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2010 julkaistussa tutkimuksessa, jossa 
tarkasteltiin työkyvyttömyyseläkkeiden alka-
vuutta on todettu, että naisten työkyvyttö-
myyseläkkeiden alkavuus oli suurempi kuin 
miesten hitsaajilla ja levysepillä ja, että sekä 
naisilla (työkyvyttömyyseläkealkavuusindek-
si 2,3) että miehillä (1,43) oli suuri eläkeal-
kavuus oman sukupuolen tasoon verrattu-
na hitsaajan ammatissa. Hitsaaja naisilla 

Tom Johnsson

Hitsaajien ammattitaudit

Suomessa 2011 työskenteli hitsaajina ja kaasuleikkaajina Tilastokeskuksen 
mukaan n. 9000 henkilöä, taulukko 1. Taulukosta nähdään, että hitsaajat 
jatkavat työssään 55-64 vuotiaiden ikäryhmässä ja vieläpä suhteessa innok-
kaammin kuin kaikissa ammattiryhmissä yhteensä. Halukkuus työuran jatka-
miseen yli 63 ikävuoden on 50-vuotiaiden joukossa kuitenkin vain noin 25 % 
niillä toimialoilla, joissa hitsaajat toimivat (Tieto&trendit 2/2014). Rakennus-, 
korjaus- ja valmistustyötä sekä prosessi- ja kuljetustyötä tekevistä, reilusti 
yli puolet jää eläkkeelle viimeistään 63-vuotiaana, eli käytännössä heti kun 
se on mahdollista (Eläketurvakeskuksen raportteja 1/2014). 

Ikä Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset Kaikki ammattiryhmät

Ikäluokat yhteensä 8927 8600 327 2354422

18-24 760 732 28 234997

25-34 2111 2039 72 522258

35-44 1971 1882 89 542335

45-54 2269 2195 74 603526

55-64 1783 1719 64 431024

65-74 33 33 0 20282

Hitsaajat ja kaasuleikkaajat Suomessa ikäryhmän ja sukupuolen mukaan 2011. Lisäksi 
kaikkien ammattiryhmien työlliset (Lähde: Tilastokeskus. Työssäkäyntitilasto; Huom. muis-
sakin ammateissa tehdään hitsaustyötä).

Taulukko 1.

tuki- ja liikuntaelinten sairauksista johtuvat 
työkyvyttömyyseläkkeet  korostuivat selvästi 
keskimääräiseen väestöön nähden (työkyvyt-
tömyyseläkealkavuusindeksi 3,1) ja miehillä 
myös mielenterveyden häiriöihin perustuvat 
työkyvyttömyyseläkkeet olivat suuremmat 
kuin väestöllä keskimäärin (1,32) (Sosiaali- 
ja terveysministeriön selvityksiä 2010:16). 

Ansaitulle vanhuuseläkkeelle 63 vuo-

tiaana jäävän mukana yritys menettää 
usein ammattitaitoa ja osaamista, jota 
on vaikea korvata nopealla aikataululla. 
Työkyvyttömyyseläkkeelle jäävä aiheuttaa 
edellisen lisäksi yritykselle kustannuksia, 
joiden määrät ovat riippuvaisia mm. yrityk-
sen vakuutusjärjestelyistä. Tämän takia 
yrityksissä on jatkuvasti kehitettävä työhy-
vinvointia kustannusten minimoimiseksi ja 
tuottavuuden maksimoimiseksi. Henkilöstön 
työhyvinvointiin vaikuttaa mm. oma terveys ja 
mahdollisuus tehdä työ turvallisesti. Ammat-
titaudeista ja työtapaturmista aiheutuu hit-
saavalle teollisuudelle aina suoria ja välillisiä 
kustannuksia, joiden arvioiminen tarkasti on 
hankalaa. Seuraavassa keskitytään kustan-
nusten arvioimisen sijaan em. kustannusten 
välttämiseen eli hitsaajilla todettujen ammat-
titautien analysointiin Tapaturmavakuutuslai-
tosten liiton (TVL) tilastojen pohjalta.

Ammattitaudit

Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto tode-
tuista ammattitaudeista ja ammattitautie-
päilyistä hitsaajilla ja kaasuleikkaajilla vuo-
sina 2005-2011. On syytä pitää mielessä, 
että ammattitaudeiksi luokitellaan ainoas-
taan ammattitautiasetuksessa luetellut sai-
raudet, joten osa työperäisistä taudeista ja 
sairauksista jäävät tässä esitetyn tilaston ul-
kopuolelle. Ammattitautitilastoihin vaikuttaa 
myös diagnoosin tekemisen yksiselitteisyys 
eli voidaanko syy-yhteys todentaa, mikä joh-
taa siihen, että eräät altistustekijät todennä-
köisesti ylikorostuvat ja toiset alikorostuvat 
tilastoissa. Edellisestä huolimatta analysoi-
malla ammattitautitilastoja kokonaisuutena 
voi hitsaava teollisuus saada kuvan alan ylei-
sestä tilanteesta altistustekijöiden suhteen 
ja päätellä yleisellä tasolla, mitä toimenpitei-
tä työpaikalla tarvitaan työn terveellisyyden 
varmistamiseksi. 

