013) mukaan ne ovat usein pieniä yrityksiä. Normaa-

liksi koettu tapaturma ei välttämättä aiheuta muutoksia työturvallisuuteen (Bentley 

& Haslam 1998). 

Ammattikorkeakouluopiskelijat kokivat, että uusi tieto, mielenkiintoinen esit-

tely, esimerkit ja konkreettiset esitykset olivat vaikuttavimmat tekijät Turvapuisto-

käynnillä. Toisen asteen opiskelijoille vierailu oli ollut positiivinen oppimiskoke-

mus ja heille jäi myönteinen kuva työturvallisuudesta. Ne opiskelijat, jotka eivät 

katsoneet vierailusta olleen hyötyä, olivat nuoria, joilla ei ollut työkokemusta eikä 

myöskään voimassaolevaa Työturvallisuuskorttia. Nuoret ovat riskialttiimpia, 

koska heillä ei ole varovaisuuteen tarvittavaa tietoa (Tucker & Turner 2013). Usein 

nuoret kuvittelevat tietävänsä enemmän kuin todellisuudessa tietävät (Andersson 

ym. 2014). 

Jos jo opiskeluvaiheessa tuleva rakennusalan työntekijä on hyvin kriittinen 

alan työturvallisuutta kohtaan, millainen työntekijä hänestä kasvaa? 

Turvapuistot 

Työturvallisuudesta ei pidä loukkaantuneiden mielestä kertoa erillisissä tilaisuuk-

sissa, vaan työnteon yhteydessä, työpaikalla. Kouluttajat kokivat, että työturvalli-

suutta tulee opettaa kaikissa ammatillisen koulutuksen oppiaineissa, mutta myös 

erillisenä oppiaineena. Työntekijät korostivat kisälli-mestariperiaatetta eli mento-

rointia, jossa vanhempi kollega opastaa nuorempaa työnteon yhteydessä. Työnan-

tajien edustajat näkivät työturvallisuuden osana työtä ja heidän mielestään työtur-

vallisuuskortti tulee vaatia kaikilta työntekijöiltä. Viranomaiset korostivat päte-

vyyksien, valistuksen ja sanktioiden lisäämistä ja läheltä piti -tilanteiden analysoin-

tia.  

Tint ja muut (2003) vaativat tutkimuksessaan työmaille lisää valvontaa ja kiel-

toja. Miten olisi kannustaminen, valistaminen, opastus, keskustelu ja näin oman 

motivaation synnyttäminen? Sanktioiden suhteen asiantuntijat olivat sitä mieltä, 

että sakot ovat liian vähäiset ja työturvallisuusrikoksista tulisi antaa laajemmalle 

ulottuvat tuomiot, kuten yhteisösakot. Jos työntekijää ei ole perehdytetty työhön, 

voidaan työnantajaa syyttääkin tapaturmasta. Toisaalta, jos syy on selkeästi työnte-

kijän, ei tapaturmasta tule rangaista lähiesimiestä. Asiantuntijoiden sanktioiden 

määräämisessä tulee tilanteita tarkastella kokonaisuutena. 
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Asiantuntijat korostivat, että rakentamisessa tulee olla pätevyyden todistavat 

sertifikaatit tai vähimmäispätevyysvaatimukset. Alalle tulee saada säännöllisesti 

päivitettävä ammattilaisten pätevyyskoulutus Työturvallissuukorttikoulutuksen li-

säksi, kuten esimerkiksi ammattikuljettajille on (Kärmeniemi ym. 2012) tai muut-

taa korttikoulutus enemmän substanssipohjaiseksi.  

Voiko työturvallisuuden sisäistäminen tapahtua yhdellä interventiolla, kuten 

käynnillä Turvapuistossa tai kokemalla läheltä piti -tilanne? Turvapuistot on raken-

nettu työturvallisuuden oppimispaikoiksi, joissa on demonstroituja tapaturmatilan-

teita, joita voi käyttää kokemuksellisiin opetustarkoituksiin. Turvapuistojen tavoit-

teena on lisätä vierailijoiden syvällistä ymmärrystä ja tietoisuutta työturvallisuuden 

merkityksestä teollisuusalan töissä. 

Vaikuttavimmaksi Rudus Turvapuiston rastiksi opiskelijat kokivat putoamis-

suojiin, kaivantoon, pölyyn, infraan, asfaltointiin ja räjäytyksiin liittyvät kohteet. 

He saivat uutta, jopa yllättävää tietoa. Näillä rasteilla oli ollut hyvä esitys, jossa 

käytettiin konkreettisia esimerkkejä. Usein rastilla esitetyt asiat olivat vahvistaneet 

opiskelijan omia käsityksiä turvallisuusasioista. Kysyttäessä opiskelijoilta, millai-

nen vaikutus Turvapuistovierailulla oli heihin, vastasivat he, että vierailu sai heidät 

ajattelemaan, lisäsi työturvallisuusymmärrystä. Asiat jäivät näin paremmin mieleen. 

Jatkossa he uskovat kiinnittävänsä enemmän huomiota työturvallisuuteen ja nou-

dattavat määräyksiä.  

Useat asiantuntijatkin mainitsivat, että Turvapuistot ovat tehokkaita työturval-

lisuuskasvatuspaikkoja. He pitivät turvallisuuskasvatuksen aloittamista mahdolli-

simman varhain tärkeänä. Koulutuksissa tulisi hyödyntää arkipäivän turvallisuus-

tilanteita, pelejä, simulointeja ja virtuaalitodellisuutta. He korostivat, että koulutuk-

sen tulee olla päämäärätietoista ja koulutustilaisuudet tulee tuoda lähelle fyysistä 

työntekoa.  

Turvapuistokonseptiin tulee kehittää ammatillisempaa ja formaalimpaa koulu-

tusta. Turvapuistojen toiminta voisi olla paljon nykyistä laajempi. Tulevaisuuden 

Turvapuistot ovat yksi mahdollisuus monipuolisiksi turvallisuuskasvatuspaikoiksi, 

jonne voi rakentaa monenlaisia turvallisuuden koulutusmahdollisuuksia, pelejä, 

leikkejä ja kilpailuja, kaikenikäisille. Tulevaisuuden Turvapuistoja voidaan hyö-

dyntää monenlaisten pätevyyksien kouluttamiseen sekä kokemusasiantuntijoiden 

hyödyntämiseen. Alalla yleisesti käytettävä termi asenne on tarkoituksenmukaista 

muuttaa termiksi suhtautuminen. Suhtautuminen kuvaa paremmin laajempaa, ak-

tiivisempaa ja myönteisempää toimintaa työturvallisuutta kohtaan. Suhtautuminen 

on yhteisöllinen termi, jota voi käyttää koko työyhteisön ja organisaation tapana 
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toimia. Työpaikalla ei voi olla asennetta, mutta sillä voi olla yhteinen suhtautumi-

nen.  

Asiat, joita Rudus ja Pohjois-Suomen Turvapuistoissa painotettiin, näkyivät 

muuttuneissa vastauksissa. Asiantuntemuksella ja esimerkkien todenmukaisuu-

della on vaikutusta vastauksiin. Turvapuistokierroksella kannattaa panostaa ennen 

kaikkea kokemuksellisuuteen. Erityisesti nuorille suunnattujen kierrosten tulee olla 

huolellisesti suunniteltuja ja esimerkkitapauksin valmisteltuja. Mieluummin vähän 

ja perusteellisesti kerrallaan kuin huonosti ja pikaisesti viety kierros. Tiedon lisäksi 

ihminen kaipaa perustelun asialle (Arnold ym. 2005).  

5.2 Tutkimusongelma yhteenvetona  

5.2.1 Miten rakennusalalla toimivat henkilöt suhtautuvat 

työturvallisuuteen? 

Työturvallisuuden merkitystä rakentamisessa pidetään tärkeänä ja siihen panoste-

taan. Rakennusalan toimijat tietävät vastuunsa ja tuntevat lait. Heillä on käsitys, 

mikä on oikein ja mikä väärin. Nuorilla, juuri opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla-

kin on ymmärrystä konkreettisista vaaranpaikoista työmaalla. Konkreettisemmat ja 

arkipäiväisemmät riskit onkin helpompi ymmärtää ja hyväksyä.  

Substanssi lisääntyy kokemusten ja tietoisuuden myötä. Kiire, ulkopuolelta tu-

levat vaatimukset, urakat ja vuokra- sekä ulkomaalaisen työvoiman käyttö, mutta 

myös alan voimakas polarisoituminen hyvin ja huonosti asiansa hoitaviin yrityksiin 

sekä pätevyysvaatimusten puuttuminen aiheuttavat riskitilanteita, joiden vuoksi ta-

paturmia rakennusalalla edelleen tapahtuu. Rakennusala on perinteinen, maskulii-

ninen, fyysinen ja rohkeutta vaativa toimiala, jossa pienet ruhjeet ja naarmut kat-

sotaan edelleen asiaan kuuluviksi. 

Rakennusalan toimijat tiedostavat, että alalla on erilaisia riskejä ja ne on tun-

nistettava ja huomioitava toiminnassa. Opiskelijat eivät uskoneet joutuvansa raken-

tamistyössä tapaturmaan. Tapaturman kokeneetkaan eivät olleet ennen aiemmin 

pohtineet työtapaturman uhkaa. Laitisen ja muiden (2013) sekä Rundmon (2000) 

mukaan työntekijä on suuressa tapaturmavaarassa, jos hän ei edes tiedosta vaaran 

mahdollisuutta. Haastatteluissa puhuttiin virheellisestä turvallisuuden tunteesta, 

josta myös Reason (1990) on puhunut.   
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Suhtautumisen merkitys tapaturmiin on merkittävä. Työntekijöillä tulee olla 

aikaa pysähtyä ja miettiä ennen toimeen ryhtymistä. Jos tapaturmat sattuvat sa-

moissa yrityksissä (Bull ym. 2002), silloin turvallisuuskulttuurissa on parannetta-

vaa. Osa työntekijäryhmistä suhtautuu rakennusalan asiantuntijoiden mukaan työ-

turvallisuuteen muita huonommin. Urakoitsijat, viimeistelytyöntekijät, työnjohta-

jat ja ulkomaalaiset työntekijät olivat asiantuntijoiden mukaan niitä ryhmiä, joilla 

on edelleen huonompaa suhtautumista työturvallisuutta kohtaan. Mitä pätevämpää 

ja koulutetumpaa rakennusalalla toimiva henkilöstö on, sitä parempaa suhtautumi-

nen on. Toisaalta yksilöiden väliset erot ovat merkittävät. Rakennusalalle kaivataan 

lisää ohjeistusta ja valvontaa sekä erilaisia pätevyysvaatimuksia ja sertifikaatteja 

työturvallisuuden parantamiseksi, etenkin työnantajaedustajien mukaan. 

Työyhteisön kulttuuri vaikuttaa voimakkaasti siihen, miten työturvallisuuteen 

suhtaudutaan. Alan voimakas kehittyminen ja muutokset ovat voineet jäädä huo-

maamatta ja työmailla toimitaan niin kuin ennenkin ja näin huonot tavat saattavat 

siirtyä edelleen uusiin rakentajasukupolviin. Asiantuntijat korostivat työturvalli-

suudessa asennetta, suunnittelua, varusteita, ammattitaitoa ja olosuhteita. Heidän 

mukaansa työturvallisuus lähtee yksilön työturvallisuushakuisesta toiminnasta, tur-

vallisesta työskentelystä työpaikalla sekä organisaation mahdollistamasta työtur-

vallisuudesta (Kuva 25). Ammattilainen ymmärtää ja tunnistaa vaarat. Turvallisuus 

tulee nähdä laajana kokonaisturvallisuutena, arkipäivän valintoina ja itsensä arvos-

tamisena. 

Jos me arvostamme perhettä, työtä ja omia mahdollisuuksiamme, herää kysy-

mys, miksi oma terveys tai turvallisuus eivät nouse arvoasteikossa suuremmalle 

sijalle? Vai pidetäänkö omaa terveyttä ja työturvallisuutta itsestään selvyytenä? 

Opiskelijoiden vastauksissa oli myös havaittavissa, että he ihmettelivät huonoa 

suhtautumista työturvallisuuteen. 

Myös asiakkaat tulee saada suhtautumaan turvallisuustietoisemmin. Jos yhteis-

kunnallinenkin ajattelu rakentamisesta lähtee miehisenä, maskuliinisena, fyysisenä, 

kovien arvojen alana, ei turvallisuusajattelulle anneta sijaa. Siitä ei myöskään olla 

valmiita maksamaan.  

Puuttumiskynnys turvallisuuteen liittyviin havaintoihin on korkea. Rakennus-

alalla koetaan, ettei muiden asioihin ole sopivaa puuttua. Vain vajaa puolet louk-

kaantuneista ja kolmasosa asiantuntijoista huomauttaisi ohi kulkiessaan turvalli-

suuspuutteisiin liittyvistä asioista. Opiskelijoiden vastauksissakin korostettiin jo-

kaisen omaa käyttäytymistä, vaikka joku mainitsikin, että puuttumiskynnys Turva-

puistokäynnin jälkeen madaltui.  
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Opiskelijat suhtautuivat työturvallisuuteen pääosin hyvin. Kyselyn vastauk-

sista on huomattavissa, että nuorempien kohdalla oli kokemattomuutta ja tietämät-

tömyyttä. Vanhemmilla ja työkokemusta omaavilla opiskelijoilla oli realistisempia 

näkemyksiä, mutta myös kriittisyyttä työturvallisuutta kohtaan. He eivät myöskään 

olleet niin ehdottomia määräysten noudattamisessa. Nuoremmat, lukio-opinnot 

suorittaneet ja naisopiskelijat olivat idealistisempia vastauksissaan ja omassa tur-

vallisuuskäyttäytymisessään. Heillä oli tervettä pelkoa vaaroja kohtaan sekä kun-

nioitusta työturvallisuuteen ja Turvapuistossa käynnillä oli enemmän vaikutusta 

heidän vastauksiinsa. Turvapuistossa vieraillessaan opiskelijat uskoivat käynnin 

vaikuttavan positiivisesti heidän turvallisuusajatteluunsa. Konkreettisten asioiden 

näkeminen, todelliset esimerkit ja uudet tiedot auttavat työturvallisuuden huomioi-

misessa jatkossa paremmin. Konkreettisuudella, autenttisuudella saavutetaan sy-

vällisempi ymmärrys. 

