työ/terveys/turvallisuus
TURVALLISUUTTA MYÖS
TYÖLIIKENTEESEEN
PIDETÄÄNKÖ TEIDÄN TYÖPAIKALLANNE liikennettä osana
työturvallisuutta? Ovatko työnsä vuoksi paikasta toiseen ajavien
ei-ammattikuskienkin liikennetaidot ajan tasalla? Jos työnantaja 
tarjoaa käyttöön auton, tuleeko mukana myös perehdytys juuri 
tuon ajopelin ominaisuuksiin? Jos firman ajokilla törttöilee,
millaisen mielikuvan se antaa yrityksestä? Muun muassa näitä
kysymyksiä voi pohtia, kun hyppää työn vuoksi auton rattiin
– tai polkupyörän satulaan. Pohtimisesta voi seuraavaksi
siirtyä toimintaan: liikenneturvallisuutta lisäävän koulutuksen

TEKSTI MERJA KARJALAINEN, KUVA TAPATURVA OY

järjestämiseen työpaikalla.

Lue seuraavilta
sivuilta, miksi
ajotaidot kannattaa
nähdä osana työturvallisuutta.
Kuvassa etualalla on Veli-Matti
Reinilä vetämässä ajokurssia
poliisien ajokoulutuskes
kuksessa Pieksämäellä.

38 Inhimillinen kuski välttää riskit | 43 Tapaturmainen kuolema
44 Työsuojelutoimikunta – kehityksen moottori vai paperitiikeri?
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Paras ote ohjauspyörästä:
kädet ovat kuin kellotaululla
varttia vaille kolme
-asennossa.

Tunnetko liikennemerkit?
Kun tässä on etuajo-oikeus
kohdattaessa, mikä merkki
on vastaantulijalla sillan
toisessa päässä?

Inhimillinen kuski

välttää riskit

Työssään paljon autoileville ajokoulutus on oiva keino
parantaa työturvallisuutta. Pahimmat onnettomuudet
ajetaan pitävillä keleillä.
TEKSTI MILKA MANTSINEN | KUVAT TAPATURVA OY JA HANNU MARTIKAINEN

Auto voi lähteä
sivuluisuun
kuivalla asvaltilla
70 kilometrin
tuntivauhdissa.
sattunut koskaan. Meillä on käytössä 10 autoa, ja ajokilometrejä tulee noin 400 000 vuodessa, Jari Ahonen sanoo.
– Tapaturmat ovat olleet lähinnä ojaanajoja tai muita
pieniä onnettomuuksia. Niissä on yleensä ollut liian suuri tilannenopeus.
Kolmannes kuolemista kesällä

liikenneturvallisuudella ja sementin valmistamisella tai luotsin tehtävillä ja maantieajolla on toistensa kanssa?
– Vaikka hyötyä on vaikeaa mitata taloudellisilla mittareilla, on
selvää, että henkilöstön ajokoulutus on ollut hyvä asia, sanoo
Finnsementin työsuojelupäällikkö Risto Savelius.
Savelius kiittelee työnantajansa aktiivisuutta. – Työturvallisuuskoulutus on eräänlainen vakuutus, ja meillä motivointi tulee työnantajalta.
– Esimerkiksi Lappeenrannan tehtaalla markkinointihenkilöstö ajaa aika paljon. Turvallisuus on itseisarvo.
Tavoitteena on, että jokainen voi lähteä työpäivän jälkeen kotiin hengissä ja terveenä.
Lappeenrantalainen luotsivanhin Jari Ahonen puolestaan kertoo, että luotsit joutuvat työssään ajamaan
ITÄ TEKEMISTÄ
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säästä tai tilanteesta riippumatta, ja lähtö saattaa tulla nopeasti. Turvallisuutta on pyritty kohentamaan ajokoulutuksella.
– Työsuojelusäännöt rajoittavat työtuntien määrää ja
antavat selkeät ohjeet levon määrästä, joten väsyneenä ei
yleensä lähdetä ajamaan. Henkilökunta on tiedostanut
myös sen, että kiire ei saa olla syy hurjasteluun, vaan luotsattava laiva voi tarvittaessa odottaa muutaman minuutin,
Ahonen toteaa.
Esimerkiksi Puumalan ja Imatran välisellä tiellä on paljon raskasta liikennettä, ja se vaikuttaa teiden kuntoon ja
ajamiseen. Myös keliolosuhteet saattavat ajoittain vaikeuttaa matkantekoa.
Lappeenrannassa aiotaan kouluttaa luotseja ajamiseen
säännöllisesti. Pyrkimyksenä on päivittää ajotaidot kolmen vuoden välein.
– Porukka on ollut tyytyväistä. Ajokoulutusta järjestetään
tulevaisuudessa vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi pelastusharjoituksia. Vakavia onnettomuuksia ei ole onneksi

