Työpaikkaonnettomuuksien tutkinta

TOT-raportit vuosilta 1985–1998

METALLITEOLLISUUS
Raporttien analyysi ja johtopäätökset. Torjuntastrategia.
Toimenpiteet vastaavien työtapaturmien estämiseksi.

Työpaikkaonnettomuuksien tutkinta (TOT) perustuu työmarkkinajärjestöjen ja
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

1

TOT-raportit vuosilta 1985–1998

METALLITEOLLISUUS
Raporttien analyysi ja johtopäätökset. Torjuntastrategia.
Toimenpiteet vastaavien työtapaturmien estämiseksi.

2

Julkaisijat:
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto,
Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto,
Työsuojelurahasto
VTT Automaatio
Taitto: Teppo Jokinen
Paino: Jaarli Oy, 2000
ISBN: 951-98488-3-5

3

TIIVISTELMÄ
Vuosina 1985-1996 metalliteollisuudessa sattui yhteensä 59 ja vuosina
1997-1998 yhteensä 15 työpaikkaonnettomuuksien tutkinnan (TOT)
piiriin kuuluvaa kuolemaan johtanutta työtapaturmaa.
Tyypillinen työpaikkatapaturmassa kuollut henkilö oli ammattitaitoinen
keski-ikäinen mies. He olivat myös melko kokeneita työtehtävässä, jota
he olivat tekemässä tapaturmahetkellä. Yleisimmät työtehtävät tapaturmahetkellä olivat teollinen tuotanto ja rakennustyöt. Myös varasto-,
kuljetus- ja huoltotöiden osuudet olivat merkittävät. Tapaturman aiheuttajista tyypillisin oli työympäristö, toiseksi eniten tapaturmia aiheuttivat kuljetus- ja nostolaitteet. Yleisin tapaturmatyyppi oli puolestaan
putoava esine. Muita merkittäviä olivat putoaminen, esineiden väliin
jääminen sekä sähkö ja vahingolliset aineet.
Työtapaturmien todellinen tekijä löytyi usein organisaation toiminnasta, vaikka välitön tapaturman aiheuttaja oli kytkeytynyt työntekijän sen
hetkiseen toimintaan. Analyysi osoitti, että tapaturmaa edeltäviä vaaratekijöitä ei tunneta riittävästi. Yhteistä kaikille TOT-tutkinnassa mukana olleille tapaturmille oli, että työpaikkakuolemaan johtaneisiin tapahtumiin liittyi aina useita, rinnakkaisia tapaturmatekijöitä eikä vain yhtä
syytä.
Eniten tapaturmatekijöitä löytyi organisaation menettelytavoista, joihin
TOT-tutkintaraporttien analyysissä sisältyivät työn johtaminen ja valvonta, työnsuunnittelu, käyttöohjeet, koneiden hankinta ja kunnossapito sekä tiedonkulku ja yhteistyö. Koneiden ja laitteiden osuus tapaturmatekijöistä organisaation menettelytapoihin verrattuna oli selvästi
pienempi.
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TOT-tutkinnan mukaan työturvallisuutta on johdettava, suunniteltava,
rakennettava ja seurattava kuten muutakin yritystoimintaa. TOT-tutkinnan perusteella metalliteollisuuden työpaikkakuolemia estetään seuraavilla toimenpiteillä:
1) nykyaikaisella johdon tukemalla turvallisuusjohtamisella
2) ennakoivalla ja kattavalla turvallisuussuunnittelulla
3) jatkuvalla työpaikan riskien tunnistamisella , arvioinnilla ja poistamisella
4) hankkimalla turvallisuusmääräykset täyttäviä koneita ja laitteita
5) käytössä olevien koneiden kuntoa, suojaimia ja turvalaitteita valvomalla
6) yhteisen työmaan ja työpaikan normitettuja pelisääntöjä noudattamalla
7) yksityiskohtaisella ja ennakoivalla työnsuunnittelulla
8) tiedonkulun varmistamisella
9) turvallisten työ- ja toimintatapojen omaksumisella
10) henkilönsuojaimia käyttämällä ja niiden käyttöä valvomalla
11) kirjallisten turvallisuusohjeiden laatimisella ja niiden jakelun varmistamisella
12) työtehtävän huomionottavalla ja valvotulla työnopastuksella
Tulevaisuudessa myös tiimityöhön siirtyminen vaatii uusia toiminta- ja
ajattelumalleja. Linjajohdon ja tiimin välille tarvitaan yhteistoimintakäytäntöjä, joiden avulla voidaan jo ennakkoon varautua töiden mahdollisesti aiheuttamiin vaaratilanteisiin. Lisäksi tarvitaan seurantajärjestelmiä, joiden avulla saadaan selville mahdolliset puutteet työturvallisuudessa ja ohjeiden noudattamisessa.