Putoamistapaturmissa loukkaantuneet pitävät tärkeänä, että työympäristön tur-

vallisuudesta on huolehdittu ja että omaan turvallisuuskäyttäytymiseen ja suhtau-

tumiseen on mahdollista vaikuttaa. Subjektiivinen tapaturmakokemus on tehokkain 

muutoskeino, mutta myös malliesimerkit, kokemusasiantuntijat ja -kouluttajat sekä 

työympäristössä tapahtuvat koulutukset koetaan tehokkaiksi. Loukkaantuneet 

työntekijät kaipaavat etenkin pienemmille työmaille lisää ohjeita sekä tiukkaa puut-

tumista ja valvontaa. Toisaalta he kaipasivat myös jouston mahdollisuuksia muun 

muassa henkilönsuojainten käyttöön. Ennen tapaturmaa suhtautuminen työturval-

lisuuteen oli ollut hyvin kirjavaa. Loukkaantuneiden mukaan tärkeintä työssä on 

turvallisen työskentelyn mahdollisuus, koulutus, perehdytys sekä substanssiosaa-

minen (Kuva 25). Substanssi sijoittuu loukkaantuneiden mukaan oman osaamisen, 

mutta myös työnantajavelvollisuuksien välimaastoon. Vasta kolmanneksi louk-

kaantuneet työntekijät mainitsivat yksilön oman vastuun.  

Tulosten yhteenvetona saatu malli (Kuva 25) pohjautuu edellä esitettyihin tau-

lukoihin (11, 12 ja 13), jonka mukaan, nuolella merkittynä, asiantuntijat näkevät 

työturvallisuuden lähtevän yksilön omista edellytyksistä, vastuusta, valinnoista, 

kompetenssista sekä työyhteisön ja työmaan toimintaedellytyksistä, yhdessä teke-

misestä, substanssista ja työnantajan luomista puitteista, laajemman organisaation 

ja yleisen kulttuuriin turvallisuuskäsityksestä ja siihen suhtautumisesta. Putoamis-

tapaturmissa loukkaantuneet henkilöt puolestaan kokevat tärkeysjärjestyksen läh-

tevän laajemmista yhteiskunnallisista ja turvallisen työn mahdollisuuksista. Nuoli 

kulkee päinvastaiseen suuntaan.  
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Opiskelijoiden vastauksissa työturvallisuus oli tasapainoinen kokonaisuus yk-

silön toimintaa, käyttäytymistä, huolellisuutta, tietoisuutta ja sitoutumista sekä tur-

vallisen työskentelyn mahdollistamista, kuten ohjeistusta, valvontaa, oikeanlaisia 

varusteita ja suunnitelmallista työskentelyä ja vielä yleisen turvallisuuskulttuurin 

yhteistyötä (Kuva 25). Tätä opiskelijoiden puolueettomuutta, ettei heillä vielä ole 

kantaa siitä, mistä hyvä suhtautuminen työturvallisuuteen tulee lähteä, kenellä on 

ensisijainen vastuu työturvallisuudesta, tulee hyödyntää koulutuksessa, työturval-

lisuuskasvatuksessa ja sitouttamisessa sekä sen vahvistamisessa kollektiiviseen 

työturvallisuusvastuuseen. Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta!  

Kaiken pohjalla on koulutuksella, oppimisella ja ammatillisella kasvulla han-

kittu substanssi ja kompetenssi, mikä nähtiin edellytykseksi työturvalliselle toimin-

nalle (Kuva 25). Myös Harms-Ringdahl (2013) on jakanut turvallisuustoimet yh-

teiskunnan, organisaatioiden ja yksilön vastuisiin. Yhteiskunta vastaa laista, orga-

nisaatiot työnjohdosta ja yksilö sitoutumisesta.  

Kuva 25.  Tutkimuksesta syntynyt malli työturvallisuuteen suhtautumisesta rakennus-

alan toimijoiden: loukkaantuneiden työntekijöiden, alan asiantuntijoiden ja opiskelijoi-

den näkökulmasta. Asiantuntijat näkevät työturvallisuusvastuun ja suhtautumisen sii-

hen eri näkökulmasta kuin putoamistapaturmassa loukkaantuneet. Opiskelijoilla ei ole 
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näin vahvaa näkemyseroa, vaan heillä on tasapainoisempi näkemys suhtautumisesta 

työturvallisuuteen. 

Kuvassa 25 toteutuvat myös monien muiden tutkijoiden mukaiset ajatukset tapa-

turman tekijöistä ja niihin vaikuttamisista. Taulukossa 15 oli listattu yhteenvetona 

persoonallisiin piirteisiin ja negatiiviseen suhtautumiseen vaikuttamisen valistus-

keinot, koulutus ja sanktiot. Koulutus lisää tietoja ja taitoja. Oppipoika-mestari eli 

mentorointi takaa, että hiljainen tieto työyhteisössä siirtyy aloittelevalle työnteki-

jälle. Pätevyysvaatimukset takaavat, että alan toimijoilla on vaadittavat tiedot ja 

taidot. Työyhteisössä, kulttuurilla ja ergonomialla vaikutetaan siihen, että työ sopii 

tekijälle. Kuva 25 noudattelee hyvin myös Johdannossa esitettyä kuvaa 6. 

5.3 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimus olisi voitu toteuttaa monella eri tavalla ja eri lähtökohdista. Jos projekti 

aloitettaisiin nyt, olisi se toisennäköinen. Koska tehtyjä valintoja ei voi muuttaa, 

voi tässä kohdassa vain pohtia, mitä jatkossa voisi tehdä toisin ja mitkä ovat tämän 

tutkimuksen implikaatiot teoreettisesti ja käytännössä.  

Tutkimus vahvisti aiemmistakin tutkimuksista (mm. Levitt & Samelson 1993) 

noussutta päätelmää, että työturvallisuutta pidetään tärkeänä asiana. Vaatimuksia 

ehdotettiin jopa tiukennettaviksi ja valvontaa kaivattiin lisää. Toisaalta oman har-

kinnan käytön mahdollisuutta kaivattiin enemmän. Jos määräyksiä lähdettäisiin 

löyhentämään, siirtyisi vastuu täysin työntekijälle, mitä välttämättä ei haluta. Yl-

lättäen resilienssi määriteltiin haastatteluissa laajemmin ja toisesta näkökulmasta. 

Se tulkittiin myös joustavuudeksi työturvallisuusmääräysten noudattamisessa, har-

kinnanvaraisuudessa.  

Tutkimuksessa paljastui myös, mikä on yleisesti tiedossa, että työssä, työnan-

tajan valvonnassa toteutettava työturvallisuus on eri asia kuin vapaa-ajan rakenta-

misessa noudatettava työturvallisuus. Työturvallisuuteen suhtautuminen ja sitoutu-

minen tulee olla syvää ymmärrystä niin, ettei kukaan tee vapaa-ajallakaan töitä il-

man suojavälineitä ja -varusteita. Vapaa-ajan tapaturmat ovat vielä isompi haaste 

kuin työssä tapahtuvat tapaturmat.  

Jotta koko rakennusala saadaan työturvallisemmaksi, tulee valvontaa, opas-

tusta ja valistusta kohdistaa myös kertarakentajiin, tee-se-itse-miehiin ja joka-ko-

din-remontoijiinkin. Turvallisuustietoisuutta tulee rakentaa pitkäjänteisesti, aina 

lapsuudesta lähtien ja, kokonaisvaltaisesti arkipäivän turvallisuusajattelusta ja -
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käyttäytymisestä lähtien. Autoissakin turvavöiden käyttö on saatu täysin luonnol-

liseksi asiaksi muutamassa kymmenessä vuodessa. 1970-luvulla autojen takapen-

killä ei edes ollut turvavöitä. Tulevaisuudessa tuleekin kysyä, mikä osuus sillä on 

työtehoon ja työn mielekkyyteen, kun työtekijä tietää, että työturvallisuusasioihin 

on työpaikalla kiinnitetty erityistä huomiota? Kuinka kontekstiriippuvainen suh-

tautuminen työturvallisuuteen on?  

Mielenkiintoista olisi tietää, hakeutuvatko rakennusalalle muutkin kuin mas-

kuliiniset henkilöt, esimerkiksi A-tyyppiset henkilöt, jotka yleensä ovat eteenpäin 

pyrkiviä, kilpailuhaluisia, kiireisiä, työlleen omistautuvia, määräajoista kiinnipitä-

viä (Davidson & Cooper 1980)? Mikä merkitys rakentamisen urakkaluonteisuu-

della ja fyysisyydellä on sitoutumiseen ja suhtautumiseen työturvallisuutta kohtaan? 

Mikä merkitys rakennusalan arvostuksella, palkalla tai yleisellä yhteiskunnallisella 

merkityksellä on alalle hakeutumisessa ja työturvallisuuteen suhtautumisessa. 

Rakennusalan työtapaturman syinä ovat yleensä kiire, rutiinit, välinpitämättö-

myys, inhimilliset virheet, suhtautuminen ja ammatillisuuden puute. Usean haasta-

teltavan, niin loukkaantuneiden kuin asiantuntijoidenkin, mielestä paras oppi on, 

kun itselle sattuu vahinko. Jotta jokaisen ei tarvitse satuttaa itseään, tulee sattuneet 

tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet analysoida ja niistä ottaa opiksi. Loukkaantu-

neita tulee käyttää kokemusasiantuntijoina. 

Vaikka rakentaminen on perinteinen ja käytännönläheinen toimiala, se on ko-

kenut rajun muutoksen viimeisten vuosikymmenien aikana. Vaatimukset ovat kas-

vaneet ja tekniikkaa on tullut lisää. Silti alalle ei edelleenkään vaadita minkään-

laista koulutusta. Monessa haastattelussa tuli ilmi, että rakennusala kaipaa pikai-

sesti vaatimukset pätevyydestä ja sertifikaatit toimijoiden substanssin varmista-

miseksi. Näin ovat todenneet monet tutkijatkin, kuten Häkkinen (2015). Työturval-

lisuuskortti on yksi mahdollisuus säännöllisen koulutuksen varmistaja, jos se tulisi 

pakolliseksi kaikille työmaille. Korttikoulutusta tulee kuitenkin kehittää paljon for-

maalimmaksi ja laajentaa sen sisältöä, jotta viiden vuoden välein suoritettava päi-

vitys ei koe inflaatiota. Taulukossa 15 on tiivistetysti esitetty työtapaturmien syyt 

ja vaikuttamiskeinot sekä kuvassa 25 toimijoiden erilaiset näkökulmat suhtautumi-

seen. Tällaisia työkaluja on hyvä käyttää työturvallisuuskasvatuksessa ja perehdy-

tyksessä säännöllisesti. 

Vaikka nuoret tulevatkin alalle yhä useammin koulutuksen kautta, he ovat edel-

leen riskialttiita työntekijöitä. Nuorten kohdalla riskiä vähentävät perehdytys, oh-

jaus ja riittävä tuki. Kuinka hyvin esimerkiksi työllistettävät, kuntoutujat tai maa-

hanmuuttajat perehdytetään rakennustöihin? Kuinka suuri osa tapaturmista sattuu 
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työllistettäville tai pitkän poissaolon jälkeen työhön palaaville, saati erilaisesta 

kulttuurista tuleville? 

Rakennusalan monimuotoisuus erilaisten koulutusten, roolien, tapojen, toimin-

tojen ja käytösten verkostossa ja kulttuurissa asettaa haasteita ei pelkästään turval-

lisuusjohtamiselle, vaan myös turvallisuustietoisuudelle. Miten turvallisuustietoi-

suus syntyy? Missä vaiheessa ammatillisuus alkaa muodostua? 

Opiskelijat korostivat, että Turvapuistoissa oppi uusia asioita konkreettisuuden 

ja käytännön esimerkkien avulla. Kokemuksellinen oppiminen on tehokkaampaa 

kuin esimerkiksi luennot. Oppimisen tueksi tulee olla monipuolisia oppimisympä-

ristöjä (Reiman ym. 2015). Suomeen rakennetut Turvapuistot antavat mahdollisuu-

den kokemukselliseen oppimiseen. Puistot ovat saavuttaneet tunnettavuutta ainakin 

niillä paikkakunnilla, joilla ne ovat toimineet. Jotta mahdollisimman moni pääsisi 

hyötymään kokemuksellisesta oppimisesta, Turvapuistoja tulisi laajentaa muualle-

kin Suomeen tai kehittää virtuaalisia työturvallisuuden oppimispaikkoja. Turva-

puistoissa, kokemuksellisen oppimisen tueksi, tulee ehdottomasti panostaa niin al-

kuinformaatioon kuin kokoavaan päätöstilaisuuteen, jossa olisi mahdollisuus ref-

lektoida, aktiivisesti pohtia ja käsitteellistää kokemuksia, jotta oppimista tapahtuisi 

aidosti.  

