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TURVALLISUUS KAIKKIEN JA
KAIKKI TURVALLISUUDEN PUOLESTA
Ensimmäistä kertaa järjestetyt esitystekniset
turvallisuuspäivät keräsivät lähes 200 teatteri- ja
esitystekniikan ammattilaista Suomen kansallisoopperan Alminsaliin kuulemaan alan vaaroista
ja riskeistä.
Turvallisuuden kehittäminen teatteri- ja tapahtumatuotantotalojen työyhteisöissä on hyvin ajankohtainen puheenaihe.
Vaikka alan ammattilaiset yhteenkokoavan koulutusseminaarin tarve on ehtinyt roikkua ilmassa jo pidemmän aikaa,
eri laitosten ja toimijoiden välinen avoin kommunikointi ja
yhteistyö turvallisuusasioissa on jäänyt lähinnä ajatustasolle.
Kysyntään vastatakseen Suomen kansallisoopperan ja
-baletin tuotantojohtaja TimoTuovila yhdessä Metropolia
Ammattikorkeakoulun esitystekniikan lehtori Jyrki Sini
salon kanssa ottivat aiheesta kopin ja räätälöivät syyskuiseen sesonkiaikaan tiiviit kaksipäiväiset esitystekniset

turvallisuuspäivät otsikolla Tunnista vaara – tapa riski.
Suuri osallistujamäärä puhuu seminaarin ajankohtaisuudesta ja välttämättömyydestä. Vaarojen havainnoinnin
sekä riskien analysoinnin teorioihin ja käytäntöihin pureuduttiin asiantuntijapuheenvuoroin, lukuisin case-esimerkein, avoimen keskustelun sekä eri alojen ammattilaisista
koostuneiden ryhmien tekemien workshopien merkeissä.

Turvallisuus kuuluu kaikille
Avauspuheenvuorossaan Kansallisoopperan tuotantoprosessin sekä turvallisuuden kehittämisestä, tuotantosuunnittelusta ja teknisestä tuotannosta vastaava Tuovila
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painottikin turvallisuuden kuuluvan kaikille. Jokainen
työntekijä voi parantaa turvallisuutta työpaikallaan, eikä
turvallisuus saa jäädä arkisten kiireiden jalkoihin. Parinsadan työntekijän esimiehenä Tuovila haluaa edistää
turvallisuutta jatkuvan kehittämisen periaatteella, mutta
aloite parantamiseen pitää aina lähteä johdosta.
– Se ei kuitenkaan onnistu pelkästään johdon ja esimiesten toimesta, vaan jos halutaan aidosti muuttaa turvallisuuskulttuuria, siihen pitää saada koko jengi mukaan,
Tuovila puhuu motivoituneelle seminaariyleisölle.
Kansallisoopperassa tämä on konkretisoitunut uusien
käytäntöjen esiinmarssina. Esimerkiksi License to stop
-periaatteen mukaisesti jokaisella on oikeus ja velvollisuus,
ellei jopa vastuu pysäyttää näytös tai harjoitus turvallisuusuhan havaitessaan. Mikään ei saa mennä turvallisuuden
edelle, ei edes esitys. Sisäisten kehittämiskeskusteluiden
aktivoinnin lisäksi jokaisesta läheltä piti -tilanteesta tulisi
jatkossa tehdä tutkimus viisi kertaa miksi -menetelmän

mukaisesti. Näistä tilanteista on hyvin tärkeää saada ilmoituksia työntekijöiltä, jotta päästään lähemmäksi tapahtumien juurisyitä.
Tuovilan mukaan työ- ja toimintatapojen yhtenäistäminen ja niiden kirjaaminen auttaa vaativassa turvallisuuden
kehitystyössä.
– Kun vaarojen havainnointi ja riskien arviointi otetaan
osaksi arkea, jokaiselle meistä syntyy ymmärrys turvallisuudesta, Tuovila lisää.