Hyödynnä TOT-raportit
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto toimittaa työpaikkaonnettomuuksien tutkintaraportit tapaturman sattumistoimialan yrityksien työsuojeluhenkilöstölle. TOT-raporttien hyödyntämiseen yrityksessä on hyvä
luoda järjestelmällinen menettelytapa (ks. luku 5.7). Raportteihin kannattaa tutustua.
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ALKUSANAT
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton toimesta on vuodesta 1985 lähtien
tutkittu kuolemaan johtaneita työtapaturmia. Metalliteollisuudessa on
sattunut vuosina 1985-96 yhteensä 59 ja vuosina 1997-98 yhteensä
15 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, joista on tehty työpaikkaonnettomuuksien tutkinta (TOT).
Tutkintaraportit on tehty kuolemaan johtaneiden työpaikkaonnettomuuksien tutkintaa koskevan sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet keskeiset työmarkkinajärjestöt ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL). Kussakin tutkintaryhmässä on edustajat niistä työnantaja-, toimihenkilö- ja työntekijäliitoista, joiden toimialaan menehtyneen henkilön työpaikka tai työtehtävä kuului. Tutkintaryhmä käsittelee tapaturmasta laaditun tutkintaraportin ja luovuttaa sen TOT-johtokunnalle, joka hyväksyy raportin ja päättää sen hyödyntämisestä.
Vuonna 1998 TOT-johtokunta asetti työryhmät, joiden tehtävänä oli laatia
neljän toimialan; rakentamisen, kuljetuksen, metallin ja kemiallisen
puunjalostuksen yhteenvetoraportit TOT-tutkintaraporttien pohjalta.
Tässä raportissa esitetään metalliteollisuuden vuosien 1985-1998 TOTtutkintaraporttien analysoinnin tulokset.
Työryhmään ovat kuuluneet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hannu Tarvainen, TVL, puheenjohtaja
Ilkka Itäranta, Metalliteollisuuden Keskusliitto
Pekka Heinonen, Metallityöväen Liitto ry
Tarja Korkalainen, Teknisten Liitto ry
Carl-Henrik Lemström, Työturvallisuuskeskus
Matti Sundquist, STM, työsuojeluosasto
Kenneth Johansson, Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola
Matti Silvola, VTT Automaatio, sihteeri

Tutkimuksen ovat rahoittaneet Tapaturmavakuutuslaitosten liiton lisäksi
STM Työsuojeluosasto sekä Työsuojelurahasto.
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1. LÄHTÖKOHTA JA MENETELMÄT
Kuolemaan johtaneet työtapaturmat on vuodesta 1985 lähtien tutkittu
kuvan 1.1 mukaisella ns. suomalaisella tapaturmatutkimusmallilla (Tapaturmatutkimusmalli, 1984, Tapaturman tutkiminen 2000). Mallin
mukaan tapaturma syntyy, kun ihminen ja vamman aiheuttaja kohtaavat eli osuvat samanaikaisesti samaan paikkaan. Kohtaamisvaihe johtaa vamman syntymiseen.
Ta p a t u r m a tekijöitä

Normaalitoiminta

Ta p a t u r m a tekijöitä

Ihmisen joutuminen vamman
aiheuttajan vaikutuksen
alaiseksi
Va m m a n aiheuttajan
synty

Va m m a n aiheuttajan
olemassaolo

Ta p a t u r m a tekijöitä

Ta p a t u r m a tekijöitä

Ta p a t u r m a tekijöitä

Kohtaamistilanne

Ta p a t u r m a tekijöitä

Va m m a n
syntyminen

Kuva 1.1. Suomalainen tapaturmatutkimusmalli.