Jotta Turvapuistot toimisivat tehokkaasti monipuolisina oppimispaikkoina, tu-

lee niihin rakentaa erilaisia koulutuspaketteja erilaisiin tarpeisiin. Turvapuistossa 

pitää vierailla usein ja käsitellä pieniä asiakokonaisuuksia kerrallaan. Vierailun tu-

lee olla suunniteltu ja sillä tulee olla selkeät tavoitteet. Turvapuistot kokevat nope-

asti inflaation, jos siellä vain käväistään. Opiskelijoiden vastaukset muuttuivat eni-

ten Turvapuistoissa käsitellyistä asioista. Koulutuksen laatuun tulee kiinnittää huo-

miota ja mahdollisuuksien mukaan käyttää päteviä kouluttaja. Turvapuistojen vai-

kutukset opiskelijoihin olivat sidoksissa siihen, millainen tausta opiskelijalla oli. 

Toisen asteen opiskelijoiden vastauksissa on tulkittavissa epävarmuuden lisäänty-

mistä Pohjois-Suomen Turvapuistovierailun jälkeen. Myös ammattikorkeakoulun 

nuoremmissa opiskelijoissa epävarmuus vierailun jälkeen lisääntyy. Turvapuisto-

vierailu liian aikaisessa vaiheessa herättääkin vain enemmän kysymyksiä ja epä-

varmuutta kuin vastauksia. 

Vaikka Rudus ja Pohjois-Suomen Turvapuistot on rakennettu samanlaisen ajat-

telun pohjalta, on niissä paljon myös omanlaisia piirteitä. Rudus Turvapuisto toimii 

valmiissa ympäristössä, mikä on asettanut tietyt reunaehdot toteutukselle. Tulevai-

suuden kehitystyössä reunaehtoja ei tule pitää liian jäykkinä, vaan kehittää toimin-

taa monipuolisemmaksi, enemmän kaikkien alojen koulutuspaikaksi. Toimintaa on 

jo laajennettukin, eikä puisto enää ole vain Rudus-yrityksen koulutuspaikka. Rudus 
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Turvapuistossa on panostettu hyvään esittelyyn, rastikohtaisiin yritysten koulutta-

jiin ainakin opiskelijoiden kierroksilla. Pohjois-Suomen Turvapuisto on uusi ja sen 

rakentaminen on aloitettukin yritysten yhteistyönä. Pohjois-Suomen Turvapuisto 

on monipuolinen ja moneen mahdollistava. Pohjois-Suomen Turvapuistossa on pi-

detty kouluttajakoulutuksia ajatuksella, että kouluttajia olisi paljon. Se asettaa omat 

haasteet etenkin esittelyjen ja turvallisuuskasvatuksen laadulle. Turvapuistojen 

kouluttajakoulutuksille tulee asettaa pätevyys- ja laatuvaatimukset. Turvapuisto-

konsepti on hyvä ja ehdottoman kannatettava. Sen ei saa antaa jäädä nykytilaan, 

vaan se vaatii jatkuvaa kehittämistä ja uudistumista.  

Kolmas Turvapuisto on rakennettu Itä-Suomeen. Pelastusopisto on yhdessä eri 

yritysten kanssa toteuttanut Kuopioon työturvallisuuden harjoitusalueen.  

5.4 Tutkimuksen luotettavuus  

Kuten jo edellisen luvun alussa todettiin, tutkimus ei olisi samanlainen, jos se teh-

täisiin uudelleen. Tutkimusprosessin kasvattamana aloittaisin prosessin aivan eri 

tavalla ja työskentelisin paljon tehokkaammin. Kaikkien oppien vastaisesti tässäkin 

tutkimuksessa ryhdyttiin keräämään aineistoa liian nopeasti ja aikaisessa vaiheessa. 

Olisin voinut yrittää etsiä valmiita kysymyslomakkeita, olisi pitänyt keskittyä teo-

riaan, olemassa oleviin tutkimuksiin ja lähteisiin paljon seikkaperäisemmin ennen 

aineistonkeruuta. Olisin voinut keskittyä aineiston hankinnassa pelkästään pu-

toamisasioihin. Omaa onnistumista joutuu monitoroimaan koko tutkimusprosessin 

ajan. Mutta, kuten jostakin teoksesta tutkimuksen alkuvaiheessa luin, tutkimus on 

tuotos, johon vaikuttavat juuri ne asiat, joita tutkija sillä hetkellä tietää ja tuntee. 

Monimenetelmän käyttö, samoin monografiamuoto, ovat perusteltua tässä tut-

kimuksessa tutkimuskohteen, aineistojen moninaisuuden, tutkijan ajankäytön ja 

kiinnostuksen vuoksi. Liian ehdoton lokeroituminen joko laadulliseen tai määrälli-

seen tutkimukseen ei olisi sopinut tutkimuksen luonteeseen. Esimerkiksi hypotee-

sin olemassaolo on kiistanalainen asia kvalitatiivisessa ja kvantitatiivisessa tutki-

muksessa. Tässä tutkimuksessa lähtöoletus on ollut olemassa, mutta sitä ei ole nos-

tettu testattavan hypoteesin asemaan. Tässä tutkimuksessa ei ole käytetty testiryh-

miä, vaan jokainen Tapaus (Case) on ollut oma osatutkimuksensa. (Brannen 1992.) 

Brannen (1992) on todennut, että monimenetelmän käyttö vaatii erilaisia taitoja. 

Todennäköisesti ne taidot ovat kehittyneet tutkimuksen myötä, vaikka edelleen on 

paljon opittavaa.  

Tutkimuksen laajuus johtuu muun muassa siitä, että tutkija on pyrkinyt kuvaa-

maan tutkimuksen tekoa perusteellisesti. Kokeneempi tutkija olisi todennäköisesti 
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saanut tiivistettyä raportin lyhemmäksi. Suomenkielinen raportti oli luonnollisempi 

vaihtoehto tutkimuksen kansallisen näkökulman vuoksi. 

Tutkimuksen, niin perus- kuin soveltavankin tutkimuksen, tulee olla objektii-

vista ja luotettavaa. Sen tulee olla kriittistä ja järjestelmällistä. Työtapaturmat tut-

kimuskohteena on herkkä aihe eikä tutkimuksessa voida soveltaa kokeellista tutki-

musta. (Järvenpää & Kosonen 1999.) 

Validius ja reliabiliteetti 

Tulosten luotettavuutta mitataan muun muassa validiteetilla. Ulkoinen validiteetti 

tarkoittaa tutkimuksen yleistettävyyttä ja sisäinen validiteetti puolestaan tutkimuk-

sen luotettavuutta. Luotettavuutta mitataan loogisuudella ja pohtimalla, ovatko kä-

sitteet oikeita? Onko teoria valittu oikein? Ovatko mittarit oikeita ja mittaavatko ne 

mitattavia asioita? Ja millaiset tekijät heikentävät tutkimuksen luotettavuutta? 

Onko aineistoa tarpeeksi? Tukevatko ne toisiaan? Onko tutkimus toistettavissa? 

(Metsämuuronen 2006a, Metsämuuronen 2006b, Yin 1994, Silverman 1989.) Voi-

vatko tapaukset edustaa populaatiota? (Gerring 2007). Kuvaileva tutkimus kuvaa 

jotain ryhmää tai ilmiötä tietyssä kontekstissa (Järvenpää & Kosonen 1999). Ta-

paustutkimus edellyttää käsitteellisen, sisäisen ja ulkoisen validiteetin sekä relia-

biliteetin (Remenyi 2012, Rohlfing 2012, Yin 1994). Tässä tutkimuksessa tulokset 

vahvistivat monia aikaisempia käsityksiä tutkimuskohteesta. 

Tutkimuksen reliabiliteetti eli mittareiden luotettavuus (Järvenpää & Kosonen 

1999) testattiin kyselytutkimuksen osalta arvioitaessa Turvapuistojen vaikutusta 

opiskelijoihin ilmoittamalla tuloksista erilaisia tunnuslukuja, kuten keskiarvot, kes-

kihajonta, mediaani ja p-arvo (Liite 15). P-arvo eli tulosten merkitsevyys testattiin 

t-testillä.  

Käsite suhtautuminen (mind-set) on ollut koko työn kantava ajatus. Tutkimus-

kirjallisuudessa ei ole kovin laajasti käytetty termiä. Englanninkielisissä teoksissa 

käytetään sanaa attitude, joka yleensä suomennetaan käsitteeksi asenne. Suhtautu-

minen-käsitettä on tässä työssä käytetty laajemmin tarkoittamaan toimijoiden, niin 

yksilöiden, yhteisöjen kuin organisaatioidenkin, suhtautumista. Tässä suhteessa 

asenne olisi ollut liian rajoittunut psykologinen käsite. Suhtautuminen tässä muo-

dossa tulee lähelle kulttuuri-termiä. Käsitteen valinta voidaan katsoa onnistuneeksi. 

Mahdollisimman hyvä seurattavuus taataan perusteellisella dokumentoinnilla 

ja argumentoinnilla (Huuskonen 1992). Tutkijan tulee olla realistinen tutkimuksen 

tekemisessä. Miten löytää raakamateriaalista vain tutkimuksen kannalta tarkoituk-
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senmukainen aineisto (Remenyi 2012). Tutkittavan tapauksen on oltava sopusoin-

nussa alkuperäisen ongelmanasettelun kanssa. Tutkimusasetelman tulisi olla mah-

dollisimman samanlainen kaikissa Tapauksissa ja monimenetelmällinen loppuun 

asti (Plano Clark & Badiee 2010). Tapausten tiedot tulee pitää erillään, jotta kaikki 

voidaan nähdä erikseen ja tapauksia voidaan vertailla (Koskennurmi-Sivonen 

2015). Näin tässä tutkimuksessa on toimittu. 

Tutkimusvaiheiden erillään pito mahdollisimman pitkään lisää luotettavuutta 

(Hurmerinta & Nummela 2011). Tässä työssä monimenetelmällä tarkoitetaan 

erilaisten aineistojen antamien vastausten ja erilaisen ymmärryksen yhdistämistä ja 

joiltakin osin vertailemista, mikä on tyypillistä muun muassa käyttäytymistieteissä 

(Ronkainen 2009). Kysely- ja haastatteluaineistojen antamat informaatiot 

vahvistavat (triangulaatio), rikastuttavat ja täydentävät tutkimusta (Biesta 2010, 

Hänninen 2009, Creswell 2006). 

Haastattelujen osalta Remenyi (2012) toteaa, etteivät tapahtumat saisi olla 

viittä vuotta vanhempia. Tutkimusaineistoon kuuluu putoamistapaturmissa louk-

kaantuneita, joiden tapaturmasta on enemmän kuin viisi vuotta. Toisaalta Remenyi 

toteaa, että vanhempiakin voi käyttää, jos ilmiö on edelleen ajankohtainen.  

Tutkija itse on ollut vaihtelevasti mukana aineiston keräämisessä, analysoinut 

ja tulkinnut tuloksia. Vaarana on, että subjektiiviset käsitykset ohjaavat tulkintoja 

liikaa. Tutkija on pyrkinyt olemaan objektiivinen ja olemaan valmis muuttamaan 

käsityksiään, jos tulokset niin ovat osoittaneet. Tutkijan oma osallistuminen aineis-

ton hankintaan ja mukanaolo Turvapuistovierailuilla on osaltaan saattanut vaikut-

taa vastauksiin. 

Tutkimuksessa on pyritty noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutki-

muksella on pyritty olemaan aiheuttamatta harmia ja noudattamaan eettisyyden pe-

rusperiaatteita – kunnioitusta, kompetenssia, vastuullisuutta ja rehellisyyttä (Coo-

lican 2009, Simons 2009). Tutkija on kertonut oman osallisuutensa tutkimuksessa 

ja on kunnioittanut tutkittavien yksityisyyttä niin, ettei haastateltavien henkilölli-

syys paljastu tutkimuksen missään vaiheessa. Myös tapaturmiin liittyvät yksityis-

kohdat on jätetty raportin ulkopuolelle. Asiantuntijatehtävissä toimineiden nimet 

on kirjoitettu liitteisiin (Liite 1), mutta vastauksista ei selviä, kuka on sanonut mi-

täkin. Kaikilta osallistujilta on kysytty lupa muun muassa haastattelujen nauhoituk-

seen ja osallistuminen tutkimukseen on ollut vapaaehtoista. Kaikki lähteet ja viit-

teet on pyritty merkitsemään huolellisesti. Tutkimuksen rehellisyyden vuoksi ai-

neistosta on poimittu autenttisia lainauksia. 

Tutkimukseen osallistuminen on ollut vapaaehtoista ja opiskelijoille suunnattu 

kysely on toteutettu osana ammatillisia opintoja, turvallisuuskasvatusta, jolloin 
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huoltajan lupaa ei ole tarvittu, vaikka osa opiskelijoista olikin alaikäisiä. Pohjois-

Suomessa toimiva ammatillisen oppilaitoksen kannanotto tuki myös tätä tulkintaa.  

Kyselylomakkeiden toimittaminen opiskelijoille ennakkoon ennen Turvapuis-

tovierailua toteutui opettajien välityksellä. Osa opiskelijoista sai sen täytettäväksi 

sähköisesti, osalle oli kopioitu mustavalkoinen versio, jolloin kuvat olivat hämäriä. 

Tämä kyselyn ensimmäisen vaiheen vaihteleva laatu antoi vastauksille erilaiset läh-

tökohdat.  

Rudus Turvapuiston vastauksista osa oli joko ruotsin- tai englanninkielisiä. 

Nämä vastaukset käännettiin vapaasti suomen kielelle. Osasta suomenkielisistä 

vastauksia saattoi myös päätellä, ettei suomi ollut vastaajan äidinkieli. Nämä tekijät 

saattoivat vaikuttaa kysymysten ja vastausten tulkintavirheisiin. Pohjois-Suomen 

Turvapuistossa tutkimus toteutettiin rakennusalan opintojen alussa olleille opiske-

lijoille, joten Turvapuistoissa esitetyt asiat eivät välttämättä olleet heille tuttuja en-

nestään. 