Hitsaavan teollisuuden tulee taulukon 2 
ammattitautitilastoyhteenvedon perusteella 
panostaa meluntorjuntaan. Koska melusta 
johtuvat ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 
eivät ole vähentyneet tarkastelujakson 2005-
2011 aikana (keskimäärin 40 tapausta/vuo-
si), tulee panostusta lisätä melun lähteiden 
vaimentamiseen ja vähemmän melua tuotta-
vien työmenetelmien käyttöönottoon. Jäljelle 
jääviä meluisia työvaiheita varten työpaikalle 
hankitaan työpaikan olosuhteisiin soveltuvat 
kuulonsuojaimet, jotka sopivat käyttäjälleen 
ja joita kaikki osaavat käyttää ja huoltaa oi-
kein. Lisäksi työnantajan on valvottava, että 
kuulonsuojaimia käytetään aina tarvittaessa 

Altistustekijä
Yhteensä 
2005-2011

Melu 283

Pölyt (pääasiassa mineraalipölyt) 184

Kemikaalit sekä niiden käsittely 109

Ergonomiset (jännetupentulehdus, olkapäät) 55

Metallit ja niiden yhdisteet (pääasiassa kromi, nikkeli ja sinkki) 25

Tärinä 21

UV-säteily 19

Muut 4

Taulukko 2.

Todetut hitsaajien ammattitaudit sekä ammattitautiepäilyt vuosina 2005-2011 altistusteki-
jän mukaan. Lähde: TVL tilasto.
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ja koko melujakson ajan sekä että ne ovat 
kunnossa ja että niitä käytetään oikein. Eri-
tyistä huomiota tulee kiinnittää henkilöihin, 
joilla jo esiintyy kuulonalenema.

Pölyistä asbesti on merkittävä ammatti-
taudin aiheuttaja. Altistuminen asbestille on 
todennäköisesti tapahtunut useita vuosia/
vuosikymmeniä ennen ammattitaudin osoit-
tamista. Hitsaavan teollisuuden on kuitenkin 
syytä muistaa, että esimerkiksi asbestia kor-
vaavat keraamiset kuidut luokitellaan syöpä-
vaarallisiksi eli altistuminen myös näille tu-
lee estää. Pölyn torjuntaan tulee hitsaavassa 
teollisuudessa yleisimminkin panostaa, kos-
ka mm. pölyssä esiintyvät metallit aiheutta-
vat osan ammattitaudeista mm. astmaa ja 
ihoärsytystä.

Kemikaalien käsittely aiheuttaa hitsaajille 
kolmanneksi eniten ammattitauteja. Kemi-
kaalien käsittelyn turvallisuuden lisäämisek-
si tulee hitsaustyöpaikoilla laatia käytössä 
oleville kemikaaleille selkeät ja ymmärret-
tävät turvallisuusohjeet, jotka sisältävät 
minimissään tiedot kemikaalin vaaraomi-
naisuuksista, suojautumistoimenpiteistä, 
ensiaputoimenpiteistä ja toimimisesta on-
nettomuustilanteessa. Ohjeet sijoitetaan 
kemikaalien käyttöpaikoille ja/tai toiminnan 
kannalta helposti saavutettavaan paikkaan. 
Kemikaalien vaaraominaisuudet ja torjunta-
toimenpiteet tiedotetaan ja opastetaan hen-
kilöstölle sekä ohjeiden noudattamista val-
votaan. Hitsaustyöpaikalla on myös syytä 
huomata, että hitsaustyön tuottama lämpö 
vapauttaa erilaisia haitallisia yhdisteitä esi-
merkiksi maaleista ja uretaanista (mm. for-
maldehydiä ja isosyanaattia), joista aiheutuu 
ammattitauteja ja sairauksia.

Hitsaajilla jännetupentulehdukset ja tu-
lehdukset olkapäässä ovat yleisiä. Toisto-
työ, työskentely kädet koholla ja hankalat 
työasennot, johtavat rasitussairauksiin, jot-
ka pahimmillaan ärtyvät niin, ettei hitsaaja 
voi enää jatkaa ammatissaan. Siksi hitsaus-
työpaikoilla tulee panostaa kappaleenkäsit-
telyyn, työpisteiden säädettävyyteen sekä 
ergonomisiin työ- ja apuvälineisiin. Tuki- ja 
liikuntaelinsairaudet ovat lisäksi merkittä-
vä syy hitsaajien työkyvyttömyyseläkkeisiin. 