Tapahtumien kulku selvitetään normaalitoiminnasta kohtaamistilanteeseen tapaturman uhrin ja mahdollisesti myös muiden tapahtumien kulkuun välittömästi vaikuttaneiden henkilöiden toiminnan näkökulmasta. Samalla tavoin kuvataan vamman aiheuttajan synty. Tapahtumien
kulusta selviää mitä tapahtui ja tapaturman välittömät syyt.
Tapaturmatekijöiden avulla selvitetään, miksi tapaturma sattui. Tapaturmatekijöitä etsitään tapahtumien kulun ja siihen liittyvien välittömien syiden taustalta sekä kohtaamistilanteesta ja pelastustoimista. Mallin
mukaan tapaturmatekijöitä ovat kaikki ne muutokset, häiriöt, ominaisuudet ja olosuhteet, jotka ovat voineet vaikuttaa tapahtumiin ja jotka
tekivät tapahtumien kulun mahdolliseksi.
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Tapaturmatekijöitä on:
•

koneiden, laitteiden, rakennusten tai muiden teknisten välineiden
toiminnassa

•
•
•

toiminta- ja menettelytavoissa
ihmisen toiminnassa
ympäristössä.

Torjuntatoimenpiteiden toteuttamistavoiksi tutkintamallissa
mainitaan:
•

vamman aiheuttajan syntymisen estäminen

•
•

vamman aiheuttajan vapautumisen estäminen
vamman aiheuttajan siirtymisen estäminen laajemmalle
alueelle
vamman aiheuttajan alueelle menemisen estäminen.

•
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2. SATTUNEET TAPATURMAT
2.1.

Tutkimukseen otetut metalliteollisuuden
toimialat

Metalliteollisuuden ala käsittää tässä raportissa, kuten myös tehdyssä
työpaikkaonnettomuuksien tutkinnassa (TOT) seuraavat tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaiset teollisuuden toimialat:
•
•
•
•
•

Perusmetallien valmistus TOL 27
Metallituotteiden valmistus TOL 28
Koneiden ja laitteiden valmistus TOL 29
Autojen ja perävaunujen valmistus TOL 34
Muiden kulkuneuvojen valmistus metalliteollisuudessa TOL 35

Työtapaturma luokitellaan tässä raportissa metalliteollisuudessa tapahtuneeksi, jos tapaturman sattumispaikka tai tapaturmahetkellä tehty
työ kuuluu ko. toimialan piiriin.

2.2.

Kaikki työpaikkatapaturmat

Viiden edellä mainitun toimialan työpaikkatapaturmien lukumäärän ja
työtuntien kehitys vuosina 1990-1997 on esitetty kuvassa 2.2.1.

Työpaikkatapaturmat

Tehdyt työtunnit (1000)
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Kuva 2.2.1. Viiden metalliteollisuuden toimialan työpaikkatapaturmat
ja työtunnit vuosina 1990-1997.

Metalliteollisuuden viidellä toimialalla 1990-luvun alussa työpaikkatapaturmia oli vuositasolla noin 20000, mikä vastasi noin 70 tapaturmaa
miljoonaa työtuntia kohden. Vuonna 1997 työpaikkatapaturmia oli 15290
ja tapaturmataajuus vastaavasti 59. Työpaikkatapaturmien seuraukset
(poissaolot) ovat alentuneet myös koko 1990-luvulla. Työpaikkatapaturmissa (v.1997) suurimmat aiheuttajaryhmät olivat työympäristö
(25,4 %), kuljetus- ja nostolaitteet (23,7 %) sekä kappaleet ja esineet
(20,3 %).

2.3.