Kyselyn onnistumiseen on vaikuttanut se, että Pohjois-Suomen Turvapuistossa 

ensimmäinen vierailupäivä elokuussa 2014 oli sateinen. Sade rajoitti jonkin verran 

ulkona oleviin rasteihin tutustumista. Turvapuistossa opiskelijoita opastivat kier-

roksella opettaja ja työnjohtaja, jotka kertoivat työturvallisuuteen liittyvistä asioista. 

Ulkopuolisia, tutkijaa lukuun ottamatta, ei paikalla ollut. Toinen päivä puolestaan 

oli aurinkoinen. Kierroksen jälkeen opiskelijat saivat lounaseväänsä ja he täyttivät 

kyselylomakkeen uudelleen. Tutkija oli havainnoimassa kierroksia osallistuen itse 

molempina päivinä kierrokselle sekä perehdytyshetkeen ennen kierrokselle lähtöä. 

Tutkija oli yksi kierrokselle osallistujista eikä ottanut kantaa esittelyyn. Tutkijaa ei 

myöskään erikseen paikan päällä esitelty. Tutkija kysyi ensimmäisen päivän kier-

roksella yhden kysymyksen ja hänelle esitettiin kysymys toisena vierailupäivänä, 

mutta näiden voidaan katsoa olevan luonnollista vuorovaikutusta eikä niinkään tut-

kijan osallistumista. Osallistumista ei voi siis pitää toimintatutkimuksena, koska 

tutkija ei pyrkinyt millään tavalla vaikuttamaan esittelyyn tai ottanut kantaa kier-

roksen aikana esittelijöiden puheisiin. Havainnointi ei ollut systemaattista. Tutkija 

teki muistiinpanoja esittelyn aikana mieleen tulleista asioista, mutta muistiinpanoja 

ei ole käytetty tutkimuksessa. Tutkija oli aiemmin osallistunut Pohjois-Suomen 

Turvapuiston kouluttajakoulutukseen vuonna 2014, mutta ei ole toiminut koulutta-

jan roolissa aineistoa hankkiessaan. 

Rudus Turvapuiston tutustumispäivä syyskuussa 2013 oli ensimmäinen kylmä 

ja tuulinen pakkasaamu lämpimän kesän ja syksyn jälkeen. Opiskelijat olivat hyvin 

kylmissään noin puolitoista tuntia kestäneen Turvapuistokierroksen jälkeen. Kyse-
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lyyn he saivat tulla vastaamaan sisätiloihin, jossa tutkija itse oli keräämässä vas-

tauksia. Sisätiloihin pääsyllä saattoi olla positiivinen vaikutus vastausten määrään 

turvapuistossa vierailun jälkeen. Vaikutusta saattoi olla myös sillä, että opiskelijat 

saivat ruokaa kierroksen jälkeen. 

Työmaan siisteyttä ja järjestystä koskeviin kysymyksiin opiskelijoiden vas-

taukset hajosivat kaikkiin vastausvaihtoehtoihin. Erilainen kysymyksenasettelu 

saattoi aiheuttaa hämmennystä tai opiskelijat eivät tienneet, miten vastata väittee-

seen. Ovatko työmaat oikeasti siistejä vai onko se tavoitetila? Opiskelijat kuitenkin 

yhdistivät työmaan siisteyden ja järjestyksen työturvallisuuteen ja vaaroihin. 

Tutkija itse oli aiemmin osallistunut erään rakennusalanyrityksen Rudus Tur-

vapuistovierailuun jo toukokuussa 2013, jolloin tutkija oli tutustunut rasteihin sekä 

saanut yleisen käsityksen, mitä ja miten rasteja Turvapuistossa esitellään. Vierailun 

pohjalta syntyivät myös tässä tutkimuksessa käytetyn kyselylomakkeen kysymyk-

set ja kuvat (Liite 11 ja 12). Tutkija ei osallistunut Turvapuistokierroksille opiske-

lijoiden kanssa, vaan ainoastaan keräsi kyselyjen vastaukset Turvapuistossa käyn-

nin jälkeen. Tässä tapauksessa tutkija ei ollut mukana niin, että se olisi ollut osalli-

sena aineiston hankinnassa (Eskola & Suoranta 2008). 

Tulosten perusteella rakentuva malli (Kuva 25) tukee tutkimuksen viitekehys-

kuvaa (Kuva 6), mikä on yksi Tapaustutkimuksen perusedellytys tutkimuksen ke-

hän sulkeutumisesta (Huuskonen 1992). 

Triangulaatio 

Tutkimustulosten luotettavuutta arvioidaan monimenetelmä-tutkimuksessa triang-

loinnin avulla (Simons 2009, Brannen 1992). Mahdollisimman moni mittauspiste 

eli tässä tutkimuksessa Tapauksista (Case), osatutkimuksista, koostuva aineisto 

mahdollistaa luotettavamman tuloksen (Berg 1995, Brannen 1992, Huuskonen 

1992). Tutkimuskohdetta tarkastellaan useammasta näkökulmasta. Aineistotrian-

gulaatio on eri aineistojen toisiaan tukevia tuloksia (Remenyi 2012, Berg 1995, Yin 

1994), kun taas menetelmätriangulaatio tarkoittaa saman tutkimuskohteen tutki-

mista aineistojen ja tutkimusmenetelmien avulla, jossa voi olla kvalitatiivista ja 

kvantitatiivista aineistoja ja menetelmiä (Eskola & Suoranta 2008, Remenyi 2012) 

sekä analysointitapoja (Huuskonen 1992). Simons (2009) tosin ei pidä eri menetel-

mien käyttöä hyvänä luotettavuuden arvioimisen käyttönä. 

Tässä tutkimuksessa eri Tapaukset (Kuva 9) muodostavat tutkimuksen aineis-

totriangulaation ja johtopäätökset tehdään useiden aineistojen perusteella, mikä on 
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suositeltavaa Tapaustutkimuksessa. Useasta lähteestä saatu informaatio on aina 

merkittävämpi (Yin 1994, Huuskonen 1992). 
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6 Johtopäätökset 

Työtapaturmia sattuu päivittäin. Rakentamisessa työtapaturmia tilastoidaan kaksi 

kertaa niin paljon kuin muilla teollisuuden aloilla. Työtapaturmat ovat iso ongelma 

ja haaste. Työtapaturmat johtuvat monenlaisista syistä: huolimattomuudesta, vahin-

goista, vääränlaisista toimintatavoista, olosuhteista, mutta myös vähättelevästä 

suhtautumisesta. Kaikki keinot työtapaturmien eliminoinniksi on käytettävä ja ta-

voitteita työturvallisuuden parantamiseksi on asetettava.  

Tämän Tapaustutkimuksen (Case Study) Tapaukset vastasivat tutkimusongel-

maan ja -kysymyksiin tutkimuskohdetta Rakennusalan toimijoiden suhtautuminen 

työturvallisuuteen tutkimalla. Tapaukset koostuivat putoamistapaturmissa vaka-

vasti loukkaantuneiden rakennusalan työntekijöiden (nLoukk.=10) ja alan asiantunti-

joiden (nAsiant.=20) haastatteluista sekä opiskelijoille suunnatuista kaksivaiheisista 

(before and after) kyselyistä Rudus (nRudus=128) ja Pohjois-Suomen (nPS=44) Tur-

vapuistoissa. Tutkimustyön lähtöoletuksena oli, että rakennusalan korkeaan tapa-

turmataajuuteen voidaan vaikuttaa panostamalla työturvallisuuteen, siihen suhtau-

tumalla ja sitoutumalla. Suhtautumisessa rakentamisen työturvallisuuteen on edel-

leen paljon tehtävää. Se vaatii toimijoiden syvällisen ymmärtämisen alan riskiteki-

jöistä ja suhtautumisesta työturvallisuuteen asiaan kuuluvalla vakavuudella.  

Työturvallisuutta pidetään tämän tutkimuksen mukaan tärkeänä, mutta kiire, 

erilaiset vaatimukset, ulkopuoliset paineet ja urakat menevät usein työturvallisuu-

den edelle. Nämä osaltaan vaikuttavat virhemahdollisuuksiin ja lisäävät tapaturma-

tekijöitä. Tutkimuksen mukaan konkreettiset vaarat tunnistetaan hyvin, mutta alalla 

vaaditaan osaamista erityisten riskien tunnistamiseen. Rakennusalan toimijoiden 

mukaan työturvallisuuteen tulee suhtautua vakavasti ja alalle kaivataan lisää oh-

jeistusta ja valvontaa. Toisaalta määräyksiin halutaan myös joustonmahdollisuutta.  

Rakennusalan toimijoiden vastuu huolehtia henkilökohtaisista varusteistaan ja 

välineistään lisää sitoutumista ja positiivisempaa suhtautumista työturvallisuuteen. 

Viranomaisille ja asiantuntijoille tulee, suunnittelijoiden lisäksi, lisätä vastuuta työ-

turvallisuudesta ja heidän tulee puuttua huomaamiinsa työturvallisuusepäkohtiin. 

Puuttuminen tulee lähtökohtaisesti olla kannustavaa, mutta ehdotonta.  

Työtapaturmia sattuu monenlaisten asioiden yhteensattumana, multikausaali-

sesti. Vaikka työturvallisuuteen olisi panostettu, aina on olemassa riskejä. Alan vaa-

rallisuuden vuoksi riskitietoisuus, vaarojen tunnistaminen ja yleinen huolellisuus 

ovat osa ammatillisuutta, asiantuntemusta ja substanssiosaamista. Koska rakennus-

alalle hakeutuvat maskuliiniset, uhkarohkeat ihmiset, turhia riskiottoja saadaan vä-

hennettyä koulutuksella. Koulutettu, turvallisuustietoinen rakentamisen toimija 
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suhtautuu työhön riittävällä vakavuudella. Yksi syy rakennusalan tapaturmiin on 

asiantuntijoiden mukaan työntekijöiden riittämätön koulutus ja puutteellinen pe-

rehdytys. Rakentamiseen on saatava ammattipätevyyskoulutuksia, joita ilman ei 

ole oikeutta toimia rakennusalalla. Koulutuksissa tulee painottaa perusteltua työ-

turvallisuutta entistä enemmän. Koulutettu henkilö ei ota turhia riskejä vapaa-ajal-

lakaan. Jatkokoulutuksia, perehdytyksiä ja erilaisia interventioita tulee järjestää 

säännöllisesti myös kaikille rakentamisen toimijoille, käytännönläheisesti.  

Erilaiset pätevyysvaatimukset ja sertifikaatit, alkaen Työturvallisuuskortista, 

ovat ehdoton edellytys työturvallisuuden parantamisessa. Lisäksi tarvitaan pitkä-

kestoinen lapsuudesta alkava kokonaisturvallisuuskasvatus, jonka tulee jatkua aina 

ammatilliseen koulutukseen asti. Koulutuksen tulee olla formaalia, tavoitteellista 

ja hyvin toteutettua. Pelkkä kortti ei paranna suhtautumista työturvallisuuteen. 

Myös kouluttajilta tulee vaatia riittävää pätevyyttä ja suhtautumista työturvallisuu-

teen. 

Yksi työturvallisuuden interventiopaikka ovat Turvapuistot. Turvapuistot ovat 

rakennettuja koulutusratoja, joissa tavoitellaan turvallisuus- ja riskitietoisuuden pa-

rantamista, esitellään uutta tekniikkaa ja annetaan vaihtoehtoisia malleja työturval-

lisuuteen. Turvapuistoja tulee käyttää suunnitellusti ja asiantuntevasti. Turvapuistot 

kokevat helposti inflaation, jos sinne mennään nopeasti vain katselemaan. Mie-

luummin Turvapuistossa käydään useamman kerran ja tutustumassa muutamaan 

asiaan kerrallaan. Vierailuihin Turvapuistoissa tulee panostaa ja rasteilla tulee olla 

asiantunteva esittely sekä esimerkkeihin perustuvaa konkreettista asiaa turvallisuu-

desta. Usealle rakennusalan aloittelevalle ja kokemattomalle opiskelijalle Turva-

puisto oli enemmänkin hämmentävä kuin valaiseva paikka. Turvapuistovierailua 

ennen opiskelijalla on oltava jonkinlaista pohjatietoa työturvallisuudesta sekä ra-

kentamisesta. Turvapuistoihin tulee rakentaa erilaisia kierroksia erilasta kokemusta 

omaaville kävijöille. 

Turvallisuuden parantamiseksi on kehitettävä virtuaalisia pelejä ja interventi-

oita, niin arkiturvallisuuden tunnistamiseen kuin työturvallisuushaasteisiinkin. Ta-

paturman kokeneita toimijoita tulee hyödyntää monipuolisemmin kokemusasian-

tuntijoina ja -kouluttajina.  

Työturvallisuuteen tulee sitoutua ja siihen tulee suhtautua entistä vakavammin. 

Työturvallisuuden tulee näkyä lainsäädännössä, valvonnassa, työpaikoilla ja yh-

teiskunnan ja organisaatioiden yhteisessä kulttuurissa sekä rakentamisen arvostuk-

sessa. Suhtautuminen työturvallisuuteen tulee näkyä myös mediassa. Työturvalli-

suus lähtee jokaisesta itsestään ja se edellyttää kaikkien sitoutumisen ja kaiken pa-

nostuksen – suhtautumisen. 
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23.9.2014.  

Kytömäki, Lasse. Ylitarkastaja. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Haastateltu 

6.10.2014.  

Lehtinen, Reijo, S. Asiamies. Talonrakennusteollisuus ry. Haastateltu 15.9.2014. 