Miksi ajokoulutuksesta kannattaa puhua nyt, kun kesä
tekee tuloaan ja ajo-olosuhteet ovat parhaimmillaan?
Ajokouluttaja Veli-Matti Reinilä Tapaturvasta toteaa,
että liukkaalla kelillä ajaminen sujuu suomalaisilta varsin hyvin, koska siihen on totuttu ja talvisaikaan osataan
varoa lähes luonnostaan.
– Kesäisin ollaan huomattavasti huolettomampia, vaikka tilastot kertovat karua tarinaa kesällä sattuvista onnettomuuksista, Reinilä huomauttaa.
Liikennevakuutuslaitoksen tilastojen mukaan vuosina
2009–2013 kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 32
prosenttia sattui kesä-, heinä- ja elokuussa. Samalla ajanjaksolla kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä oli vuosittain keskimäärin 250.
Joulu-, tammi- ja helmikuussa kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä oli noin 21 prosenttia koko vuoden onnettomuuksista.
Kevätkuukausina tapahtuneiden onnettomuuksien
osuus oli liki 23 ja syksyllä sattuneiden liikennekuole-

mien osuus 24 prosenttia kaikista kuolemaan johtaneista tapaturmista.
Toisaalta vuosittaisesta 100 000 liikennevahingosta
valtaosa sattuu talvisin.
Ajatus mukana ajaessa
Ajokouluttaja Veli-Matti Reinilä painottaa, että hyvä
kuski toimii ajatellen.
– Kun koulutuksissa keskustellaan siitä, mitä ajaminen on, vastauksia on yhtä monta kuin osallistujia. Tyypillinen vastaus on, että ajaminen on siirtymistä paikasta toiseen. Autoa osaa kuitenkin tarvittaessa liikuttaa
lapsikin, Reinilä toteaa.
– Ajaminen on ennen kaikkea ajattelemista ja ymmärtämistä. Hyvä kuski pitää mielessä sen, mitä on teke
mässä, ja ymmärtää, miten liikenteessä on toimittava ja
mitä seurauksia toiminnalla on.
Veli-Matti Reinilä antaa kolme vinkkiä työssään paljon autoileville.
– Ensiksi pitää ajatella sitä, mitä on tekemässä ja millä panoksilla. Työhön ei kuulu ajotaidoilla näyttäminen
tai ylinopeus, eikä ammattitaito kärsi siitä, jos on muutaman minuutin myöhässä.
– Toiseksi kuljettajalla täytyy olla tietämystä siitä, millaisella vehkeellä hän on liikenteessä. Usein oletetaan,
että tiedetään autosta tarpeeksi. Tekniikka kehittyy kuitenkin todella nopeasti, ja monesti tieto on vajavaista.
– Kolmas tärkeä seikka on oma ajotaito. Vaikka kilometrejä olisi takana paljon, voi olla hyvä päivittää ajotaitoa asiantuntijan kanssa. Teoriakoulutuksestakin voi
olla jo paljon hyötyä.
Sivuluisuun kuivallakin tiellä
Kesäkelissä on helppoa ajatella, että pitävä tie on turvallinen. Kuitenkin auto voi lähteä sivuluisuun kuivalla
asvaltilla jopa vain 70 kilometrin tuntivauhdissa.
– Ajokoulutus on turvallinen tapa testata tilannetta,
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Normaalissa
maantienopeudessa tehty hätäväistö
pitävällä kelillä saa
auton käyttäytymään poikkeavasti.
Ilman harjoittelua
siitä ei ehkä selviä.
Kuva harjoittelu
radalta.