Riippumatta siitä mitä ammattitautitilas-
tot kertovat meille, yksittäisellä hitsaustyö-
paikalla on tunnettava työntekijän turvalli-
suuteen ja terveyteen vaikuttavat tekijät ja 
niiden haitallisia vaikutuksia on hallittava riit-
tävästi, jottei hitsaajan tarvitse työskennel-
lä terveyttään vaarantavissa olosuhteissa. 
Työpaikalla ylläpidettävä oma tilasto työnte-
kijöillä esiintyvistä työhön liittyvistä vaivoista 
ja haitoista auttaa kohdistamaan toimenpi-
teet oikeisiin asioihin. Tässä tunnistamis-
työssä yhteistyö työterveyshuollon kanssa 
on avainasemassa. 

Lähteet:
TVL:n tilastot; kiitos kuuluu TVL:n työturvalli-
suuspäällikkölle Janne Sysi-Aholle.
Tieto&trendit 2/2014; Anna-Maija Lehto, Työ-
uran jatkaminen yhä useamman tavoitteena, 

Kuva 1. Käsien tuenta omaan kehoon, kuvan tapauksessa tuen ottaminen polvista, on yksi 
tapa vähentää hitsaustyön rasittavuutta.

Tilastokeskus. Saatavilla: http://tietotrendit-
blogi.stat.fi/mag/article/57/.
Eläketurvakeskuksen raportteja 1/2014; 
Noora Järnefelt, Satu Nivalainen, Samp-
sa Salokangas ja Hannu Uusitalo, So-
sioekonomiset erot – työurat, eläk-
keelle siir tyminen ja eläkejärjestelmä. 
Saatavilla: http://www.etk.fi/fi/gateway/
PTARGS_0_2712_459_440_3034_43/
http%3B/content.etk.fi%3B7087/publis-
hedcontent/publish/etkfi/fi/julkaisut/
tutkimusjulkaisut/rapor tit/sosioekono-
miset_erot_tyourat_elakkeelle_siirtyminen_
ja_elakejarjestelma_7.pdf
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 
2010:16; Tiina Pensola, Raija Gould ja Anu 
Polvinen, Ammatit ja työkyvyttömyyseläkkeet. 
Saatavilla: http://www.stm.fi/c/document_
library/get_file?folderId=1082856&name=
DLFE-11710.pdf.

Tom Johnsson
Tapaturva Oy
tom.johnsson@tapaturva.fi
www.tapaturva.fi
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Kuolemaan johtaneet 
tapaturmat

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton TOTTI- 
järjestelmään on tätä kirjoitettaessa kirjat-
tu hitsaajille ja levysepille sattuneita kuole-
maan johtaneita työtapaturmia 20 kappaletta 
(hakusana ”hitsaaja*”; tapauksia vuosina 
1985-2012). Hitsaaja ei välttämättä ole itse 
aiheuttanut tapahtumaa, vaan hän on ollut 
sivullisena paikalla. 

Työtapaturmat hitsaustyössä
Tom Johnsson

Ammatissaan hitsaajat kohtaavat useita turvallisuuteen ja terveyteen vaikut-
tavia tekijöitä. Oikean ja riittävän tiedon ja taidon avulla myös hitsaustyötä 
voidaan tehdä turvallisesti ja terveellisesti. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan 
hitsaustyöpaikan turvallisuus- ja terveyshaasteita Tapaturmavakuutuslaitosten 
liiton (TVL) tapaturmatilastojen pohjalta.

Kuva 1. Käytä turvallisia työtasoja hitsaustyössä. Henkilönostimen käyttäjällä tulee olla 
työnantajan kirjallinen lupa saada käyttää henkilönnostinta, jonka työnantaja on myöntänyt 
varmistuttuaan ensin käyttäjän osaamisesta. Työnantaja vastaa myös siitä, että henki-
lönostimelle on tehty vaadittavat määräaikaistarkastukset.

Hitsattavan esineen tai rakenteen putoa-
minen tai kaatuminen oli kuolemaan johta-
neen tapaturman syynä 6 tapauksessa. Puto-
amiset työtasoilta ovat johtaneet 5 hitsaajan 
tapaturmaiseen kuolemaan. Paloturvallisuus 
liittyi 3 hitsaajan menehtymiseen. 3 hitsaajaa 
on menehtynyt nostotöihin liittyvissä tapatur-
missa ja samoin 3 koneen käyttöön liittyvis-
sä tapaturmissa. 

Esineiden ja rakenteiden tuennan/kiin-
nityksen varmistaminen sekä nostotöiden 

turvallisuuden suunnittelu ja varmistaminen 
olisi estänyt lähes puolet sattuneista kuo-
lemaan johtaneista tapaturmista. Yhdessä 
tapauksessa hitsaaja menehtyi kaivannon 
sorruttua.