Leino, Antti. Turvallisuuspäällikkö. Skanska Oy. Haastateltu 16.9.2014. 

Niskanen, Toivo. Ylitarkastaja. Työsuojeluosasto. Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Haastateltu 17.9.2014.  

Pekonmäki, Sami. Toimistomestari. Oulun Rakennusteho Oy. Haastateltu 

9.10.2014.  
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Pynninen, Ensio. Aluepäällikkö. Talonrakennusteollisuus ry. Haastattelu 7.10.2014.  

Päivärinta, Keijo. Ylitarkastaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Haastateltu 

22.9.2014. 

Renlund, Jari. Työsuojeluvaltuutettu. Skanska Oy. Haastateltu 16.9.2014. 

Stenius, Antero. Yliopettaja. Oulun ammattikorkeakoulu. Haastateltu 7.10.2014. 

Tervonen, Susanna. Osastonjohtaja. Oulun seudun ammattioppilaitos. Haastateltu 

3.10.2014. 

Vornanen, Jekorna. Työsuojeluvaltuutettu. NCC Rakennus Oy. Haastateltu 

17.10.2014. 

Vuorisalo, Raimo. Työturvallisuuskouluttaja. Haastattelu 9.1.2014. 
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Liite 2: Hyvät käytännöt rakennusalan työhön 

Hyvät käytännöt rakennusalan työhön kootusti (Lappalainen ym. 2003, Kiltti 2004). 

Nro Hyvät käytännöt rakennusalan työhön 

1. Koko organisaation yhteistyö ja johdon sitoutuminen työturvallisuuden kehittämiseen ja sitoutumisen 

osoittaminen. 

2. Ennakoiva ja huolellinen turvallisuussuunnittelu. 

3.  Panostus turvallisuushenkilöstöön sekä ennaltaehkäisevään työsuojelutoimintaan. 

4.  Työmaan jokapäiväinen työturvallisuuden koordinointi ja johtaminen. 

5.  Konkreettiset toimet, kuten koulutus ja perehdyttäminen työturvallisuuteen. 

6. Työntekijöiden osallistuminen ja sitoutuminen turvallisuustavoitteiden toteuttamiseen ja vuorovaiku-

tuksen lisääminen. 

7. Urakoitsijoiden ohjaus ja turvallisuustavoitteiden kirjaaminen tarjouspyyntöihin ja urakkasopimuksiin. 

8. Palaute ja palkitseminen turvallisesta toiminnasta. 

9. Tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista raportoiminen ja niiden tutkiminen. 

10. Turvallisuuden seuraaminen ja valvonta. Vertaisoppiminen muista yrityksistä. Kokemuksellisuus. 

11. Työmaan turvallisuusohjeiden laatiminen. 
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Liite 3: Suomalainen lainsäädäntö työturvallisuudesta 

Työturvallisuuteen liittyviä lakeja ja asetuksia ja niiden keskeisiä sisältöjä tämän tutki-

muksen näkökulmasta hakusanalla ”turvall*” haettu 4.–7.8.2014 (www.finlex.fi). Lait on 

järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. 

Laki/ 
Asetus 

Nimi Keskeisin sisältö/Tavoite 

2015/ 
459 

Työtapa-
turma- ja am-
matti- 
tautilaki (Ty-
TAL) 

Korvannut lait; Tapaturmavakuutuslaki (608/1948), Ammattitautilaki (1343/1988), 
Kuntoutuslain (625/1991) sekä Valtion virkamiehiä koskevan lain (449/1990).  
Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijät työtapaturman ja ammattitau-
din varalta (3§). Yrittäjä on oikeutettu vapaaehtoiseen vakuutukseen (4§). Tapa-
turma, työtapaturma ja ammattitaudit määritelty ja selvitetty seikkaperäisesti (17–
32§). 

2011/ 
646 

Jätelaki Syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta tulee vähentää kaikessa toiminnassa tai 
valmisteltava se uudelleen käyttöä varten tai toissijaisesti, kierrätettävä se (8§). 
Jätteen haltijan on järjestettävä jätehuolto (28§) ja toiminnanharjoittajan pidettävä 
kirjaa jätteistä, jos sitä syntyy yli 100 tonnia vuodessa, jos se on vaarallista tai kä-
sittely on ammattimaista (118§). 

2010/ 
1326 

Terveyden-
huoltolaki 

Kunnan on järjestettävä alueen työpaikoissa työskenteleville työterveyshuoltopal-
velut (18§). 

2009/ 
205 

VN asetus  
rakennustyön-
turvallisuu-
desta 

Rakennushankkeen osapuolten on huolehdittava, ettei työstä aiheudu vaaraa 
työmaalla työskenteleville ja päätoteuttajan on perehdytettävä työntekijät turvalli-
seen työskentelyyn (3§). 
Rakennuttajan on nimettävä rakennushankkeeseen pätevä turvallisuuskoordi-
naatti (5§) sekä laadittava turvallisuusasiakirjat, kuten turvallisuussuunnitelma 
(8§). 
Päätoteuttaja huolehtii turvallisuudesta, terveellisyydestä sekä työmaan siistey-
destä (12§). 
Laitteiden, työkalujen, koneiden, välineiden ja rakenteiden on oltava käyttötarkoi-
tukseen sopivia ja vaatimusten mukaisia sekä turvallisesti käytettävissä (14 §, 
15§, 19§). 
Työmaalla on tehtävä viikoittaiset kunnossapitotarkastukset, kuten mm. pu-
toamissuojaukset (16§).  
Henkilöiden nostamiseen on käytettävä vain sallittuja nostolaiteita (22§). 
Työmaa-alue on järjestettävä niin, että erilaiset suoritteet voidaan hoitaa turvalli-
sesti (25§). 
Alueet, joissa on mahdollisuus pudota yli 2 metrin korkeudelta on varustettava 
suojakaiteilla tai muita suojarakenteita, joissa on oltava käsi- ja välijohde sekä jal-
kalista. Kaiteen korkeus on oltava vähintään 1 metri. Jos rakenteiden asentami-
nen ei ole mahdollista, on käytettävä putoamisen estäviä valjastyyppisiä henki-
lönsuojaimia, joiden kiinnitys on tehtävä turvallisesti. Kuilut ja aukot on suojattava 
jalkalistallisella kaiteella tai suljettavalla kannella, mikä on merkittävä selvästi. 
(28§) 
Lisäksi on estettävä esineiden ja tavaroiden putoaminen (29§). 
Työskentelytasot on oltava tarkoituksen mukaiset (30§) ja kulkutiet turvallisia 
(31§). 
Tikkaita saa käyttää vain tilapäisesti. Tikkaat voivat olla korkeintaan 6 metriä pit-
kät. Työnantaja arvioi tikkaiden käytön vaarat. A-tikkailla voi seisoa vain alle met-
rin korkeudessa (32§). 
Työ on suunniteltava niin, ettei työasennoista aiheudu vaaraa (69§). 
Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää, turvajalkineita ja heijastavia va-
roitusvaatetusta sekä työn ja työolosuhteiden edellyttämään henkilökohtaista sil-
mien suojausta. Valjaissa on oltava pituuden säädin. (71§) Erityisen vaarallisia 
töitä mm.: hautautumisen tai putoamisen vaara, tukehtumisen vaara, erilaiset 
purkutyöt sekä tie-, katu ja rautatietyö.  
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Laki/ 
Asetus 

Nimi Keskeisin sisältö/Tavoite 

2008/ 
400 

Valtio- 
neuvoston 
(VN) asetus 
koneiden tur-
vallisuudesta 

Velvoittaa valmistajan huolehtimaan, että koneet täyttävät terveys- ja turvallisuus-
vaatimukset ja vaatii CE- vaatimustenmukaisuusmerkinnän (5§). 
Nostolaitteissa, joita ei ole tarkoitettu henkilöiden nostoon, on oltava pysyvä kiel-
tävä varoitus (Liite 1 4.3.3). 

2008/ 
403 

VN asetus 
työvälineiden 
turvallisesta 
käytöstä ja 
tarkasta- 
misesta  

Työnantajan on valittava työhön sopivat ja turvalliset työvälineet (2§) sekä huo-
lehtia niiden kunnosta (5§). 
Nostolaitteita valittaessa on huolehdittava, että nostot voidaan toteuttaa turvalli-
sesti ja sopivia laitteita käyttäen (20§). 
Putoamisen estävät suojarakenteet ja -laitteet on oltava sellaiset, että ne estävät 
tai pysäyttävät putoamisen (26§). 
Tikkaita käytettäessä on niistä saatava turvallinen ote ja tuki. Nojatikkaita ei saa 
käyttää työalustana. Tikkaat on oltava vakaalla alustalla. Tikkaiden luisuminen on 
estettävä ala- ja yläosasta ja niiden on oltava riittävän korkeat (30§). 

2006/ 
44 

Laki työsuoje-
lun valvon-
nasta ja työ-
paikan työ-
suojelu- 
yhteis-toimin-
nasta 

Työsuojeluviranomainen tarkistaa työpaikkoja ja muita valvonnan kohteita (3§), 
niin usein ja tehokkaasti kuin katsoo tarpeelliseksi (5§). Heillä on oikeus päästä 
paikkaan, jossa työtä tehdään, nähdä asiakirjat, keskustella osapuolen kanssa 
(4§). 
Työsuojeluviranomaisella on oikeus asettaa käyttökieltoja ja määrätä uhkasak-
koja (16§). 
Työntekijöiden valitsemalla työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää vaaralli-
nen työ (30§, 36§). 

2006/ 
85  

VN asetus 
työn- 
tekijöiden 
suojelemi-
sesta melusta 
aiheutuvilta 
vaaroilta 

Työnantajan on ensisijaisesti poistettava melulle altistumisesta työntekijän tervey-
delle tai turvallisuudelle aiheutuvat vaarat ja haitat tai vähennettävä mahdollisim-
man alhaiselle tasolle ja ajanjaksolle (12§). Työnantajan on huolehdittava, että 
saataville on henkilökohtaiset kuulonsuojaimet (13§). Raja-arvot ovat  
80–85 dB/pvä ja viikon jaksossa 87 dB/pvä (4§). 

2006/ 
475 

VN asetus 
nuorille työn-
tekijöille erityi-
sen haitalli-
sista ja vaa-
rallisista töistä 

Koulutukseen liittyen vaarallisiakin töitä voidaan tehdä yhdessä kokeneen ja am-
mattitaitoisen henkilön jatkuvassa valvonnassa (2§) ja työhön perehdyttäen (5§). 
Erityisen vaarallisiksi töiksi katsotaan liian rasittavat (fyysisesti tai psyykkisesti), 
vastuulliset, talousvastuulliset tai työt, joiden vaaraa nuori ei kykene tunnista-
maan tai välttämään (3§). 

2004/ 
1016 

Laki eräiden 
teknisten lait-
teiden vaati-
musten mu-
kaisuudesta 

Lain tarkoituksena on varmistaa, että koneet, työvälineet, henkilönsuojaimet ja 
muut tekniset laitteet ovat vaatimusten mukaisia eivätkä aiheuta tapaturman vaa-
raa tai haittaa terveydelle (1§). 

2002/ 
738  

Työturvalli-
suuslaki 

Velvoittaa työnantajan huolehtimaan työntekijöiden terveydestä ja turvallisuu-
desta, huomioiden yksilölliset tekijät (9§) sekä arvioimaan työpaikan terveys- ja 
turvallisuusriskit sekä korjaamaan todetut epäkohdat, myös yhteisellä työpaikalla 
(8§, 10§, 49§, 51§, 52§). Työnantaja/työn vastaanottaja huolehtii työntekijän pe-
rehdytyksestä (3§, 14§). Työantaja ja työntekijä yhteistoiminnassa huolehtivat 
työturvallisuudesta (17§). 
Työnantaja hankkii tarvittavat henkilönsuojaimet, apuvälineet ja varusteet (15§), 
joita työntekijän tulee käyttää (20§), huoltaa ja hoitaa (21§). Työntekijän on nou-
datettava määräyksiä ja ohjeita sekä huolehdittava omasta ja muiden turvallisuu-
desta (18§). Myös itsenäisen työntekijän (53§). 
Työpaikalla on huolehdittava järjestyksestä ja siisteydestä (36§). Työntekijällä on 
oikeus pidättäytyä työstä, josta aiheutuu vakavaa vaaraa (9c§, 23§).Työmaalla 
on oltava riittävästi kulkuteitä ja työntekijöiden putoamisvaara on estettävä (27 
a§). 
Rangaistus työturvallisuusrikkomuksesta annetaan rikoslaissa 508/1889 (63§). 
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Laki/ 
Asetus 

Nimi Keskeisin sisältö/Tavoite 

2001/ 
1383 

Työterveys-
huoltolaki 

Työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveyshuolto. Lain tarkoituksena on 
ehkäistä sairauksia ja tapaturmia, edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta, työ- 
ja toimintakykyä sekä työyhteisön toimintaa. (1§)  
Työterveyshuolto osallistuu työpaikan terveellisyys, turvallisuus ja riskien arvioin-
tiin sekä neuvontaan asiantuntijatahona. (3§) 

2001/ 
55 

Työsopimus-
laki 

Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapa-
turmilta ja terveysvaaroilta (3§).  
Työntekijän on noudatettava huolellisuutta ja varovaisutta sekä huolehdittava 
omasta ja muiden turvallisuudesta (3 Luku, 2 §). 

2000/ 
716 

VN asetus 
työhön liitty-
vän syöpä-
vaaran torjun-
nasta 

Työssä on vähennettävä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien aineiden käyttöä 
(5§) tai niitä on käsiteltävä suljetussa järjestelmässä (6§) 

1998/ 
630 

Laki ammatil-
lisesta koulu-
tuksesta 

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (28§).  
Velvoittaa työnantajan vastaamaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen työtur-
vallisuudesta (19§).  