Työpaikkakuolemat

Metalliteollisuudessa on sattunut vuosina 1985-96 yhteensä 59 ja vuosina 1997-98 yhteensä 15 TOT-tapausta, joten vuosittain on sattunut
keskimäärin 5 TOT-tapausta. Alimmillaan TOT-tapausten määrä on ollut 3 tapausta (vuodet 1985, 1986 ja 1993). Vuonna 1994 TOT- tapauksia oli vain 2. Vuosina 1989 ja 1990 TOT-tapausten määrä oli 8 ja vuonna 1997 yhteensä 9 kappaletta.
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Kuva 2.3.1. Metalliteollisuuden TOT-tapaukset ja työtunnit vuosina
1985-1998.

Taulukko 2.3.2 . Metalliteollisuuden ja kaikkien toimialojen
TOT-tapaukset vuosina 1985-98.
Vuosi

TOT-tapaukset yhteensä
Metalliteollisuus

Kaikki toimialat

1985

3

40

1986

3

41

1987

5

48

1988

4

30

1989

8

40

1990

8

36

1991

4

38

1992

5

36

1993

3

28

1994

2

28

1995

7

30

1996

7

32

1997

9

43

1998

6

38

74

508

Yhteensä

Tehdyt työtunnit (1000)

250000

8
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3. TYÖPAIKKAKUOLEMIEN ANALYYSI
Seuraavassa esitetään metalliteollisuuden työpaikkakuolemien analyysin tulokset erikseen vuosilta 1985-96 ja 1997-98. Vuosien 1997-98
tapaukset on toistaiseksi analysoitu suppeammin, kuin vuosien 198596 tapaukset.
Työpaikkakuolemien analyysin havainnollistamiseksi on tekstiin liitetty
tilastotauluja ja esimerkkejä sattuneista tapaturmista. Tilastotaulut ovat
vuosilta 1985-1996, ellei tauluissa ole toisin mainittu. Kohdissa 3.7 ja
3.8 tilastokuvat on esitetty jaettuna vuosijaksoihin 1985-91 ja 199296. Tällä on pyritty havainnollistamaan nousukauden ja laman vaihteluja. Kaikki esimerkit ovat lainauksia TOT-raporteista. Tiivistelmät kaikista metalliteollisuuden työpaikkakuolemista vuosilta 1985-1998 on
esitetty liitteessä 3.

3.1.

Toimialat ja sattumispaikat

Vuosina 1985-1991 metalliteollisuuden toimialoilla metallituotteiden
valmistus ja sitä palveleva toiminta sekä rakentaminen on sattunut 2/3
kaikista TOT-tapauksista. (taulukko 3.1.1). Rakentamisessa TOT-tapausten määrä on vähennyt noin kolmannekseen vuosina 1992-1996
verrattuna vuosiin 1985-1991. Vuosina 1992-1996 metallituotteiden
valmistuksessa TOT-tapausten määrä kasvoi kaksinkertaiseksi verrattuna ajanjaksoon 1985-1991. Paras kehitys on tapahtunut metallien
valmistuksessa vuosina 1992-1996, jolloin ei sattunut yhtään TOT-tapausta. Tosin vertailuja vaikeuttaa hyvin pienet tapausten lukumäärät.
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Taulukko 3.1.1. Metalliteollisuuden TOT-tapauksien toimialat, (N=59).
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Taulukko 3.1.2. Metalliteollisuuden TOT-tapausten sattumispaikat, (N=59).

Työpaikkakuolemista merkittävin osa sattui työpaikoilla, jotka määritellään tuotantorakennuksiksi. Suurin osa näistä tapaturmista sattui
tehtävissä, jotka tapahtuivat kuitenkin menehtyneen kannalta muuttuvissa olosuhteissa.
TOT-tapaukseen liittyvä tehtävä oli usein harvoin toistuva. Työpaikkojen vaarojen arvioinnissa pitää huomioida myös tällaiset työtehtävät.
Yrityksissä, joissa henkilön tehtäväalue sisältää myös ammattiin liittyvät oheistyöt, työntekijä joutuu liikkumaan alueilla, joissa hänellä ei usein
ole riittävää vaarojen ja riskitekijöiden tuntemusta. Työtehtävien edellyttäessä liikkumista laajalla alueella, voi tilanne johtaa hänet toistuviin
vaara- ja riskitilanteisiin. Edellisen kaltainen tilanne toistuu myös silloin, kun työympäristön olosuhteet muuttuvat esimerkiksi työpäivän
aikana usein. Tällaisia vaaratekijöitä sisältävät rakennus-, varasto-,
kuljetus- ja huoltotyöt.