joka saattaa tulla tosielämässä vastaan. Monelle on yllätys,
kuinka helposti auto saattaa lähteä käsistä vaikkapa ohitustilanteessa, Reinilä sanoo.
Liikennevakuutuslaitoksen tilastoista selviää, että työssä
tai työmatkoilla sattuu yhteensä 18 prosenttia kaikista kuolemaan johtavista onnettomuuksista. Näistä kuusi prosenttia tapahtuu työ-, opiskelu- tai koulumatkoilla ja 12 prosenttia ammattiajossa tai ammattiin liittyvillä matkoilla.
Puolet kuolemaan johtavista onnettomuuksista tapahtuu vapaa-ajan matkoilla.
Riskialtis työmatka
Liikenneturvan tilastokatsauksen mukaan työmatka eli
kodin ja työpaikan välinen matka on työpäivän vaarallisinta aikaa, kun suhteutetaan tapaturmien määrä käytettyyn
aikaan. Riski on 1,3-kertainen työpaikoilla sattuneisiin tapaturmiin verrattuna.
Vuonna 2004 palkansaajille sattui työmatkatapaturmia
”vain” noin 15 900. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton
(TVL) mukaan vuonna 2013 työmatkatapaturmia oli liki 22 000.
Vuonna 2012 työtapaturmissa kuoli 48 palkansaajaa, joista 16 työmatkatapaturmissa. Vuonna 2013 TVL:n tilastojen
mukaan työtapaturmat tappoivat 32 palkansaajaa, joista 12

Keskinkertainenkin kuljettaja voi toimia
liikenteessä oikein ja asiallisesti.
kuoli työmatkatapaturmien vuoksi. Tilastojen kaunistuminen liittynee lähinnä työn määrän vähenemiseen.
Yrittäjille, jotka olivat ottaneet vapaaehtoisen yrittäjien
tapaturmavakuutuksen, korvattiin vuonna 2013 noin
7 100 työtapaturmaa, joista 645 oli työmatkatapaturmia.
Vuosien 2004 ja 2012 välisenä aikana kuolemaan johtaneista työmatkatapaturmista 44 prosenttia oli autojen
yhteentörmäyksiä.
Muiden liikkujien törmäyksiä auton kanssa ja ajoneuvojen ulosajoja oli molempia noin viidennes. Kaatumisia
jalan, polkupyörällä, mopolla tai moottoripyörällä oli liki 10 prosenttia.
Työmatkatapaturmissa vammautuu vaikeasti vuosittain
noin 30 henkilöä.
Reinilä korostaa, että kesällä esimerkiksi törmäys tapahtuu huomattavasti nopeammin kuin talvella.
– Liukkaalla kelillä on helpompi tehdä korjausliike ja
vielä korjausliikkeen korjausliikekin, hän sanoo.

– Suomalaiseen ajokulttuuriin kuuluu usein pätemisen tarve. Liikenne nähdään paikkana, jossa pitää näyttää muille, hän napauttaa.
– Toisaalta nuoret ikäpolvet ovat tässä asiassa jo toisenlaisia kuin edeltäjänsä. Heille ajaminen ei ole enää
näyttämistä. Kulttuuri muuttuu vähitellen keskieurooppalaisempaan suuntaan. Muualla maailmassa ajaminen
on arkipäiväisempää kuin Suomessa.
Inhimillisyyttä ja tekniikkaa
Keskinkertainenkin kuljettaja voi toimia liikenteessä oikein ja asiallisesti.
Inhimillisyys liikenteessä on hyvä lähtökohta omalle
ajamiselle ja sen parantamiselle. Liikenteessä ollaan tekemisissä muiden ihmisten kanssa yhtä lailla kuin muissakin sosiaalisissa tilanteissa.
– On tärkeää, että kuski huomioi muut. On tavallista
kommentoida muita kuljettajia kielteisesti. Kun alkaa
kiinnittää liikenteessä huomiota hyviin asioihin, omakin
ajaminen sujuu paremmin ja rennommin, Reinilä sanoo.
Myös teknologian kehittyminen autoissa auttaa kuskeja.
– Muutoksiin on syytä suhtautua myönteisesti. Joskus
kuulee todettavan, että auto tekee itsekseen jotain kuskin
ajaessa ja että se tekee ajamisesta epämiellyttävää. Oikeas-

Nuoret edelläkävijöinä
Kiire ja liikkumisen tarve ovat lisänneet autoilua ja
muuttaneet liikennettä.
Toisaalta Reinilän mukaan suomalaisten kuskien perusasenteet ovat vuosien saatossa säilyneet lähes ennallaan.

Yllätysjarrutuksen sattuessa kaveri
jysähtää oitis peräpuskuriin.

Tsekkaa ajoasentosi

1
2

Istu penkin perälle niin, että ylä- ja ristiselkä saavat
tuen selkänojasta.

Istuin on sopivan etäällä polkimista, kun kytkimen
ollessa pohjassa polvet jäävät koukkuun. Tämä
suojaa mahdollisen onnettomuuden sattuessa lonkkaa,
jonka murtumisesta aiheutuva runsas verenvuoto voi
johtaa nopeaan kuolemaan.

3

Oikea etäisyys ohjauspyörästä jättää käsivarret
hieman koukkuun. Etäisyyttä voi testata ojentamalla kädet ohjauspyörän päälle suoraksi niin, että ratti jää
ranteiden alle.