1998/ 
628 
1988/ 
629/ 
2003/ 
351 

Perus- 
opetuslaki 
Lukiolaki, 
Ammatti- 
korkeakoulu-
laki 

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, oppimistavoitteissa ei puhuta turvalli-
suudesta.  

1996/ 
79 

Asetus onnet-
tomuuksien 
tutkinnasta 

Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä on onnettomuuksien tutkinnan lisäksi 
mm. pitää yllä luetteloa onnettomuustutkinnoista, kouluttaa ja antaa ohjeita (2§).  

1994/ 
1380 

VN päätös as-
bestityöstä 

Pääsääntöisesti työ, jossa altistutaan asbestikuiduille, on kiellettyä. Jos kuitenkin 
luvan- tai ilmoituksen varaisesti (7§) asbestille altistuminen on mahdollista, tulee 
se olla mahdollisimman vähäistä kaikissa tilanteissa, muodoissa ja määrissä. (6§) 
Työntekijällä tulee olla pätevyys (17§) ja sopiva terveys (20§). 

1993/ 
988 

Laki nuorista 
työntekijöistä 

Lakia sovelletaan alle 18-vuotiaaseen työntekijään (1§). Työnantajan on huoleh-
dittava, ettei työ ole fyysiselle tai henkiselle kehitykselle haitallista (9§) ja että 
nuori saa tarpeellisen määrän opetusta ja ohjausta (10§).  

1990/ 
694 

Tuote- 
vastuulaki 

Laissa tuotteella tarkoitetaan irtainta esinettä, lukuun ottamatta toisen maalla ole-
vaa rakennusta ja osatuotteella tuotteen raaka-ainetta ja osaa (1§). Lain tarkoi-
tuksena on saada korvausta tuottajalta/valmistajalta (5§) vahingosta, joka johtuu 
siitä, ettei tuote ole niin turvallinen kuin on aihetta olettaa (3§).  
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Liite 4: Viranomais- ja muut tahot, jotka hoitavat työturvallisuusasioista  

A) Viranomais- ja muut tahot Suomessa, jotka hoitavat rakennusalan työturvallisuus-

asioita (Laitinen ym. 2013, STM 2010). 

Viranomaistaho Tehtävä 

Työterveyslaitos TTL Tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Edistää työn terveellisyyttä ja turvalli-

suutta sekä työtekijöiden hyvinvointia. 

Työsuojelurahasto TSR Rahoittaa tutkimus-, kehityshankkeita ja tiedotustoimintaa, joilla paranne-

taan työoloja ja edistetään työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuot-

tavuutta. 

Tapaturmavakuutuskeskus 

TVK (ent. Tapaturmavakuutus-

laitosten liitto TVL) 

Koordinoi tapaturmavakuutusten toimeenpanoa ja mm. pitää tilastoja 

työtapaturmista ja ammattitaudeista. 

Turvatekniikan keskus TUKES Teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden asiantuntija. Valvoo ja kehit-

tää. 

Työturvallisuuskeskus TTK Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin koulutus-, tiedotus- ja palvelujen 

tarjoaja. Ylläpitää työsuojeluhenkilörekisteriä. 

VTT Asiantuntijaorganisaatio. Tuottaa tutkimuksia ja palveluja mm. päätöksen 

teon tukemiseksi. TEM:n alainen. 

Suomen Standardisoimisliitto 

SFS 

Keskusjärjestö valtion ja elinkeinoelämän järjestöille. Ohjaa ja koordinoi 

standardisoimistyötä.  

Sosiaali- ja terveysministeriö 

STM, Työsuojeluosasto 

Työsuojelun ja työhyvinvoinnin lainsäädäntö ja sen valvonta.  

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM  Työelämän lainsäädäntö ja sen valvonta (Työneuvosto). 

B) Euroopan tasolla ohjaavia, valvovia tahoja sekä malleja sekä rakennusalan organi-

saatioita (Laitinen ym. 2013, EASHW 2004, Sulasalmi ym. 2003). 

Nimike Tehtävä 

OSHA Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto  

Eurofound Elin- ja työolojen kehittämissäätiö  

Eurostat Euroopan yhteisöjen tilastotoimisto  

ACE Suunnittelijoita edustava: Architects’ Council of Europe  

ECCE European Council of Civil Engineers  

EFCA European Federation of Engineering Consultancy Associations 

EBC European Builders’ Confederation 

FIEC Euroopan rakennusurakoitsijoiden keskusjärjestö 

EFBWW Euroopan rakennus- ja puutyöväen liitto 

SCC Safety Checklist Contractors -malli pienten yritysten tarpeisiin lähinnä Keski-Euroo-

passa. 
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Liite 5: Tapaturmataajuus ja muita tilastoja vuosilta 2005-2013 

Viime vuosien tapaturmatilastoja Suomessa (TVK 2016a, 2016b, 2015, Tilastokeskus 

2015, Työterveyslaitos 2015, Työturvallisuuskeskus 2015). 

Vuosi Kaikki Työpaikka-

tapaturmat Suo-

messa 

Työpaikkatapaturmat 

rakennusala: väh. 4 

pvän työkyv./ kaikki  

Tapaturmataajuus:  

Työpaikkatapaturmat/ Ra-

kennusala  

Kuolemaan johta-

neet työtapaturmat:  

Kaikki/ Rakennusala  

2015 (arvio, 

TVK 2015) 

123000  29,8 / 63 25 

2014 104807 5591/ -  29,2 / 62,1 Arvio 22 

2013 108053 6260/ 13975 29,7 / 63,1 29 / 4 

2012 111596 6660/ 14614 30,5 / 65,5 48 / 7 

2011 114568 6850/ 15188 31,2 / 66,7 47 / 4 

2010 110402 6851/ 14861 30,2 / 68,1 51 / 6 

2009 104161 6.507/ 13856 29,0 / 64,7 37 / 6 

2008 125265 8.541/ 17661 32,8 / 73,0 48 /5 

2007 124920 9.181/ 18359 33,6 / 80,2 63 /8 

2006 121359 8.812/ 17504 33,6 / 83,1 63 /9 

2005 116370 9.078/ 17306 32,4 / 81,7 82 /11 
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Liite 6: Tapaturmatilastoja 

Rakennusalan työtapaturmat Suomessa vuosina 2005−2013 luokiteltuna (Sysi-Aho 

2014). 

Määrittely 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Yhteensä/ % 

Rakennusalan 

työtapaturmat 

17306 17504 18359 17661 13856 14861 15188 14614 13908 143257 

(ka=15.917) 

Asuin- ja muiden 

rakennusten ra-

kentaminen 

6860 7068 7552 7327 5419 5835 6160 5892 5378 57491  

(40 %) 

Talonrakennusala 

(koodi: 620-629) 

8738 9002 9577 9124 6762 7197 7619 7141 6717 71877  

(50 %) 

Talonrakennus 3216 3081 3669 3714 2211 2623 2605 2885 2686 26690  

(18 %) 

Aiheuttaja: tikkaat 380 376 408 320 237 250 235 222 207 2635  

Kehonosa:          (2 %) 

   Sormi 3.227 3.328 3.415 3.333 2.730 2.912 3.060 2.894 2.806 27.705  

(19 %)  

   Silmä 2560 2721 2836 2815 2188 2168 2058 2006 1774 21126  

(15 %)  

Haavat ja pinnalli-

set vammat 

7003 7536 7710 7712 6213 6531 6682 6346 6207 61940  

(43 %)  

Sijoiltaan menot, 

venähdykset, nyr-

jähdykset 

5580 5383 5677 5411 4051 4478 4721 4591 4336 44228  

(30 %) 

Henkilön liikkumi-

nen 

4862 5096 5189 4907 3992 4270 4512 4369 4039 41236  

(28 %) 

Putoaminen, hyp-

pääminen, liukas-

tuminen, kaatumi-

nen 

4238 4089 4122 4147 3203 3562 3644 3601 3390 33996  

(24 %) 
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Määrittely 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Yhteensä/% 

Iskeytyminen kiin-

teää pintaa vas-

ten 

3980 3944 4077 3985 3105 3331 3398 3377 3225 32422  

(23 %) 

Miehet 16916 17084 17935 17130 13476 14471 14826 14194 13491 139523  

(97 %) 

Ikä           

   15–19 v. 476 530 659 627 356 462 468 406 375 4359  

(3 %) 

   20–24 v. 2266 2444 2713 2592 1818 2162 2299 2182 2104 20580  

(14 %) 

   25–29 v. 2181 2277 2424 2411 2071 2177 2296 2261 2130 20235  

(14 %) 

   30–34 v. 1841 1947 2111 2036 1740 1845 1811 1814 1816 16961  

(12 %) 

   35–39 v. 2228 2079 2079 1851 1467 1474 1555 1535 1543 15811  

(11 %) 

   40–44 v. 2350 2297 2278 2166 1746 1703 1647 1503 1302 16992  

(12 %) 

   45–49 v. 2146 2077 2059 2001 1600 1715 1775 1602 1620 16595  

(12 %) 

   50–54 v. 1972 1901 1875 1766 1352 1489 1413 1417 1317 14502  

(10 %) 

   55–59 v. 1441 1439 1514 1514 1110 1147 1192 1213 1068 11638  

(8 %) 

   60–64 v. 359 452 562 610 522 597 617 576 527 4822  

(3 %) 

   Yli 64 v. 44 59 82 81 74 87 115 105 99 746   

(0,5 %) 

Eläke tai puolen 

vuoden työkyvyt-

tömyys 

241 229 274 279 225 262 207 241 180 2138  

(1,5 %) 

Maanantai 4004 3938 4128 4041 3149 3273 3343 3216 3122 32214  

(22 %) 
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Liite 7: Hankkeita ja kampanjoita työturvallisuuden parantamiseksi 

Kansallisia hankkeita ja kampanjoita työturvallisuuden parantamiseksi.  

Hanke Tavoite Muuta mainittavaa 

Every one – every where – 

every day: organisaation ris-

kitietoisuuden ja riskihallin-

nan nostamisen edelläkävijä-

tasolle. V. 2005 

Vaaratilanteiden raportointi ja 

tutkinta sekä henkilöstön oman 

työn riskienhallinta 

Hanke loi pohjan riskienarvioinnille. 

(www.tsr.fi) 

Hyvä työ – Pidempi työura  

-hanke, Teknologiateollisuus 

ja TTK, v. 2015 

Edistää työhyvinvointia, piden-

tää työuria ja kannustaa yh-

dessä tekemiseen.  

On parantanut alle 35 v ja yli 54 v työnte-

kijöiden työhyvinvointia ja työssäviihty-

mistä. (www.ttk.fi) 

Espoon ja Pohjois-Suomen 

Turvapuistot – Realistinen 

arviointi vaikuttavuudesta.  

V. 2014–2016 

Turvapuistojen toiminnan ja 

koulutuksen vaikuttavuus työtur-

vallisuuden tasoon.  

Monimenetelmällinen tutkimus turvapuis-

tojen koulutuksien tuloksista. 

Nolla tapaturmaa –foormi Työturvallisuuden jatkuva edis-

täminen 

Suomalaisten työpaikkojen verkosto. Ko-

koaa yhteen työturvallisuuden parantami-

seen ja nolla tapaturmaa -ajatteluun sitou-

tuneita työpaikkoja ja yrityksiä. (www.ttl.fi) 

Nou Hätä  

-pelastustoimenkampanja, 

vuosittain 

Onnettomuuksien estäminen, 

vaarojen tunnistaminen ja tur-

vallisuuden parantaminen. 

Peruskoulun 8.-luokkalaisille kampanja ja 

kilpailu. (www.nouhata.fi) 

RaTuKe-hanke  

Rakennusalan turvalli-

suuden kehittämiseen 

tähtäävä valtakunnalli-

nen työtapaturmaoh-

jelma 

Täyskäännös rakennusalan ta-

paturmakehitykseen sekä sitoa 

rakennustyömaat Nolla tapatur-

maa -ajatteluun ja toimintatapoi-

hin.  

Rakennusalan yhteistyötahojen ja työ-

paikkojen tavoitteena on ollut saada ra-

kennusalan kaikki osapuolet sitoutumaan 

työturvallisuuden kehittämiseen. (www.ra-

tuke.fi) 

Sano kyllä! -kampanja, osa 

TEM:n Työelämä 2020 -han-

ketta, v. 2015 

Työelämän kehittämiseen kan-

nustaminen.  

Uudenlaista asennetta työelämän muu-

toksiin yksin ja yhdessä. (www.ttk.fi) 
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Hanke Tavoite Muuta 

TEKO, Tekemällä oppiminen  

v. 2000 

Turvallisuuskulttuurin kehittämi-

nen työssä oppimisen avulla 

Työsuojeluongelmat, mm. ympäristön, 

teknisten tekijöiden, asenteiden, työtapo-

jen ja -rutiinien tuotoksia. Kulttuuriin, ku-

ten riskikäyttäytymiseen, voidaan vaikut-

taa jatkuvalla oppimisella. (www.tsr.fi) 

Turvallisuuden roadmap -

strategiasta läpimurtoon,  

v. 2014 

Tehokkaampien työturvallisuus-

tapojen ja asenteiden paranta-

minen. 

Henkilöstön turvallisuuskoulutuksen li-

sääntyminen, riskien arvioinnin paranta-

minen ja turvallisuuden esilläolon lisään-

tyminen. (www.tsr.fi) 

Turvallisuus hallintaan kun-

tatyössä -hanke,  

v. 2013–2015 

Työturvallisuustoiminnan ja tur-

vallisuusjohtamisen arvostuk-

sen nostaminen kunta-alan työ-

paikoilla. 