Käytäntöjen ja työtapojen sovittaminen
Seminaarin keynote-puhujaksi saatu alan legenda Chris
Van Goethem toimii tutkijana Belgian kuninkaallisen
teatteri-instituutin RITCS:n alaisessa teatteritekniikan
tutkimuskeskuksessa. Hän on aiemmin toiminut muun
muassa esittävän taiteen alan kansainvälisen yhteistyöjärjestön OISTAT:n (Organisation Internationale des Scénographes, Techniciens et Architectes de Théâtre) koulutustoimikunnan varapuheenjohtajana.
Koulutusohjelmien pioneerina Van Goethem painotti
kansainvälisen yhteistyön merkitystä oppimisen osana.
Luovilla aloilla tutkimus- ja kehitystyö sekä oppiminen tapahtuu lähes poikkeuksetta käytännön tekemisen kautta.
Oikeat ratkaisut ongelmiin löytyvät usein oikeita kysymyksiä kysymällä.
– Työturvallisuudesta huolehtiminen ei saa olla lisätyötä,
joka tekee asioista vaikeampia, vaan sen pitää olla hyödyllistä ja järkevää. Onnettomuuksilla on tapana vaikuttaa
työyhteisöön, ei ainoastaan taloudellisesti tai tuotantoa hidastavana ongelmana vaan myös uhriksi joutuneen työntekijän työuraa haittaavana tekijänä, Van Goethem toteaa.
Van Goethemin mukaan työturvallisuus syntyy siitä, miten käyttäydymme eri tilanteissa ja minkälaisten toimintamallien mukaisesti. Roolien ja vastuiden tulisi olla selkeitä
joka tilanteessa. Valitettavasti turvallisuuden todistaminen
menee usein käytännön edelle.
– Keskitymme liikaa työturvallisuuden määrittäviin lakeihin ja asetuksiin sen sijaan, että pohtisimme moraalisia
velvollisuuksiamme, Van Goethem kiteyttää ja lisää, ettei
sääntöjen tulisi liikaa rajoittaa työn taiteellista osuutta.
Turvallisuuden parantaminen organisaatioissa lähtee
ammattitaidosta ja -tiedosta eli kokemuksesta ja sen tuomasta itsevarmuudesta. Tuo rutiinin tuoma varmuus voi
kuitenkin olla vaaraksi, jos epähuomiossa jättää jonkin
olellisen asian huomioimatta stressin tai kiireen takia. Riskien arvioinnissa koulutuksen osuus jää usein huomioimatta ja siten antaa väärän kuvan tilanteesta. Siksi tiimityössä
jokainen työntekijä on turvallisuuden näkökulmasta yhtä

Chris Van Goethem
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Riski-workshopissa ryhmille annettiin
haastavia käytännön tilanteita ratkottaviksi.

tärkeässä roolissa. Avain turvallisuuteen löytyy kaikkien
osallistuessa sen toteutumiseen, ei ainoastaan teoreettisella tasolla asiat sisäistämällä vaan myös niistä avoimesti
keskustelemalla.
Teatterimaailmassa lisähaasteita luo se seikka, että
lainopillista, moraalista sekä operaationaalista vastuuta
voi olla kantamassa kaksi eri pomoa. Teknisen johtajan
näkemyksen erotessa oleellisesti ohjaajan turvallisuusnäkemyksestä ainekset konfliktiin ovat kasassa. Kun turvallisuusriskien arviointi on luonnollinen osa koko organisaation toimintaa aina suunnitteluvaiheesta toteutukseen, se
todennäköisemmin aiheuttaa vähemmän ristiriitaisia tilanteita prosessin edetessä. Näin esimerkiksi jo lavasteiden
suunnitteluvaiheessa voidaan huomioida mahdolliset näyttämörakenteiden asettamat tekniset rajoitteet ja siten yleisesti parannetaan tuotannon tehokkuutta ja turvallisuutta.
Erillisten turvallisuustapaamisten sijaan päivittäisillä
briiffauksilla vaikkapa kahvipöytäkeskustelujen yhteydessä saavutetaan tyypillisesti parempia tuloksia kaikkien
osallistuessa niihin luontevasti.