4

Istuimen pääntuki tukee nimenomaan päätä:
älä jätä sitä liian alas niskan kohdalle. (Kuvassa
olevan miehen pääntuki saisi olla korkeammalla.)

5

Ota turvavyön lanneosasta löysät pois. Tämä on
tärkeää varsinkin talvitamineissa. Aseta turvavyön
korkeus ovipilarissa olevan säätimen avulla: ei hankaa
kaulaa eikä putoa olkapäälle.

Moottoritiellä ei odota kenenkään
tulevan peruuttaen vastaan.
Jos niin käy, tilanteen pitäisi
silti pysyä hallinnassa.
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6

Tarkista, että kaikkien peilien näkyvyys on sinulle sopiva. Ellet näe mittaristoa, säädä istuimen korkeutta.

MERJA KARJALAINEN
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Liikennepoliisinakin työskennellyt Veli-Matti Reinilä ei
mielellään nimeä ketään kuljettajaa onnettomuuksien
riskiryhmään.
– Tosiasia on, että suurimman osan esimerkiksi ylinopeussakoista saa pieni ryhmä, hän sanoo.
Hyvä kuljettaja tai sellaiseksi pyrkivä voi miettiä omaa
liikennekäyttäytymistään muun muassa saamiensa ylinopeussakkojen tai huomautusten valossa. Niistä voi itse päätellä, millaisen kuljettajaryhmään mahdollisesti kuuluu.
– Työssään ajavien kannattaa olla itse aktiivisia ottamaan ajotaidot osaksi työtaitojaan.
– Työnantajat ovat heränneet siihen, että ajokoulutus
on tärkeä osa työturvallisuutta. Yleensä työnantajat lähtevät mielellään tarjoamaan työntekijöille ajokoulutusta,
mutta joskus sitä pitää osata pyytää. ●

kysy ensin meiltä

Työasiamatkalla
meistä joka neljäs
• Joka neljäs työntekijä liikkuu päivittäin työajalla
työasioiden vuoksi. Näistä työasiamatkoista
45 prosenttia tehdään henkilöautolla.

• Työasiamatkoja tehdään eniten keskellä viikkoa

tiistaista torstaihin. Eniten liikkuvat yrittäjät,
johtavassa asemassa olevat ja ylemmät toimihenkilöt.
Miehet liikkuvat työaikana enemmän kuin naiset.

• Tyypillinen työasiamatka kestää keskimäärin
38 minuuttia ja vie 41 kilometrin päähän.

• Työasiamatkoilla sattuneet onnettomuudet ovat
useimmiten autokolareita, ja niissä loukkaantuu
tavallisimmin toimihenkilömies.

(Liikenneturva ja TTK, 2014.)

Pohdi omaa käyttäytymistäsi

Lähde: Turvallisesti työliikenteessä – Toimintamalleja ja vinkkejä työyhteisöille.

ti auto ei tee itsekseen yhtään mitään, vaan kuski aiheuttaa toiminnot omilla tekemisillään, Reinilä sanoo.
Kun kuljettaja tuntee auton ominaisuudet, hän muuttuu passiivisesta ajajasta aktiiviseksi.
– Silloin auton ominaisuuksista saa parhaan hyödyn ja
avun ajamiseensa. On kuljettajan etu tuntea auton tekniikkaa ja ominaisuuksia.

• Työasiamatkalla sattunut tapaturma
tilastoidaan työpaikkatapaturmana.
Sekä työmatkalla kodin ja työpaikan välillä että työasiamatkalla
työntekijälle sattunut tapaturma
korvataan työnantajan pakollisesta tapaturmavakuutuksesta.
MERJA KARJALAINEN

Ilmoitusmyynti: Kalevi Sinisalmi puh. 044 539 0908 kalevi.sinisalmi@tttlehti.fi
		

Milla Sinisalmi

puh. 040 766 1346

milla.sinisalmi@tttlehti.fi

LLÄ
Ä
R
Ö
Y
P
E
D
TYÖSUH LE KESÄISEMPÄÄ

IL
TYÖNTEKIJÖ
ILMET TÄ

Valitse oma pyörä työmatkojen
taittoon ja vapaa-ajan viettoon
– Huollot kuuluvat sopimukseen

Myös työsuhdepyöriä
yrityksen yhteiskäyttöön!
TUTUSTU TARKEMMIN OSOITTEESSA WWW.TYOSUHDEPYORA.FI
SIVUILLA MYÖS KUSTANNUSLASKURI
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