Lähtökohtana nollatapaturmaa -ajattelu 

(www.nolla.fi) 

Työssäoppimisella ja työsuo-

jelukoulutuksella turvalli-

suutta? Interventioiden vai-

kuttavuuden rakenteelliset 

ehdot, v. 2005–2008 

Turvallisuustietoisuutta työtur-

vallisuuskorttikoulutuksella. 

TEKO-projektin seuratatutkimus 

Koulutuksella turvallisuutta? Seurantatut-

kimus Turun telakan turvallisuuskulttuu-

rista. Petri Hallikainen, Turun yliopisto. 

(www.tsr.fi) 
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Liite 8: Turvallisuusasiat rakennusalan perustutkinnossa 

Ammatillisen perustutkinnon perusteet Rakennusalan perustutkinto 2014. Talonrakennuk-

sen osaamisala, talonrakentaja. Määräys 76/011/2014. Turvallisuuteen liittyvät kohdat. 

(www.oph.fi) 

Luku Tutkinnonosa Ammattitaitovaatimus  

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa: 

2 Rakennusalan perustutkinnon 

ammatilliset tutkinnon osat  

 

2.1 PAKOLLINEN TUTKINNON 

OSA 

 

2.1.1 Perustustyöt - toimia rakennustyömaan muuttuvissa olosuhteissa.  

- käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvalli-

suusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä. 

- Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa käyttää … työkaluja. 

- Opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on voimassa oleva tulityö-

kortti, työturvallisuuskortti ja perustaidot ensiavun antamisesta. 

2.2 Talonrakennuksen osaamis-

alan pakollinen tutkinnon osa 

 

2.2.1 Runkovaiheen työt - ottaa huomioon myös työmaan muut urakoitsijat ja toimijat.  

- käyttää henkilökohtaisia suojaimia. 

- ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä. 

2.6 VALINNAISET TUTKINNON 

OSAT 

 

2.6.1 Sisävalmistusvaiheen työt - esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua. 

- käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuus-

näkökohdat ja ylläpitää työkykyä 

2.6.2 Ulkoverhous- ja kattotyöt - ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet, erilaiset kiin-

nitystarvikkeet ja tarvittavat  tukirakenteet 

- käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuus-

näkökohdat ja ylläpitää työkykyä 

2.6.3 Muuraus - ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien 

yhteistoiminnan sekä paloja laatunormit 

- käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuus-

näkökohdat ja ylläpitää työkykyä 

2.6.4 2.6.4 Laatoitus - käyttää laatoitustyön vaatimia tavallisia työkaluja  

- käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuus-

näkökohdat ja ylläpitää työkykyä 
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Luku Tutkinnonosa Ammattitaitovaatimus  

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa: 

2.6.5 Raudoitus ja betonointi - käyttää turvallisesti rakennustyömaan normaaleja työkaluja, kuten 

teräksen taivutinta, katkaisulaitetta ja tärysauvaa 

- käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuus-

näkökohdat ja ylläpitää työkykyä 

2.6.6 Rappaus - pystyttää määräykset täyttävän kaksi metriä korkean telineen 

- käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuus-

näkökohdat ja ylläpitää työkykyä. 

2.6.7 Muottityöt - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuus-

näkökohdat ja ylläpitää työkykyä. 

2.6.8  Teräsrakentaminen - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuus-

näkökohdat ja ylläpitää työkykyä 

2.6.9 Teräsohutlevyrakentaminen - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuus-

näkökohdat ja ylläpitää työkykyä 

2.6.10 Hirsirakentaminen - huomioida työmaan muut urakoitsijat ja toimijat 

- käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuus-

näkökohdat ja ylläpitää työkykyä. 

2.6.11 Korjausrakentaminen - poistaa homevaurion aiheuttajan ja korjaa siitä aiheutuneet vauriot 

- käyttää turvallisesti korjausrakennustyömaan normaaleja työkaluja 

- tietää vanhoista materiaaleista aiheutuvat työturvallisuusriskit, ku-

ten asbesti, homeet ja pölyt  

- käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuus-

näkökohdat ja ylläpitää työkykyä. 

2.6.12 Telinerakentaminen - rakentaa työmaalla tarvittavia teline-, kulkutie-, kaide- ja suojaustöitä 

- käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuus-

näkökohdat ja ylläpitää työkykyä. 

2.6.13  Ikkunatyöt - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuus-

näkökohdat ja ylläpitää työkykyä. 

2.6.15 Vedeneristys - käyttää henkilökohtaisia suojaimia sekä asentaa suojakaiteita  

- ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä 

2.6.38 Mittaus - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuus-

näkökohdat ja ylläpitää työkykyä 

- liikennealueilla tehtäviä mittaustöitä varten voimassa oleva Tieturva 

1 –kortti 

2.6.39  Rakentamispalvelut  

2.6.46 Työpaikkaohjaajaksi valmentau-

tuminen 

- arvioida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä  

- osaa toimia ja ohjata myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden 

mukaisesti. 

2.6.47 Yrityksessä toimiminen  
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Luku Tutkinnonosa Ammattitaitovaatimus  

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa: 

2.6.48  Huippuosaajana toimiminen - ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin 

- varmistaa työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden toteutumisen 

- arvioida ja uudistaa omaa osaamistaan  

 - mitoittaa omat henkiset voimavaransa työtehtävän mukaan 

 - kehittää työtä ja työympäristöä  

 - toimia alan verkostoissa  

 - osallistua työyhteisön kehittämiseen 

3 YHTEISET TUTKINNON PA-

KOLLISET OSAT 

 

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaa-

minen 

 

3.1.1 Äidinkieli, suomi - osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa  

- ymmärtää omaan alaan liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytän-

teet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen 

- osaa laatia alaan liittyviä kirjallisia töitä 

- ymmärtää äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merki-

tyksen alan ja ammatin kannalta 

3.1.2 Toinen kotimainen kieli, ruotsi - osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liitty-

vissä vuorovaikutustilanteissa 

3.1.3.1 Vieras kieli, A-kieli - osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa siten, että hän ky-

kenee harjoittamaan ammattiaan 

3.2  Matemaattis-luonnontieteellinen 

osaaminen 

 

3.2.1 Matematiikka - osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden 

muunnokset oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa 

- osaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä oman alan ongel-

mien ratkaisussa 

3.2.2  Fysiikka ja kemia - osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmi-

öitä ja lainalaisuuksia 

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä 

sen hyödyntäminen 

- osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja 

hyödyntää niiden käyttöön tarkoitettuja ohjeita ja oppaita  

 - osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään  

 - osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja  

-määräysten mukaisesti 

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä 

tarvittava osaaminen 

 

3.3.1 3.3.1 Yhteiskuntataidot  
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Luku Tutkinnonosa Ammattitaitovaatimus  

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa: 

3.3.2 Työelämätaidot - osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia 

työturvallisuudesta 

- osaa työskennellä työpaikassa ja kehittää osaamistaan. 

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta - osaa arvioida oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä 

omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle 

3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta 

ja terveystieto 

- osaa laatia itselleen terveellisiä elämäntapoja, työkykyä ja liikuntaa 

edistävän suunnitelman ja toimia sen mukaisesti  

- osaa edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työkykyään 

- osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvalli-

suutta ja terveellisyyttä  

-  osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti, ehkäistä tapaturmia, toi-

mia ensiaputilanteissa sekä hakea apua. 

3.4  Sosiaalinen ja kulttuurinen osaa-

minen, ei sisällä pakollisia opin-

toja 

 

3.4.3 Etiikka, valinnainen. - pohtii arvojen, normien ja katsomusten merkitystä omassa elämäs-

sään ja ihmisten välisissä suhteissa 

- osaa arvioida ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja kestävän 

kehityksen vaikutuksia oman alan kannalta 

- osaa hankkia tietoa oman alan ja muiden alojen ammattieettisestä 

tietoperustasta 

- tunnistaa eettisiä tilanteita ja osaa toimia eettisten periaatteiden 

mukaisesti 

- osaa tunnistaa omien ja toisten arvojen merkitystä työtilanteissa 

sekä osaa ratkaista oman alan työelämän arvo- ja normiristiriitoja. 
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Liite 9: Haastattelukysymykset putoamistapaturmissa loukkaantuneille ja 

asiantuntijoille  

 PUTOAMISTAPATURMISSA VAKAVASTI LOUKKAANTUNEET 

Avoin, puolistrukturoitu haastattelu. Tuki- ja apukysymyksiä.  

 

Kerro itsestäsi, kuka olet sekä tapaturmastasi, milloin se on tapahtunut ja miten.  

Mitä työturvallisuus tarkoittaa sinulle? 

Miten työturvallisuusasiat on/oli hoidettu työpaikallasi? 

Miten sinut perehdytettiin työhön ja turvallisuuteen? 

Kenen vastuulla työturvallisuusasiat ovat/olivat? 

Kenen vastuulla niiden tulisi olla? 

Onko työturvallisuusasioissa muutettavaa? 

Miten suhtauduit työturvallisuusasioihin ennen tapaturmaa?  

Mitä ajattelet nyt, tapaturman jälkeen työturvallisuusasioista? 

Onko oma suhtautumisesi työturvallisuusasioita kohtaan muuttunut? 

Millaisiin riskeihin olet tai olet ollut itse valmis työssäsi? 

Millaisiin riskeihin työntekijän tulee olla valmis? 

Miten ja missä määrin työturvallisuusriskejä voidaan pienentää tai välttää? 

Mitä työturvallisuus asioille tulisi tehdä? 

Kuinka paljon olet itse valmis panostamaan turvallisuuteen? Aikaa? Rahaa? 

Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä työturvallisuusasiaa?   

Mikä on mielestäsi työntekijän oma vastuu turvallisuusasioissa? 

Mikä olisi ollut sinulle paras tapa oppia turvallisuusasioita? 

Olisiko käytännön esimerkkitapauksilla vaikutusta tapaturmien estämiseen? Ja 

missä vaiheessa? 

Rakennusteollisuuden 0-tapaturmaa -tavoite v. 2020 mennessä. Miten siihen pääs-

täisiin? 

Mitä asenne tarkoittaa mielestäsi? 

KUVAT (Liite 10):  

Mitä turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita ja puutteita kuvissa on? 

Kuva 1: Käyttäisitkö itse kyseistä rakennelmaa?  

Päästäisitkö jonkun muun käyttämään? 

Kuva 2: Puuttuisitko tilanteeseen, jos kulkisit kuvassa esitetyn tilanteen ohi?
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HAASTATTELUKYSYMYKSET ASIANTUNTIJOILLE  

Kuka olet ja miten olet tekemisissä rakennusalan työturvallisuuden kanssa? 

Mitä tarkoittaa työturvallisuus? 

Miten työturvallisuusasiat on yleensä rakennusalalla hoidettu? 

Miten työturvallisuuteen rakennusalalla suhtaudutaan? 

Onko suhtautumisessa työturvallisuuteen eroja eri ammattiryhmien välillä? Eri 

ikäisten välillä? Työkokemuksen perusteella? 

Mistä se johtuu, että jotkut suhtautuvat turvallisuuteen eri tavalla kuin toiset? 

Kenen vastuulla työturvallisuusasiat ovat? Kenen vastuulla niiden tulisi olla? 

Miten työturvallisuus on muuttunut aikojen saatossa? 

Tulisiko työturvallisuuden edelleen muuttua? 

Onko turvallisuudessa prioriteettia? 

Miten suojavarusteita rakennusalalla suhtaudutaan? 

Onko suojavarusteet joskus turhia tai ylikorostettua? 

Voiko joistakin suojavälineistä olla haittaa? 

Onko henkilönsuojaimilla prioriteettia? 

Millaisia riskejä rakennusalalla otetaan?  

Tuleeko työntekijän olla valmis joihinkin riskeihin? 

Miten työturvallisuusriskejä voidaan vähentää tai välttää? 

Miten työturvallisuuteen rakennusalalla työskentelevät perehdytetään? 

Miten työturvallisuutta voidaan opettaa? 

Millainen koulutus olisi tehokkainta? 

Miten Nolla tapaturmaa -tavoite saavutetaan? 

Kuinka paljon turvallisuuteen tulee panostaa? Kenen? Aikaa? Rahaa?  

Mikä on mielestäsi työntekijän oma vastuu turvallisuusasioissa? 

Mitkä ovat mielestäsi 3 tärkeintä työturvallisuusasiaa? 

Onko sinulle sattunut koskaan tapaturmaa tai läheltä piti -tilannetta työssä? 

KUVAT  (Liite 10):  

Mitkä kuvassa 1 ovat turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita ja puutteita?  

Käyttäisitkö itse kyseistä rakennelmaa? Päästäisitkö jonkun muun käyttämään?  

Mitä kuvassa 2 on turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita ja puutteita? 

Jos kulkisit ohi ja näkisit kyseisen tilanteen, sanoisitko jotain?  

  



238 

Liite 10: Tutkimuksessa havaintomateriaalina esitetyt kuvat 

haastateltaville sekä opiskelijoille. 

 

Kuva 1. Traktorin trukin piikeille            Kuva 2. Korkealla työskentely. 

nostettu metallikehikko.                                                       
  



239 

Liite 11: Kyselylomake Rudus ja Pohjois-Suomen Turvapuistoissa 

käyneille opiskelijoille 
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Liite 12: Lisäkysymykset Rudus ja Pohjois-Suomen Turvapuistovierailun 
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jälkeen 

Liite 13: Putoamistapaturmissa loukkaantuneiden perustiedot 

Vakavasti putoamistapaturmissa loukkaantuneiden henkilöiden (n=10) perustiedot ta-

paturman ajankohdan perusteella järjestettyinä. Haastattelut suoritettiin huhti- ja syys-

kuun 2014 välisenä aikana eri puolella Suomea.  