– Jokainen lukee ja ymmärtää täysin puolen sivun mittaiset turvallisuusohjeet monisivuisen tekstin sijaan. Rajoittamalla luettavan tekstin asioihin, joihin pitää keskittyä,
varmistutaan siitä, että kaikki myös lukevat ja toimivat sen
mukaisesti. Näin ohjeista tulee käyttökelpoinen dokumentti, ja sitä kautta toimiva ja hyödynnettävä prosessi, Van
Goethem muistuttaa.
Säännöt ja asetukset nähdään monesti työntekoa rajoittavana tekijänä ja yliannostuksen saatuamme niihin kiinnitetään yhä vähemmän huomiota. Järjettömät tai vähemmän tärkeiksi ymmärretyt säännöt jäävät silloin taka-alalle.
Tietoa ja taitoa keräämällä kehitetään hyviä käytäntöjä, joita voidaan tehokkaasti jakaa eri työyhteisöissä ja jalostaa
edelleen.
– Hyvät toimintamallit tehoavat sääntöjä paremmin, koska ne ovat valmiiksi osa työtämme ja siten parantavat turvallisuutta, Van Goethem lisää.
Riski on aina usean tekijän summa. Läheltä piti -tilanteiden syiden ja seurausten avoin analysointi sekä niistä
tiedottaminen on niin ikään tehokas tapa edistää hyviä toimintamalleja.

Hyvät toimintamallit edellä

Turvallisuus on työkalu, ei päämäärä

Turvallisuustoimenpiteiden ymmärtämisen seurauksena
työyhteisöissä kehittyy tehokkaampi näkemys riskeistä
niiden olettamisen sijaan. Van Goethem on kuitenkin huomannut, että riskien arviointi jää usein niukaksi, jos se
sisältää liikaa informaatiota. Jokapäiväisten riskien hallinta kuuluu jo hyviin toimintamalleihin. Riskien arviointia
keskittämällä muuttuviin tai erityisiin olosuhteisiin ja sitä
kautta haastavimpiin turvallisuusriskeihin se saavuttaa
työntekijät tehokkaammin.

Muutamissa Euroopan maissa on jo käytössä luoville aloille räätälöity ammattipätevyyden tunnistava turvallisuuspassi, jonka haltija on suorittanut työturvallisuuskorttiamme vastaavan koulutuksen. Teatteriympäristössä kuitenkin
luodaan jatkuvasti uusia toimintatapoja tuottaa ennennäkemättömiä kokemuksia yleisölle. Nämä uudet ratkaisut
synnyttävät uusia riskejä, eikä näihin sovellettavia turvallisuusohjeita tai -asetuksia välttämättä ole olemassakaan.
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Van Goethemin mielestä juuri siksi on tärkeää mennä
korkeammalle tasolle tuotannon ja työskentelytapojen
ymmärtämisessä ja tietää mitä ollaan tekemässä. Show’n
täytyy jatkua, muttei hinnalla millä hyvänsä.
– On paljon helpompaa tarkistaa, että kaikilla on oikeat
suojavälineet kuin se, että kaikki työskentelevät oikealla
tavalla. Tärkeintä on löytää oikea tasapaino realistisesti
turvallisen ja käytännöllisen työskentelyn välillä. Ainoa
täysin turvallinen teatteri on suljettu teatteri, siksi se on
vaikeasti saavutettavissa oleva päämäärä. Turvallisuus on
aina ehdoton kyllä tai ei, siihen ei ole välimuotoa.