Paloturvallisuuteen liittyneet kuolemaan 
johtaneet tapaturmat liittyvät kaasujen käsit-
telyyn ja työvaatteiden syttymiseen. Hitsaus 
on tulityötä ja suojavaatteiden palosuojaus 
tulee varmistaa. Lisäksi tulee huomioida, et-
tä likaiset työvaatteet menettävät palosuoja-
ominaisuutensa.

Hitsattavat kappaleet ovat kovin erimuo-
toisia ja kokoisia, jolloin hitsaajat käyttävät 
työtä tehdessään erilaisia työtasoja ja he 
saattavat myös kiivetä kappaleiden päälle 
ja silloin ei välttämättä ole putoamissuojauk-
sesta huolehdittu laisinkaan. Hitsaustyöpai-
koilla näkee hitsaajia seisomassa erilaisilla 
jakkaroilla ja työpukeilla. Koska turvallista 
putoamiskorkeutta ei ole, voi seurauksena ol-
la vakava työtapaturma putoamisen seurauk-
sena. Hitsaustyötä näkee toisinaan tehtävän 
myös nojatikkailta, mikä ei ole sallittua. Esi-
merkiksi yhdessä kuolemaan johtaneessa ta-
pauksessa hitsaaja oli pudonnut A-tikkaiden 
kaaduttua ja hitsauspoltin oli sytyttänyt hä-
nen työvaatteensa, joten putoamissuojaus/
työtasot vaikuttavat myös hitsaajan palo- ja 
sähköturvallisuuteen. Hyväksyttyjen ja tuke-
vien työpukkien, telineiden ja henkilönostin-
ten käytöllä voidaan lisätä putoamisturval-
lisuutta. 

 

Työtapaturmat

Hitsaajille sattui työpaikalla TVL:n tilastojen 
mukaan hieman alle 13 500 työtapaturmaa 
työpaikalla vuosina 2005-2012. Vaihtelua eri 
vuosien välillä on ollut 1200-2250 työtapa-
turman välillä, taulukko 1. Eniten työtapatur-
mia vuosina 2005-2012 sattui hitsaajille tuo-
tantotyössä noin 8 500 kappaletta ja toiseksi 
eniten asennustöissä noin 2 000 kappaletta. 
Taulukoissa 1-4 esitetään työtapaturmat työ-
suorituksen, aiheuttajan, vamman kohteen ja 
vahingoittumistavan mukaan vuosina 2005-
2012. Koska taulukoissa on esitetty sattu-
neita työtapaturmia niiden lukumäärien pe-
rusteella eikä niitä ole suhteutettu tehtyihin 
työtunteihin ei muutoksia tapaturmien mää-
rissä eri vuosien välillä ole tarkemmin ana-
lysoitu tekstissä.

 Käsikäyttöisillä koneilla ja käsityökaluil-
la sekä erilaisilla koneilla työskentelyn aika-
na sattui 2005-2012 eniten työtapaturmia 
hitsaajille (noin 6 800 kpl eli noin puolet 
kaikista hitsaajien työtapaturmista tarkas-
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telujaksolla, taulukko 1). Aiheuttajana käsi-
käyttöiset koneet ja käsityökalut ovat 1 800 
työtapaturmassa, taulukko 2. Koneet ovat 
käytössä hitsauksen oheistoiminnoissa ku-
ten talttauksessa, hionnassa, särmäykses-
sä jne. Hitsaavassa teollisuudessa tuleekin 
tämän perusteella panostaa koneiden kun-
toon ja huoltoon sekä koneturvallisuuteen. 
Koneista ja laitteista ei saa poistaa suojia 
ja epäkuntoisilla ei saa työskennellä. Työn-
antajan vastuuseen kuuluu ylläpitää koneita 
ja laitteita kunnossa koko niiden käyttöiän 
ajan sekä turvallisuuslaitteiden osalta ottaa 
huomioon tekniikan kehittyminen (vrt. esim. 
pilariporakone ja karasuoja). 

Esimerkkejä: 
Hitsaaja oli hiomassa kulmahiomakoneel-
la hitsiä istuen, kun kulmahiomakone irtosi 
hänen otteestaan ja putosi reiden päälle ja 
siitä lattialle. Tapaturman seurauksena hit-
saajalle syntyi reiteen 10 cm pitkä haava ja 

Työsuoritus

Sattumisvuosi

Yhteensä2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Käsikäyttöisillä työkaluilla ja käsityökaluilla työskenteleminen 631 714 769 859 437 425 467 481 4783

Esineiden käsitteleminen 317 340 370 374 262 224 284 302 2473

Koneen käyttäminen 292 314 377 302 174 178 197 180 2014

Henkilön liikkuminen 204 260 283 260 159 154 176 179 1675

Taakan käsivoimin siirtäminen 198 176 169 187 102 98 119 94 1144

Muut ja ei tietoja 126 140 141 211 77 87 88 81 951

Paikallaan oleminen työpisteessä 28 42 73 50 32 33 41 52 352

Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaus tai matkustaminen 15 10 9 6 8 9 2 12 71