Ikä (Ikä tapatur-
man hetkellä) 

Tapaturman 
ajankohta 

Tapaturma Vamma Tilanne haastatte-
luhetkellä 

41 (25) 1999 Tikkailta putoami-
nen n. 6 m. 

Neliraajahalvaus, pudonnut pää 
edellä. 

Eläkkeellä 

59 (46) 2001 Telineiltä putoami-
nen n. 3,5 m. 

Niskanikamien murtuminen, 
osittainen toispuoleinen hal-
vaantuminen. 

Eläkkeellä 

64 (58) 2008 Katolta putoaminen 
2 m, turvavaijeri 3 
m. 

Olkapään murtuminen ja kaula-
rangan kipeytyminen. 

Eläkkeellä 

48 (44) 2010 Pudonnut metrin 
korkeudelta. 

Selkä edellä raudan päälle, 
kaksi alinta selkänikamaa mur-
tunut. 

Sairausloma lop-
punut, työkokeilu 
tai uudelleenkoulu-
tus 

37 (34) 2011 Aukosta putoami-
nen.  

Lapaluun katkeaminen, hermo-
vaurio kädessä, jäänyt roikku-
maan käsistään. 

Sairauslomalla 

62 (60) 2012 Tikkailta putoami-
nen.  

Käsivamma, jäänyt roikkumaan 
käden varaan. 

Sairauslomalla 

57 (55) 2012 Pudonnut tikkailta 
1,5 m. 

Olkapään jänteen repeytymä, 
pudonnut kyljelleen. 

Kevyemmissä 
töissä 

58 (57) 2013 Aukosta putoami-
nen, n. 4 m. 

Selkävamma, pudonnut kyljel-
leen. 

Sairauslomalla 

33 (32) 2013 Tikkailta putoami-
nen,  2,7 m. 

Selkävamma, hermovamma, 
pudonnut selälleen. 

Sairauslomalla 

36 (35) 2013 Pudonnut työko-
neen päältä 2,5–3 
m.  

Alaraajahalvaus, rintarangan ni-
kamien murtuma. 

Eläkkeellä 
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Liite 14: Asiantuntijoiden yhteenveto 

Yhteenveto haastateltujen rakennusalan asiantuntijoiden (n=20) perustiedoista. 

Työtehtävä, asema Työkokemus Koulutusaste 

Kouluttaja, opettaja n. 40 vuotta Lisensiaatti 

Kouluttaja n. 10 vuotta Insinööri 

Kouluttaja, opettaja  Insinööri 

Kouluttaja n. 40 vuotta Rakennusmies 

Kouluttaja, opettaja  Diplomi-insinööri 

Työsuojeluvaltuutettu n. 20 vuotta Rakennusmies 

Työsuojeluvaltuutettu n. 20 vuotta Rakennusmies 

Työsuojeluvaltuutettu n. 30 vuotta Rakennusmies 

Työsuojeluvaltuutettu n. 20 vuotta Rakennusmies 

Työsuojeluvaltuutettu n. 20 vuotta Rakennusmies 

Työantajan edustaja n. 40 vuotta Insinööri 

Työantajan edustaja n. 10 vuotta Lisensiaatti 

Työantajan edustaja n. 40 vuotta Insinööri 

Työantajan edustaja n. 20 vuotta Rakennusmies 

Työantajan edustaja  Mestari 

Viranomainen n. 40 vuotta Tohtori 

Viranomainen  Insinööri 

Viranomainen n. 40 vuotta Insinööri 

Viranomainen  Tohtori 

Viranomainen  Mestari 
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Liite 15: Opiskelijoiden vastausten yhteenvedot koottuna taulukoihin 

kyselyn väitteisiin Rudus ja Pohjois-Suomen Turvapuistoissa  

Nojatikkaat 

 Rudus turvapuisto  Pohjois-Suomen Turvapuisto   
Määrittely Ennen Jälkeen p Ennen Jälkeen p 
Tikkaat eivät ole enää käyttö- 
kelpoiset.1, 2 

(nEnnen=128) 
96 % 

(nJälk.=128) 
99 % 

 (nEnnen=44) 
86 % 

(nJälk.=44) 
95 % 

 

     Keskiarvo (1-5)  4,72 4,88** <0,01 4,39 4,62 >0,05 
     Keskihajonta  0,627 0,346  1,205 0,758  
     Mediaani 4,77 4,89  4,66 4,75  
     Moodi 5 5  5 5  
Tikkaita ei voi käyttää raken 
nusalalla työskentelyyn.1, 2  

(nEnnen=128) 
96 % 

(nJälk.=127) 
99 % 

 (nEnnen=44) 
93 % 

(nJälk.=42) 
95 % 

 

     Keskiarvo (1-5) 4,60 4,81 <0,01 4,55 4,62 >0,05 
     Keskihajonta 0,767 0,646  0,901 1,044  
     Mediaani 4,70 4,84  4,68 4,70  
     Moodi 5 5  5 5  
1 Väitteiden käännetyt sanamuodot.  
2  Vastaukset kohdissa 4. Eri mieltä ja 5. Täysin eri mieltä. 

 

Työturvallisuusvarusteet ja työskentelyasento  

 Rudus turvapuisto  Pohjois-Suomen Turva-
puisto  

 

Määrittely Ennen Jälkeen p Ennen Jälkeen p 
Poraa käyttävän miehen työsken-
telyasento ei ole hyvä.1, 2 

(nEnnen=125) 
96 % 

(nJälk.=128) 
99 % 

 (nEnnen=44) 
87 % 

(nJälk.=43) 
96 % 

 

     Keskiarvo (ka) 3,90 4,48 <0,001 3,25 3,98 <0,001 
     Keskihajonta (sd) 0,923 0,731  1,203 1,045  
     Mediaani (md) 4,01 4,55  3,24 4,10  
     Moodi (mod.) 4 5  3 4  
Miehen työturvallisuusvarusteet 
eivät ole riittävät.1, 2  

(nEnnen=125) 
96 % 

(nJälk.=127) 
99 % 

 (nEnnen=44) 
87 % 

(nJälk.=42) 
96 % 

 

     Keskiarvo (ka) 4,21 4,57 <0,001 4,07 4,46 <0,05 
     Keskihajonta (sd) 0,816 0,611  1,043 0,874  
     Mediaani (md) 4,30 4,61  4,26 4,46  
     Moodi (mod.) 4 5  5 5  
1 Väitteiden käännetyt sanamuodot.  
2 Vastaukset kohdissa 4. Eri mieltä ja 5. Täysin eri mieltä. 
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Betonielementin ja täryttimen nostot 

 Rudus Turvapuisto  Pohjois-Suomen Turvapuisto  
Määrittely Ennen Jälkeen p Ennen Jälkeen p 
Betonielementtiä nostetaan 
turvallisesti.1, 2 

(n=114) 
45 % 

(n=121)  
76 % 

 (n=44)  
52 % 

(n=39)  
54 % 

 

    Keskiarvo (ka) 3,30 3,95 <0,001 3,55 3,54 >0,05 
    Keskihajonta (sd) 1,302 1,126  1,247 1,066  
    Mediaani (md) 3 4  4 4  
    Moodi (Mod.) 3 4  4 4  
Tärytintä nostetaan  
turvallisesti. 1, 2 

(n=125) 
91 % 

(n=126)  
98 % 

 (n=42)  
74 % 

(n=43)  
65 % 

 

    Keskiarvo (ka) 4,37 4,77 <0,001 4,19 3,60 >0,05 
    Keskihajonta (sd) 0,818 0,518  1,042 0,854  
    Mediaani (md) 5 5  5 4  
    Moodi (Mod.) 5 5  5 4  
1  Väitteiden käännetyt sanamuodot.  
2 Vastaukset kohdissa (1-5) 4. Eri mieltä ja 5. Täysin eri mieltä. 

 

Traktorin trukinpiikeillä ylösnostetulla telineellä työskentely 

 
Määrittely 

Rudus turvapuisto   Pohjois-Suomen Turvapuisto   
Ennen Jälkeen p Ennen Jälkeen p 

Rautakehikon päällä työsken-
tely ei ole turvallista.1, 2 

(nEnnen=125) 
96 % 

(nJälk.=127) 
99 % 

 (nEnnen=43) 
87 % 

(nJälk.=42) 
96 % 

 

     Keskiarvo (ka) 4,20 4,69 <0,001 3,93 3,93 >0,05 
     Keskihajonta (sd) 0,960 0,480  1,261 1,242  
     Mediaani (Md) 4,33 4,70  4,23 4,21  
     Moodi (Mod.) 5 5  5 4  
1  Väitteiden käännetyt sanamuodot.  
2 Vastaukset kohdissa (1-5) 4. Eri mieltä ja 5. Täysin eri mieltä. 

Korkealla työskentely ja kattoterassin turvallisuus 

 
Määrittely 

Rudus turvapuisto  Pohjois-Suomen Turvapuisto  
Ennen Jälkeen p Ennen  Jälkeen  p 

Miehen työskentely ei ole 
turvallista.1, 2 

(n=127) 
100 % 

(n=127) 
100 %  

 (n=43)  
93 % 

(n=44)  
98 % 

 

     Keskiarvo (ka) 4,76 4,86 <0,05 4,79 4,77 >0,05 
     Keskihajonta (sd.) 0,431 0,350  0,559 0,750  
     Mediaani (Md) 4,76 4,86  4,85 4,29  
     Moodi (Mod.) 5 5  5 5  
Kattoterassi ei ole turvallinen. 1, 

2 
(n=125)  

90 %  
(n=125)  

98 % 
 (n=41)  

51 % 
(n=39)  
87 % 

 

     Keskiarvo (ka) 4,25 4,56 <0,001 3,51 4,18 <0,01 
     Keskihajonta (sd) 0,892 0,722  1,207 1,118  
     Mediaani (Md.) 4,37 4,61  3,60 4,00  
     Moodi (Mod.) 4 5  3 4  
1  Väitteiden käännetyt sanamuodot.  
2 Vastaukset kohdissa (1-5) 4. Eri mieltä ja 5. Täysin eri mieltä 
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Kaivanto ja kauhassa työskentely  

 
Määrittely 

Rudus turvapuisto   Pohjois-Suomen Turvapuisto   
Ennen  Jälkeen  p Ennen Jälkeen p 

Kaivanto ei ole tuvallinen.1, 2 (n=124)  
93% 

(n=123)  
100 % 

 (n=39)  
74 % 

(n=38)  
92 % 

 

     Keskiarvo (ka 4,34 4,83 <0,001 4,08 4,77 <0,05 
     Keskihajonta (sd) 0,902 0,570  1,109 0,751  
     Mediaani (Md) 4,44 4,80  4,28 4,80  
     Moodi (Mod.) 5 5  5 5  
Kauhassa työskentely ei ole  
turvallista.1, 2 

(n=124)  
85 % 

(n=122) 
 96 % 

 (n=43)  
60 % 

(n=37)  
78 % 

 

     Keskiarvo (ka) 4,14 4,61 <0,001 3,65 4,07 >0,05 
     Keskihajonta (sd) 0,790 0,720  1,213 1,609  
     Mediaani (Md) 4,22 4,68  3,81 4,50  
     Moodi (Mod.) 4 5  4,5 4  
1  Väitteiden käännetyt sanamuodot.  
2 Vastaukset kohdissa (1-5) 4. Eri mieltä ja 5. Täysin eri mieltä. 

 

Työmaan siisteys 

 
Määrittely 

Rudus turvapuisto  Pohjois-Suomen Turvapuisto  
Ennen  Jälkeen  p Ennen  Jälkeen  p 

Kuvan tilanne on normaali  
rakennustyömaalla.1 

(n=128) (n=122)  (n=43) (n=43)  

     Keskiarvo (ka) 3,37 3,63 <0,05 4,02 4,02 >0,05 
     Keskihajonta (sd) 1,142 1,190  1,185 1,144  
     Mediaani (Md) 3,43 3,78  4,28 4,25  
     Moodi (Mod.) 4 4  5 5  
1 Vastaukset kohdissa (1-5) 4. Eri mieltä ja 5. Täysin eri mieltä. 

Usko omakohtaisen tapaturman mahdollisuuteen  

 
Määrittely 

Rudus turvapuisto  Pohjois-Suomen Turvapuisto  
Ennen  Jälkeen  p Ennen  Jälkeen  p 

En usko koskaan joutuvani  
työtapaturmaan. 1 

(n=121) (n=117)  (n=43) (n=39)  

     Keskiarvo (ka)  3,16 3,33 >0,05 2,88 3,20 <0,01 
     Keskihajonta (sd) 1,087 1,015  1,159 1,171  
     Mediaani (md) 3,26 3,36  2,76 3,27  
     Moodi (Mod.) 3 3  3 3  
1 Vastaukset kohdissa (1-5) 4. Eri mieltä ja 5. Täysin eri mieltä. 
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Työturvallisuusmääräysten noudattaminen  

 
Määrittely 

Rudus turvapuisto  Pohjois-Suomen Turvapuisto  
Ennen  Jälkeen  p Ennen  Jälkeen  p 

Noudatan aina työturvallisuus-
määräyksiä. 1 

(n=116) (n=118)  (n=43) (n=40)  

     Keskiarvo (ka) 2,36 2,50 <0,01 1,84 1,85 >0,05 
     Keskihajonta (sd) 1,135 1,011  0,981 0,770  
     Mediaani (Md) 2,37 2,26  1,72 1,79  
     Moodi (Mod.) 2 2  2 2  
1 Vastaukset kohdissa (1-5) 4. Eri mieltä ja 5. Täysin eri mieltä. 
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