Tukes asiakkaiden turvana

Palosimulaattori

Silloin kun lainsäädännöstä ei löydy sääntelyä tai asetusta, tai viranomainen ei omaa toimivaltaa johonkin kuluttajan turvallisuuteen tai omaisuuteen liittyvään asiaan,
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) astuu mukaan
kuvioihin. Tukes tekee tapauskäsittelyjä, jakaa neuvoja
ja ohjeita, valvoo asiakirjojen asianmukaisuutta ja etsii
mahdollisia onnettomuussyitä, muttei toimi tutkintaviranomaisena. Tukesin piiriin kuuluu myös johtamisjärjestelmien tarkastaminen, jossa keskitytään lähinnä turvallisuuteen ja ympäristöön vaikuttaviin tekijöihin. Hallintolain
mukaisesti Tukesilla onkin laajat oikeudet esimerkiksi
tulla tapahtumapaikalle, tehdä tutkimuksia, saada tietoa
ja materiaalia sekä ottaa näytteitä tai vaikkapa testata
laitteita.
Tuore kuluttajapalveluiden turvallisuusasioista vastaava Tukesin ylitarkastaja Kari Koponen tekee kenttävalvonnan yhteydessä tutustumiskäyntejä muun muassa
yleisötapahtumiin. Vastuu kuluttajaturvallisuudesta, niihin
liittyvistä mahdollisista riskeistä sekä niistä tiedottamisesta on aina toiminnanharjoittajalla eli useimmiten tapahtumanjärjestäjällä. Kesällä 2016 Tukesin tutkittavana
on ollut kaikkiaan viisi yleisötapahtumiin liittyvää onnettomuustapausta, joissa loukkaantui yhteensä 30 henkilöä.
Koponen rohkaiseekin alan toimijoita lähestymään Tukesia kysymyksin etukäteen, jotta epävarmoissa tilanteissa
toimitaan turvallisesti asiakkaita vaarantamatta.

Yksi tällainen asiantuntija on Suomen kansallisoopperan ja -baletin turvallisuuspäällikkö Samuli Nuutinen, jonka vastuulla on myös riskienhallinta. Kun turvallisuus on
olennainen osa tuotantoprosessia, ensimmäiset riskianalyysit tehdään jo suunnitteluvaiheessa. Menestyksekkäässä riskienhallinnassa organisaatiolle asetetut tavoitteet
voidaan saavuttaa olemassaolevat riskit identifioimalla ja
hyväksymällä. Riskien arviointi on laaja-alainen riskianalyysin ja riskin merkityksen arvioinnin kokonaisprosessi
vaarojen ja uhkien tunnistamiseksi. Esimerkiksi ennen
näyttämöharjoituksia tapahtuvat turvatarkastukset ja -tiedotteet kyetään päivittämään tarpeen vaatiessa osana
riskienhallintakeinoja. Nuutisen mukaan tämä on jatkuvaa
tavoitteellisesti johdettua ja vastuutettua toimintaa.
– Meillä on usein aikaa tehdä asioita uudestaan sen
sijaan, että pysähtyisimme ja miettisimme mitä olemme
tekemässä. Turvallisuus lavalla on aina ykkösprioriteettimme, Oopperan turvallisuuden operatiivisestä kehittämisestä vastaava Nuutinen kuvailee päivittäiseen työhönsä
kuuluvaa riskienhallintaprosessia.

Uudet standardit tulossa
Esitystekniikan oleellisena osana käytettävä näyttämömekaniikka on saamassa ensimmäisen EU-tasoisen
standardin CEN/TC 433. Tämä viihdeteollisuudessa sekä
asennustoiminnassa käytettävien koneiden, työkalujen ja
-käytäntöjen yhteneväinen linjaus on ollut kehitteillä kymmenkunta vuotta ja alan teollisuus on jo pitkään kaivannut
yleiseurooppalaista standardia. Ohjelman konkretisoitumisesta maassamme vastaa SFS:n alainen Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry.
Muutaman vuoden päästä toteutuessaan TC433 tulee
vaikuttamaan koko EU:n alueella mekaniikka-alan toimintaan, ei ainoastaan valmistajiin vaan myös rakennuttajiin