Yhteensä 1811 1996 2191 2249 1251 1208 1374 1381 13461

Aiheuttaja

Sattumisvuosi

Yhteensä2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Materiaalit, esineet, tuotteet, sirpaleet 742 874 965 1144 624 558 635 591 6133

Käsikäyttöiset konetyökalut ja käsityökalut 252 299 269 247 150 180 202 231 1830

Kulkuväylät, alustat, ovet, seinät, ym. 134 161 191 138 91 94 101 109 1019

Irtojätteet 100 128 203 149 93 81 114 99 967

Hitsaus-, nidonta-, ja muut kokoamislaitteet 72 55 70 77 24 25 31 41 395

Putket, letkut, venttiilit, ym. 53 50 55 48 35 30 24 27 322

Melu, paine, tulipalo, valokaari, valo ym. 37 44 61 62 28 27 21 17 297

Sorvit, jyrsimet, hiomakoneet, höylät,porat 63 56 39 35 21 18 16 16 264

Kemialliset ja biologiset aineet 31 38 42 42 22 17 19 25 236

Kiinteät portaat, katot, aukot, parvekkeet ym. 11 12 15 11 6 9 9 9 82

Siirrettävät tikkaat 10 14 14 7 8 9 6 6 74

Hitsaajien työtapaturmat työpaikalla työsuorituksen mukaan TVL:n tilastoissa.

Taulukko 1.

Taulukko 2.

Hitsaajien työtapaturmat työpaikalla aiheuttajan mukaan TVL:n tilastoissa. Taulukkoon on otettu mukaan vain ne aiheuttajat, joita on yh-
teensä esiintynyt yli 60 kappaletta vuosien 2005 – 2012 aikana.

tavoitellessaan lattialla olevaa konetta peu-
kaloon syntyi vielä käynnissä olevan laikan 
kosketuksesta avohaava. 

Hitsaaja porasi pylväsporakoneella reikää 
teräslevyyn pitämällä porattavasta levystä 
kiinni  kädellään. Terä jumiutui porattavaan 
levyyn, jolloin tämä lähti kiertymään ja repäi-
si käsineen ja peukalon kädestä. 

Hitsaaja työskenteli paineilmavasaran ja 
taltan kanssa ja taltasta irtosi metallipala, 
joka sinkoutui suojalasien ohi silmään.

Peltiseppä särmäsi peltilevyjä hydraulisel-
la särmäyspuristimella, jota käytettiin jalka-
polkimella. Käsi jäi särmäysterän ja alatyöka-
lun väliin. Puristimessa ei ollut käsivahinkoja 
estäviä suojalaitteita.

Koneiden kanssa työskentely voi siis 
myös tuottaa sinkoutuvia kappaleita ja rois-
keita (metallilastut, sirpaleet, pölyt, leikkuu-
nesteet), joista aiheutuu työtapaturmia joko 
koneen käyttäjälle tai sivulliselle. Yleisesti 
voidaan todeta, että koneiden liikkuvat, te-
rävät ja puristumisvaaralliset paikat tulee 

suojata ja estää työn aikana mahdollisesti 
muodostuvien kappaleiden sinkoutuminen 
työntekijää kohden. Työntekijöille on annet-
tava riittävä opastus ja ohjaus miten tunnis-
taa ehjä työväline ja miten työvälinettä käy-
tetään turvallisesti. 

Hitsaajien käsitellessä esineitä käsin tai 
apuvälineillä sattui vuosina 2005-2012 noin 
3600 työtapaturmaa, taulukko 1. Esineen 
putoaminen, kaatuminen tai yllättävä liike 
voi aiheuttaa puristumisen tai pudotessaan 
esim. jalalle murskata jalasta luita. Hitsaaja 
saattaa myös käsitellä esineitä, jotka ovat 
painavia ja joista on vaikea saada hyvä ote, 
jolloin tästä voi aiheutua mm. äkillisestä fyy-
sisestä kuormituksesta johtuva työtapatur-
ma (venähdykset, selkävammat jne.). Kap-
paleenkäsittelyyn ja tuotannon suunnitteluun 
tulee hitsaustyöpaikoilla panostaa siten, että 
kappaleita voidaan käsitellä turvallisesti ja 
niissä on esimerkiksi nostoapuvälineitä var-
ten sopivat kiinnityskohdat, jotka mahdollis-
tavat turvalliset siirrot ja käännöt. Tämä on 
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samalla myös ergonomiakysymys sekä tuo-
tantotehokkuuskysymys.

