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Tietokortti
Liikkumistapaturmat
Mitä tapaturmat ovat?
Tapaturmat ovat äkillisiä, odottamattomia ja normaalitoiminnasta poikkeavia tapahtumia,
joiden seurauksena on ohimenevä tai pysyvä vamma. Suomen
kansantaloudelle työtapaturmat
aiheuttavat yli 500 miljoonan
euron suorat kustannukset vuosittain. Työtapaturmista aiheutuu myös huomattavia epäsuoria
kustannuksia, kuten omaisuusja materiaalivahinkoja sekä tuotannon häiriöitä.
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Liikkumisen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
Psykofysiologiset
 elintoiminnot
 luusto, lihakset ja nivelet
 väsymys, stressi, uupuminen

Aistit ja keskushermosto
 näkö- ja kuuloaisti
 sisäkorvan tasapainoelin
 asento- ja kosketustunto
Tasapainon säätely
 motoriikka ja koordinatio
 reaktioaika ja -nopeus
 korjausliikkeet

Kognitiiviset
 tietoisuus, oppiminen
 havaitseminen, muisti
 päättely, taidot
 rinnakkais- ja
monitehtävät

tekijöiden vuorovaikutus

Ennakointi ja
sopeutuminen
Arvot ja asenteet

Biomekaaniset
 kehon liikkeet ja
massakeskipiste
 sisäiset ja ulkoiset voimat
sekä momentit
 jalan tukipiste ja kulkualustan
tukipinta

Tribofysikaaliset
 jalkine - väliaine - kulkualusta
 kunnossapito, siisteys, järjestys
 liikkumisympäristön
suunnittelu
 materiaalit ja pinnan karheus
 kitkan käyttö ja saatavuus
 ilmasto ja lämpötila

Mitkä tekijät aiheuttavat
liikkumistapaturmia?
Työtapaturmia aiheuttavat työympäristön ja työmenetelmien
vaaratekijät ja häiriöt vuorovaikutuksessa inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden kanssa.
Vuonna 2006 liikkuminen työssä ja työmatkoilla aiheutti puolet kaikista työtapaturmista. Liukastumiset, kaatumiset ja putoamiset olivat syynä noin 30 % (60 000) kaikista
ilmoitetuista työtapaturmista. Tapaturman kulun käynnistää
useimmiten liukastuminen tai kompastuminen (60 % liukastumis-, kaatumis- ja putoamistapaturmista). Nämä liikkumistapaturmat ovat lisääntyneet Suomessa noin kolmanneksen
kymmenen viimeisen vuoden kuluessa. Tyypilliset vammat
kohdistuvat ranteisiin ja käsiin (nyrjähdykset ja murtumat). Olkapää- ja kallovammat ovat yleisiä vakavissa tapaturmissa.

Yleisiä tapaturmatekijöitä
liikkumistapaturmissa 		
Liikkumisen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
• töiden ennakkosuunnittelun puutteet
• puutteellinen perehdytys työtehtäviin
• kiire ja varomattomuus
• sääolot, sade, kylmyys ja tuuli
• liukkaus, pimeys, epäjärjestys
• vaaralliset työtavat, riskien aliarviointi
• korkealla työskentely ilman suojakaiteita ja putoamissuojaimia (esim. tikkailla tai telineillä)
•		suojainten käyttämättömyys tai niiden huollon
		 laiminlyönti

Mitkä tekijät edistävät
liikkumisturvallisuutta?
Liikkumisturvallisuutta edistäviä tekijöitä ovat
esimerkiksi
• hyvin suunniteltu työympäristö, siistit työtilat
• tavaroista vapaat käytävät, portaikot ja lattiat
• työyhteisön sitoutuminen turvallisten työtapojen
		 noudattamiseen
• kunnollinen työhön perehdyttäminen
• vaaratilanteiden ennakointi ja niihin varautuminen
• riskinoton välttäminen
• asianmukainen työvaatetus varusteet ja työjalkineet
• suojavarusteiden käyttö ja säännöllinen huolto

Liukastumisten ehkäisy
Jalkineiden pitoon vaikuttavat tekijät
Liukastumisen seurauksena loukkaantuu joka vuosi kymmeniä tuhansia suomalaisia. Talvella jää ja lumi kasvattavat
liukastumisriskiä huomattavasti. Nopea lämpötilan vaihtelu
sekä nollan tienoilla oleva lämpötila aiheuttavat liukkaimmat
kelit. Oikealla jalkineiden ja suojavälineiden valinnalla on
mahdollista ehkäistä liukastumisista johtuvia tapaturmia.
Vaikka valtaosa liukastumisista tapahtuu talvella, on
kengänpohjien pito aina otettava huomioon jalkineita va-
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littaessa. Tällöin pätevät samat
säännöt kuin talvijalkineita valittaessa: mitä pehmeämmästä
materiaalista jalkineen pohja on
valmistettu, sitä parempi pito sillä
on mahdollista saavuttaa. Solukkorakenteiset kengänpohjat esim.
solukumi- ja polyuretaanipohjat
pitävät parhaiten märillä ja öljyisillä pinnoilla ja säilyttävät pitoominaisuutensa pitkään pohjien
kulumisesta huolimatta.

Liukuesteet ja niiden
käyttö

POHJAKUVIO JA KULUTUSPINTA

Taipuisa
pohjamateriaali
Viisto koron
takareuna
Kuviointi koron
takareunassa

KULUTUSPINTA
- sileä
- huokoinen materiaali
POHJAKUVIO
- profiloitu
- sivusta avoin
- kuviosyvyys 3 mm
ja talvijalkineissa
5-8 mm

Moneen suuntaan
kulkevat
pohjakuvion reunat

Erityisen liukkaissa talviolosuhteissa, kuten liikuttaessa vetisen
jäisillä teillä tai jalkakäytävillä,
Leveät kanavat
eivät mitkään jalkineet ole riittävän pitävät. Tällöin riittävä pito
saadaan ainoastaan käyttämäl					
lä liukuesteitä jalkineen pohjassa. Liukuesteiden pitää olla
tyyppitarkastettuja ja sertifioituja tuotteita, mistä niillä on
Lisätietoa:
osoituksena CE-merkintä. Liukuesteitä myyvät mm. suutarit,
kenkäkaupat ja monet suuret tavaratalot.
Grönqvist R., Räsänen T., Aaltonen M. 2006. Luku 4.1
Työtapaturmat. Kirjassa: Työ ja terveys
Liukuesteitä on useita eri malleja:
Suomessa. Toimituskunta T. Kauppinen ym. Työterveyslaitos,
• jalkineen päkiän ja / tai kannan alle kiinnitettäviä
Helsinki 2007. ss. 161–172.
• jalkineiden päälle laitettavia
• kalossimallisia liukuesteitä sekä
• jalkineen pohjaan kiinnitettäviä nastoitussarjoja.
Liukuesteen valinnassa täytyy ottaa huomioon, että este
pysyy tukevasti paikallaan eikä se liikaa rajoita liikkumista. Osa
tuotteista on jalkineessa pysyvästi kiinni olevia ja osa helposti
irrotettavissa. Liukuesteet olisi kuitenkin hyvä valita niin, että
ne tarvittaessa voidaan riisua tai ottaa pois käytöstä mahdollisimman vaivattomasti, sillä sileillä ja kovilla alustoilla, kuten
kivilattioilla, liikuttaessa liukuesteet voivat jopa lisätä tapaturmariskiä. Nastoitetut jalkineet ovat myös tehokkaita välineitä
liukastumistapaturmien ehkäisyssä.
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