Turvallisuutta ei voi ulkoistaa
Henkilöstön turvallisuudesta keskusteltaessa pinnalle
nostettiin se seikka, että työsuojeluvaltuutetut ja -päälliköt
toimivat työnantajansa valtuuttamina, mutta eivät vastaa
turvallisuudesta. Vastuu on ensisijaisesti esimiehillä ja
työnjohtajilla. Myös jokaisella työntekijällä on vastuunsa.
Työsuojeluvaltuutettu toimii asiantuntijana ja tukena ongelmatilanteissa.
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Osaamisella eteenpäin
Audiovisuaalisen alan teknisiä toimijoita edustava AVITA ry
painottaa vastuullisen toiminnan perusteiden kirjaamista ja
jakamista jäsenistönsä tapahtumatekniikan ja rentalyritysten keskuudessa, ja aikoo siten olla voimakkaasti WG4:n
kehittämisessä mukana. Lisäksi viestin kulkua pyritään
laajentamaan tapahtumatalojen ja teattereiden suuntaan
ja samalla kehittää viranomais- sekä järjestöyhteistyötä
muun muassa pelastustoimen, Tukesin, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n sekä alan oppilaitosten kanssa.
Myös turvallisuusjärjestöjen foorumissa mukana olevan
AVITA ry:n toiminnanjohtaja Timo Tuomisen mukaan koko
tapahtuma-alan turvallisuutta koskettaviin parannuksiin
päästään hyviä käytäntöjä, toimintatapoja, tarkistuslistoja
sekä prosessikaavioita vakiinnuttamalla. Tähän AVITA onkin kehittämässä koulutusta yhteistyössä tapahtumatalojen ja oppilaitosten kanssa.
– Emme ole käynnistämässä uutta koulutuslinjaa, josta neljän vuoden kuluttua valmistuu uusia ammattilaisia,
vaan kyse on täydennyskoulutuksesta sekä osaamisen ja
ammattipätevyyden ylläpitämisestä nykyhetken haasteissa, Tuominen lisää.
Tapahtumatalojen turvallisuuteen liittyen suunnittelussa
ja ohjeistuksessa on pohdittu muun muassa sitä, miten
saliäänentoisto saadaan esteettömästi integroitua osaksi
hätäkuulutusjärjestelmää. Aktiivisen turvallisuuskeskustelun tueksi ala kaipaa myös lisää teknistä koulutusta niin
av-tekniikasta kuin ripustamisesta ja tuulikuormista. AVITA
on jo räätälöinyt tapahtumateknisestä näkökulmasta erillisen sähköturvallisuuskoulutuksen, jonka toivotaan päätyvän valtakunnalliseksi heidän koulutuskumppanien kautta.
Myös pelastusalan järjestöt ovat tiedostaneet tapahtumaturvallisuudesta heränneen keskustelun ja toivovat innolla
pääsevänsä mukaan. Onkin hienoa nähdä, miten pelastustoimesta on kasvanut koko alan kehitystä tukeva aktiivinen yhteistyökumppani.
AVITA:n suunnitelmissa on myös integroida jäsenistön
av- ja tapahtuma-alojen ammattilaiset osaksi Suomen Tilaajavastuu Oy:n järjestelmiä, josta eri esitystekniikan erikoisosaajat, kuten esimerkiksi tulityökortin omaavat, löytyvät samasta pätevyysrekisteristä niin rakennuttajille kuin
tapahtumien toteuttajille.
Ensi vuoden tammikuussa Oulussa järjestettävät Pohjoiset teatteripäivät kerää eri teattereiden osaajat yhteen,
ja AVITA on jälleen mukana toteuttamassa teatteri- ja tapahtumatekniikkapäivien seminaariosuutta.

TC-komitean puheenjohtajana toimii A
kumek Oy:n Timo Risku.

ja käyttäjiin. Sen uskotaan selkeyttävän alalla käytettäviä
laitekokoonpanoja ja sitä kautta parantavan työturvallisuutta sekä -tehokkuutta.
Standardi jakautuu neljään eri ryhmään: WG1 koneet,
WG2 työkalut ja asennukset, WG3 terminologia ja WG4
toimintamallit ja -käytännöt. Vaasan kaupunginteatterin
tuotantojohtaja Jarkko Loima edustaa Suomea WG4-työryhmässä. Tämä WG4 tulee mitä todennäköisimmin vaikuttamaan kaikkiin esitystekniikan parissa työskenteleviin.
Itse standardi käsittää koko mekaniikkatoiminnan hyvät
käytännöt aina asennuksesta laitteiden käyttöön niin lavarakenteiden, trussien, nostimien kuin nostoapuvälineiden
osalta. Sen toivotaan myös kannustavan tiedonvaihtoon
esitystekniikan tuotannon, suunnittelun ja toteutuksen
ammattilaisten välillä. Loima peräänkuuluttaakin osallistumishalukkaita ottamaan häneen yhteyttä, jotta jo oikolukuvaiheessa mahdollisimman monen osaajan näkemys
saadaan työryhmän kuuluviin. Myös uusien standardien
mukanaan tuomat haasteet alan koulutusten päivittämisessä toivotaan saavutettavan nopealla aikataululla.
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Hyvillä käytännöillä
parannetaan turvallisuutta