Hitsaajan liikkuessa sattui TVL:n tilasto-
jen mukaan vuosina 2005-2012 noin 1 700 
työtapaturmaa työpaikalla (Taulukko 1). Näis-
tä osa varmasti tapahtunut työpaikan pihalla 
talviaikaan kun liukkauden torjunnasta ei ol-
la huolehdittu. Kompastumisia sattuu myös 
koska siisteydestä ja järjestyksestä ei ole 
huolehdittu (tapaturman aiheuttajana on ol-
lut ir tojätteet noin 1 000 tapauksessa ja 
tähän pitänee lisätä myös letkut ym. kulku-
teillä olevat epätasaisuudet sekä liukkaus 
taulukko 2. Kiinteät portaat ja aukot sekä 
tikkaat ovat olleet tapaturman aiheuttajina 
n. 150 tapauksessa. Tikastapaturmat vuosi-

Hitsaajien työtapaturmat työpaikalla vamman kohteen mukaan TVL:n tilastoissa. Taulukkoon on otettu mukaan vain ne kohteet, joita on 
esiintynyt yhteensä yli 100 kappaletta vuosien 2005-2012 aikana.

Taulukko 3.

Vamman  kohde

Sattumisvuosi

Yhteensä2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pää 31 44 42 46 24 24 38 28 277

Kasvot 43 37 30 44 23 18 27 32 254

Silmä(t) 664 743 878 952 522 479 514 546 5298

Selkä 122 119 132 131 76 52 56 58 746

Rintakehä 40 32 44 32 17 21 17 24 227

Olkapää ja olkanivel 37 45 46 39 35 25 32 32 291

Yläraajat, käsivarsi, kyynärpää ml. 48 58 58 57 34 36 29 32 352

Ranne 22 27 40 41 19 15 24 24 212

Käsi 101 123 126 114 76 79 83 82 784

Sormi (sormet) 368 373 400 425 215 233 295 282 2591

Alaraajat, jalat, ml. polvet 131 168 161 159 102 98 93 98 1010

Nilkka 68 67 66 50 31 33 44 47 406

Jalkaterä 55 72 71 64 28 36 49 30 405

Varvas (varpaat) 23 20 12 18 9 10 13 8 113

Hitsaajien työtapaturmat työpaikalla vahingoittumistavan mukaan TVL:n tilastoissa. Taulukkoon on otettu mukaan ne tavat jotka on luokitel-
tu ja joita on esiintynyt yhteensä yli 10 kappaletta vuosien 2005-2012 aikana.

Vahingoittumistapa

Sattumisvuosi

Yhteensä2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Valokaari 31 31 57 57 18 22 26 21 263

Sähköisku 3 5 4 4 3 3 1 2 25

Kuumuus 81 105 103 93 59 51 62 57 611

Vaaralliset aineet – hengittämällä 5 4 6 3 1 0 0 4 23

Vaaralliset aineet - iholle tai silmiin 205 259 281 353 220 202 177 160 1857

Iskeytyminen kiinteää pintaa vasten 182 213 238 171 126 113 116 140 1299

Liikkuvan aiheuttajan osuma tai törmääminen 452 435 609 651 338 287 380 356 3508

Leikkaavan, terävän ym. esineen aiheuttama vahinko 363 440 378 364 192 217 258 296 2508

Puristuminen, ruhjoutuminen 188 177 206 192 106 118 156 118 1261

Äkillinen fyysinen kuormittuminen 173 202 177 212 107 103 110 115 1200

Taulukko 4.

tasolla ovat kuitenkin seurantajakson aikana 
lähes puolittuneet taulukko 2. Kulkuteiden 
turvallisuudesta huolehtiminen ja vapaana 
pitäminen parantaa merkittävästi liikkumis-
turvallisuutta. 

Paikallaanolo työpisteessäkään ei tuo hit-
saajalle turvaa, jos ympärillä esiintyy vaaro-
ja jotka voivat kohdata hänet eli hän voi olla 
pelkkä sivullinen tapahtumaketjussa.

Aiheuttajina hitsaajien työtapaturmissa 
ovat useimmiten materiaalit, esineet, tuot-
teet ja sirpaleet (yli 6 000 työtapaturmaa, 
taulukko 2). Eli hitsaustyöpaikalla käsitel-
lään esimerkiksi teräviä materiaaleja, joista 
aiheutuu työtapaturmia. Haavat ja pinnalli-
set vammat ovat TVL:n tilastossa yleisimpiä  

tapaturman aiheuttamia vammoja (lähes 8 
000 kappaletta tarkastelujakson 2005-2012 
aikana). 