tuottajia, joten tietoa pystytään tehokkaasti jakamaan
samanaikaisesti usealle eri ammattiryhmälle. Kaikki eivät
vieläkään uskalla sanoa mielipidettään, mutta Auvisen
mielestä tyhmiä kysymyksiä tapahtumaturvallisuusryhmässä ei ole olemassa.
– Kun siellä on niin mielettömän paljon osaavia asiantuntijoita, niitä kannattaa käyttää hyväkseen, ja vieläpä ilmaiseksi! Sitä varten se ryhmä on, että voi kysyä viisaammiltaan neuvoa epäselvissä asioissa, Auvinen rohkaisee
ryhmän jäseniä.
Teattereissa ohjeita sovelletaan jatkuvasti aiemmin
opitun pohjalta, mutta riskien arviointi kuitenkin tehdään
erikseen joka tilanteessa. Analysoidun riskin käsittelyssä
livepuolen tekijöillä on ehkä eniten opittavaa, etenkin kun
suurin osa käytännöistä on tekemällä opittua. Ongelman
ymmärtäminen on ensimmäinen konkreettinen vaihe turvallisuuden parantamisessa. Riskeistä ja läheltä piti -tilanteista avoimesti keskusteleminen työyhteisöissä on hyvä
merkki työmoraalin, -turvallisuuden ja -kavereiden välittämisestä.

Esitystekniset turvallisuuspäivät osoittivat myös sen, että
turvallisuudesta keskustelemisen kynnys on madaltunut
eri kaupunkien tapahtumatalojen ja vuokrafirmojen välillä. Verkostoitumalla tiedon sekä turvallisuusnäkökulmien
jakaminen muodostuu luonnolliseksi osaksi työtä. Logomon tapahtuma- ja tuotantojohtaja Janne Auvinen totesi
puheenvuorossaan, ettei turvallisuudella pidä kuitenkaan
liioitella.
– Turvallisuusmääräykset ja -vaatimukset ei ole tehty sitä varten, että yrittäisimme kieltää tai estää ihmisiä
nauttimasta tilaisuudesta tai työntekijöitä nauttimasta
työstään. Turvallisuus on myös viihtyvyystekijä, Auvinen
täsmentää.
Auvisen facebookiin käynnistämässä tapahtumaturvallisuusryhmässä on jo yli 800 jäsentä vaihtamassa kokemuksiaan ja näkemyksiään turvallisuudesta. Ryhmä toimii
asiallisena ja laaja-alaisena keskustelufoorumina esitystekniikan hyvistä ja turvallisista toimintamalleista. Esitysteknikoiden lisäksi keskusteluihin osallistuu muun muassa pelastuslaitoksen työntekijöitä sekä teatteri väkeä ja