Hitsaajan silmät ovat kohteena yli 500 ta-
paturmassa vuosittain ja siis noin 40% työ-
tapaturmista ovat kohdistuneet hitsaajan sil-
miin 2005-2012 tarkastelujakson aikana, 
taulukko 3. Tilasto on aika karua luettavaa, 
ottaen huomioon, että useilla työpaikoilla 
on käytetty suojalaseja jo jonkin aikaa ja on 
varmasti ajateltu, että näin päästään silmä-
vammoista kokonaan eroon ja hitsaajahan 
käyttävät lisäksi suojamaskia hitsatessaan. 
Onkin ilmeistä, etteivät suojalasit yksin tar-
joa riittävää suojaa silmille vaan silmävam-
man aiheuttajiin on päästävä käsiksi niiden 
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syntylähteessä ja estettävä sirpaleiden, rois-
keiden ja vaaralliset aineiden pääsy työnte-
kijälle asti. Esimerkiksi paineilman käyttö 
puhdistamiseen lennättää herkästi pieniä 
roskia silmään. Sivullisten henkilöiden suo-
jaaminen silmiin kohdistuvilta vaaroilta on 
myös otettava huomioon ja työn suorittajan 
tuleekin huolehtia paitsi omasta myös ym-
pärillä olevien turvallisuudesta. Vaarallisten 
aineiden joutuminen iholle ja silmiin on noin 
1900 työtapaturman taustalla eli kemikaa-
lien ym. aineiden käsittelyn turvallisuuteen 
tule hitsaustyöpaikoilla edelleen panostaa, 
taulukko 4. Silmiin kohdistuvat työtapatur-
mat todennäköisesti ylikorostuvat tilastois-
sa, koska lähes kaikki silmiin kohdistuneet 
tapahtumat aiheuttavat lääkärissäkäynnin 
(vrt. pienet haavat).

Sormet ovat vamman kohteena toiseksi 
yleisin ja tämä liittyy terävien esineiden ja 
materiaalien aiheuttamien viiltojen lisäksi 
mm. terävien metallilastujen ja sirpaleiden 
aiheuttamiin pistoihin., taulukko 3. Viiltosuo-
jakäsineetkään eivät suojaa pistoja vastaan. 
Käsityökoneiden käytöstä ja esineiden käsit-
telystä aiheutuu samoin sormivammoja pu-
ristumisten ym. seurauksena (taulukko 4; 
mm. leikkaavan, terävän esineen aiheutta-
ma vahinko ja puristuminen, ruhjoutuminen).

Alaraajoihin kohdistuu myös suuri määrä 
vammoja hitsaajilla (yhteensä lähes 2000 
työtapaturmaa, tTaulukko 3). Kolhitaan jalka 
terävään/kovaan esineeseen tai esine puto-
aa jalalle, käsityökalu osuu jalkaan, kaadu-
taan tai nyrjäytetään nilkka, taulukko 4, mm. 
liikkuvan aiheuttajan osuma tai törmääminen 
oli syynä 3 500 tapauksessa. Tässä luku-
määrässä on mukana esineiden putoamisia 
ja kaatumisia sekä omat törmäilyt. 

Selkävammojen lukumäärä oli lähes 750 
tarkastelujakson aikana, mikä osoittaa, et-
tä on kyseessä fyysinen paljon käsityötä ja 
nostoja sisältävä ammatti, taulukko 3). Is-
keytyminen kiinteää pintaa vasten sisältää 
sekä kaatumistapauksia että putoamisia, 
joista voi aiheutua monenlaisia vammoja, 
taulukko 4.

Yhteenveto

Tilastot ovat aina tilastoja ja niiden tulkit-
seminen ei ole erityisen helppoa. Lisäksi 
työtapaturman luokittelu ei ole välttämättä 
yksiselitteistä, kun se ilmoitetaan vakuutus-
laitokselle. Tämän takia tilastoissa on aina 
myös tietyn verran virheitä mukana. Kirjoi-
tuksessa edellä ei ole käsitelty kaikkia tau-
lukoissa esitettyjä lukuja vaan käsittelyyn 
on poimittu lukumääräisesti merkittävimmät. 
Lukija voi kuitenkin käyttää myös muita esi-
tettyjä tilastotietoja suunnitellessaan/toteut-
taessaan vaarojen tunnistamista ja riskienar-
viointia työpaikallaan tai työssään. 

Mitä nämä tässä esitetyt tilastot sitten 
kertovat yksittäiselle hitsaajalle ja hitsaus-
työpaikalle. Korkean riskin työt hitsaustyö-
paikoilla lienevät hyvin tiedossa ja varmasti 

kaikki pyrkivät työskentelemään siten ettei 
vakavia tapaturmia sattuisi. Korkean riskin 
töitä käsiteltiin mm. kappaleessa kuolemaan 
johtaneet työtapaturmat yllä ja niitä ovat mm. 
nostotyöt ja hitsattavan kappaleen tukemi-
nen, putoamisvaaralliset työt sekä palo- ja 
koneturvallisuus. Tuotannon häiriöitä aiheu-
tuu kuitenkin kaikista työtapaturmista, myös 
sellaisista jotka eivät ole niin vakavia ja siksi 
hitsaustyöpaikan turvallisuuden parantami-
nen ja varmistaminen parantaa myös tuotan-
totehokkuutta ja -laatua ja sitä kautta tuotta-
vuutta ja yrityksen palkanmaksukykyä.