Opitaan virheistä ja
kehitetään uusia menetelmiä
Kansallisooppera on kehittänyt aktiivisesti myös yleisön
turvallisuutta. Viime syksynä Oopperan kummitus -näytöksen väliajalla tapahtuneessa automaattisessa palohälytyksessä havaittuja turvallisuusriskejä korjattiin viivästyksettä.
Päivitetyssä toimintasuunnitelmassa rooleja ja ohjeistusta on selkeytetty niin talon henkilökunnalle kuin palo- ja
pelastushenkilöstölle. Lisäksi viestiliikennettä on kehitetty
toimivammaksi. Myös varusteiden hankintaan panostettiin ja talolle hankittiin 45 turvasettiä, joista löytyy muun
muassa huomioliivit sekä erotuomarin pilli. Lisäksi ulosmenoreiteiltä löytyvissä kaapeissa on megafoni ja tehokas
taskulamppu yleisön opastamiseen. Suunnitelmassa on
pyritty siihen, että jokainen työntekijä tietää työpaikkansa
lähimmän poistumisreitin ja kokoontumispaikan.
Oopperan apulaisnäyttämöpäällikkö Erkki Wrangén
on arjen haasteissaan huomannut, että riskien määrä on
jatkuvasti merkittävä. Päivittäisessä rutiinissa tulisi pitää
mielessä, että kiire tai muut toiminnot ympärillä eivät pääse häiritsemään omaa työskentelyä. Jokainen on vastuussa tekemisistään, etenkin korkealla tapahtuvissa näyttämötöissä, jossa tiimityöskentely on tärkeää.
– Teemme usein jotain sellaista, mihin ei ole valmista
opaskirjaa tai käytäntöä. Vaikka välillä kokeilemme eri ratkaisuja, meidän pitää kuitenkin tehdä asiat aina turvallisesti, Wrangén täsmentää tiiminsä toiminta-ajatusta.

Janne Auvinen
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Kokeilusta esimerkkinä Wrangén mainitsi tankonostinputkien käyttöä korkean työskentelyn varmistuksena
ja henkilön nostinputkeen kiinnittymistä tutkittiin ensiksi
mallintamalla sitä teoriassa 1200 kilogramman kuormituksella. Varsinaisessa kuljetustestissä 136 kilogramman painolla demonstroitiin henkilön putoamista seitsemän metrin
korkeuteen lukitun putken varaan. Samalla huomattiin
uutena riskinä sivuttaissuuntainen liike, joka pitää pystyä
hallitsemaan. Äkillisen 5,5 kilonewtonin voiman vaikutusta
kattokoneistoon ja väkipyöriin sekä vaijereihin tarkkailtiin
kokeen aikana, ja ne säilyivät vaurioitta, kuten myös itse
putkirakenteet. Näin alkuperäisestä käytöstä poikkeavaan
rooliin kiinnitetty nostinputki osoittautui toimivaksi apusuojavälineeksi vaikkapa lavasteen päällä tehtäviä töitä varten.

työtä tuleekin välttää mahdollisimman pitkälle. Kun ylös
on välttämätöntä mennä, kaikkien mahdollisten riskien on
jo valmiiksi oltava minimoituna. Korkean paikan työ tulee
ensisijaisesti yrittää suorittaa siten, että putoamisvaara on
pienin mahdollinen, esimerkiksi huoltosillalta, jossa on kaiteet tai vaihtoehtoisesti henkilönostinta käyttämällä. Tuominen muistuttaakin, että asetuksien mukaan tikkaat on
vain kulkuväylä, ei työskentelytaso.
Oli työ kuinka pieni tahansa, ripustajat työskentelevät aina pareina asianmukaisin välinein. Konkreettisena
esimerkkinä Tuominen kertoi tajuttoman henkilön pelastamisesta yläilmoista. Tikasauton tai henkilönostimen
puuttuessa valjaissa roikkuvan työntekijän verenkierto häiriintyy jo puolessa tunnissa siinä määrin, että avun odottaminen on hengenvaarallista. Välitön köysipelastaminen on
tällöin ainoa vaihtoehto, ja useimmiten vain koulutetut kiipeilijät osaavat toimia oikein. Pyörtyneenä valjaissa roikkunut potilas saa helposti ortostaattisen trauman, jolloin
reisilenkit puristavat laskimoita ja hapensaanti aivoissa
heikkenee. Maahan lasketun potilaan hengenpelastavana
hoitona reisilenkit tulee avata hiljalleen eikä jalkoja saa
nostaa koholle, jotta verenkierto palautuu riittävän hitaasti.
Alalla on yleisesti käytössä kolme erityyppistä putoamissuojaa: putoamisvaaralliselle alueelle pääsyn rajoittavat vyövaljaat, henkilönostimissa käytettävät kevyemmät
työasemointivaljaat ja EN-merkityt putoamissuojavaljaat.
Suoja- ja laskeutumisvälineet on hyvä pitää henkilökohtaisina, ja niiden kunnosta huolehtiminen ja mahdollisten vikojen tarkastaminen ennen käyttöä kuulua aina sen haltijalle.

Korkean paikan osaajat erikseen
Suomessa toimii reilut kolmekymmentä ripustukseen erikoistunutta ammattilaista. Helsinki Rigging Companyn
toimitusjohtaja Juki Tuominen on tottunut korkealla työskentelyyn. Maassamme järjestettävät korkean paikan koulutukset eivät toistaiseksi suoranaisesti sovellu esitystekniikan ripustustöihin turvallisuuteen liittyviä asioita lukuun
ottamatta. Briteistä hankitun National Rigging Certificaten
ylimmän kolmostason suorittanut Tuominen on esimiestason head rigger eli pääripustaja yli 20 vuoden työkokemuksella. Tuominen työstää parhaillaan Ripustustyön perusteet
-opinnäytetyötään, joka ilmestyessään on ensimmäinen
suomenkielinen alan opaskirja.
Tuomisen mukaan turvallisuusasenteissa ja työtavoissa
ollaan tultu paljon eteenpäin, ja esimerkiksi asianmukaisen kypärän käyttö on yleistynyt tapahtumatuotannoissa.
Työryhmä on toimiva silloin, kun se kommunikoi ja toimii
oikealla tavalla ja turvallisesti toinen toisesta huolehtien.
– Rutiini on ripustajien pahin vihollinen. Riski piilee siinä,
kun samat asiat toistuvat jokaisella keikalla ja usein samoissa tiloissa tapahtuva työ on liian tuttua. Säännöllisillä
tapaamisilla käymme omalla porukalla vapaamuotoisesti
läpi kuulumiset, läheltä piti -tilanteet, uudet työvälineet tai
työtavat, ja pidämme rutiiniin tottumisen poissa, Tuominen
kuvailee yhteisönsä työskentelymallia.
Korkean paikan työssä yleisimmät ongelmat liittyvät
putoamissuojaimiin ja -välineisiin sekä niiden kuntoon
ja käytettävyyteen. Usein työnantajalla ei ole tarvittavaa
käytännön osaamista korkealla työskentelystä, joten tiedot esimerkiksi suojavarusteiden oikeasta käytöstä ovat
puutteelliset. Maassamme ei toistaiseksi ole korkean
paikan työskentelyn vastuuhenkilön lakisääteistä koulutusvaatimusta. Riskianalyysin mukaisesti korkean paikan

Ensi vuonna Turussa
Mitä tästä jäi päällimmäisenä mieleen? Säännöt, suositukset ja hyvät käytännöt voivat erota toisistaan, mutta
kun aika ajoin pysähdymme miettimään tekemisiämme ja
tunnistamme kulloisenkin tilanteen riskit, olemme jo hyvää
matkaa turvallisemmassa työympäristössä. Kaikilla on
sama päämäärä: seuraavaltakin keikalta jokainen meistä
pääsee kotiin.
Esitystekniset turvallisuuspäivät järjestetään seuraavan
kerran Turun Logomossa vuoden päästä, jolloin päähuomio
kohdistuu live-puolen tapahtumatuotantoihin. Stay safe!
Jukka Oja
Kirjoittaja on helsinkiläinen audiovisuaalisen viestinnän
erikoisosaaja ja tekninen sisällöntuottaja sekä AVITA ry:n
julkaiseman AV-VISIO -ammattilehden entinen toimituspäällikkö.
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Työkaluja turvallisuuden kehittämiseen:
OIRA (Online Interactive Risk Assessment)
http://www.oiraproject.eu
OISTAT (International Organisation of Scenographers,
Theatre Architects and Technicians)
http://www.oistat.org
EQF (European Qualifications Framework)
http://ec.europa.eu/ploteus/
ESCO (European Skills, Competences, Qualifications
and Occupations)
http://ec.europa.eu/esco
Ensimmäisen seminaaripäivän päätteeksi osallistujille tarjottiin mahdollisuus tutustua Oopperan
näyttämö- ja nostoapuvälineistöön, lavastamoon, suoratoistojärjestelmään sekä uusittuun äänijärjestelmään.
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