Hitsaajat tarvitsevat silmiään voidak-
seen tehdä työtään. Pelkästään toisen sil-
män varassa työskenteleminen tuskin tuot-
taa saman hitsaustehokkuuden ja -laadun. 
Hitsaustyöpaikoilla ei voida pelkästään luot-
taa silmiensuojainten pelastavan tilanteen, 
vaan on ryhdyttävä toimenpiteisiin silmiin 
kohdistuvien vaarojen poistamiseksi hitsaus-
työpaikoilta. On totta että 2/3 osaa hitsaa-
jille sattuvista tapaturmista vuosittain joh-
taa alle 4 päivän poissaoloon ja näistä juuri 
silmätapaturmia on varmasti iso osa. Mutta 
on myöskin selvää, että näin suuren määrän 
joukossa on myös vakavia silmätapaturmia ja 
pienenkin silmätapaturman sattuminen työ-
paikalla osoittaa, että vakavakin tapaturma 
on mahdollinen. Työpaikan siisteys vaikuttaa 
suuresti silmätapaturmien syntyyn, eli kun 
saadaan poistettua pienet roskat ym. jotka 
voivat joutua silmään saadaan vähennettyä 
silmätapaturmien todennäköisyyttä.

Itsestään selvyys on 
tietysti, että kemikaaleja on 

käsiteltävä huolellisesti. 

Suojautumisen on oltava kunnossa hiontata-
pahtumien yhteydessä sekä muiden roiskeita 
ja pieniä kappaleita tuottavien työmenetel-
mien yhteydessä kuten työtapaturmamäärä 
käsikäyttöisillä työkaluilla ja käsityökaluilla 
työskenteleminen yhteydessä osoittaa. Kä-
sityökalujen kuntoa on valvottava ja niitä on 
huollettava ja ylläpidettävä säännöllisesti. 
Kaikkien hitsaajien on tunnistettava ehjä, 
kunnossa oleva työväline ja mikäli väline ei 
ole kunnossa tulee hitsaajan tietää miten 
silloin tulee toimia. Myös muiden koneiden 
kuntoa on hitsaustyöpaikoilla valvottava ja 
kunnosta huolehdittava. Tässä tehtävässä 
auttavat ennakkohuoltosuunnitelmat, sään-
nölliset tarkastukset (mm. turvalaitteiden 
toiminta) ja konekortit, joista käy ilmi kor-
jaushistoria ja huollot. Työpaikalla on myös 
huolehdittava siitä, että koneet täyttävät niil-
le asetetut vaatimukset ja että niiden vaarat 
on tunnistettu sekä tehty riittävät toimenpi-
teet riskien hallitsemiseksi. 

Terävät esineet aiheuttavat lukumääräi-
sesti paljon työtapaturmia ja näiden esinei-
den käsittelyn huolellisuuteen tulee hitsaajan 
kiinnittää enemmän huomiota. Mm. hitsaa-
jan sormet ovat vamman kohteena aivan lii-
an usein ja koska hitsaus on käsityötä sor-

mien on oltava kunnossa. Terävät esineet 
ja kappaleet kuten metallilastut, joista voi 
aiheutua pistohaavoja ovat hankalia suojau-
tumisen kannalta kun ei edes viiltosuojaomi-
naisuuksilla varustettujen käsineiden käyt-
tö auta. Teräviin esineisiin hitsaaja loukkaa 
myös jalkansa, joten kulkuväylät tulee pitää 
vapaina ja turvallisina, jolloin samalla use-
at liikkumiseen liittyvät muutkin tapaturmat 
saadaan estettyä. Kappaleen käsittely- ja 
kuljetuslaitteet turvaavat myöskin hitsaajan 
sormia ja jalkoja sen lisäksi että ne ovat hit-
saustyön ergonomian kannalta merkittäväs-
sä asemassa. 

Työturvallisuuslain mukaan myös suunnit-
telija on vastuussa työturvallisuudesta. Tämä 
tarkoittaa hitsaustyöpaikoilla sitä, että tuo-
tantomenetelmät on suunniteltava turvallisik-
si.  Esimerkiksi kappaleiden liikuttaminen/
siirtäminen sekä työtasot on suunniteltu ja 
mietitty etukäteen eri työvaiheissa. Hyvällä 
tuotannon suunnittelulla voidaan myös vai-
kuttaa tuki- ja liikuntaelinsairauksien syn-
tyyn. Suunnittelulla voidaan vaikuttaa lähes 
kaikkiin edellä mainittuihin vaaroihin, jotka 
tilastojen mukaan ovat aiheuttaneet työta-
paturmia.

Lähteet:
TVL:n tilastot josta kiitos kuuluu TVL:n työtur-
vallisuuspäällikkölle Janne Sysi-Aholle.
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