15

3.2.

Ikä ja kokemus työtehtävissä

Taulukko 3.2.1. Kokemus työtehtävissä, (N=65).

Tarkasteltavina olevat metallin toimialat ovat ammattirakenteeltaan
miesvaltaisia. Ikäjakaumasta voidaan päätellä, että tapaturmissa kuolleet ovat erityisesti ammatissaan kokeneita (Taulukot 3.2.1 ja 3.2.3).
Oheiset esimerkkitapaukset osoittavat, että kokemuksesta ja ammattitaidosta huolimatta, työntekijät suorittivat työtehtäviä, joiden sisältämiä riskejä he eivät olleet tunnistaneet (taulukko 3.2.2).
30/90 Esimerkki lyhyestä työ- ja ammattikokemuksesta. NN oli
purkamassa kuumasinkittyjä osia telineeseen asetetusta työkalusta. Toinen henkilö tuli hakemaan pumppukärryjä ja veti niitä siirtolavan alta. Voimakkaan vedon seurauksena siirtolava heilahti ja osui sinkittyjen osien työkalun kannatuspukkiin. Työkalu putosi sitä purkamassa
olleen päälle ja tämä kuoli saamiinsa vammoihin. Sinkittyjä osia purkanut NN oli ollut yrityksen palveluksessa
puoli vuotta ja oli 21-vuotias
23/93 Esimerkki pitkästä työ- ja ammattikokemuksesta. Teräsrakenneurakoitsijan kaksi asentajaa asensivat ritilätasoja
16,5 metrin korkeudella. Kattilan asennusta suorittavan
toisen yrityksen asentajat saivat tehtäväkseen poistaa
erään palkin samalta korkeudelta. He nousivat em. korkeuteen ja toinen heistä NN astui tasolle ja putosi siinä
olleesta suojaamattomasta aukosta alas. NN kuoli välittömästi. Asentaja NN oli 43-vuotias ja hän oli ollut yrityksen palveluksessa 21 vuotta.
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Taulukko 3.2.2. Kokemus ammatissa, (N=65).

27/95 Esimerkki lyhyestä työkokemuksesta. Asentaja NN:n tehtävänä oli asentaa ohjaamon ylhäällä pitävän nostosylinterin
lukkoventtiili kiinnityspaikkaansa etupuskurin sisäpuolelle.
Sitä varten asentaja NN nosti ohjaamon kaltevaan asentoon,
mutta ei tukenut ohjaamoa mekaanisesti. Asennustyön aikana hän joutui löysäämään ohjaamoa ylhäällä pitävät hydrauliletkujen liittimet. Ohjaamon painosta hydrauliöljy valui
löysätyistä liittimistä ulos ja ohjaamo laskeutui nopeasti alas.
NN jäi ohjaamon (700 kg) ja rungon väliin. NN oli tehnyt asennustöitä vain muutaman kuukauden.
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Taulukko 3.2.3. Henkilöiden ikäjakauma, (N=65).
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3.3.

Työtehtävät

Asennus-, rakennus-, siirto-, varasto-, ja huoltotyöt ovat tehtäviä, joissa henkilöt liikkuvat laajalla alueella ja joutuvat alati muuttuviin olosuhteisiin. Tällöin myös tapaturmariskit ja vaaratekijät vaihtelevat ja toistuvat useammin. Tällaisissa olosuhteissa on sattunut 2/3 kaikista TOTtapauksista (taulukko 3.3.1).

Taulukko 3.3.1. Työtehtävä tapaturman sattuessa, (N=65).

22/90 Esimerkki metallialan rakennustyöstä. Työnjohtaja antoi hitsaaja NN:lle ja hänen apumiehelleen tehtäväksi palkkien
kiinnittämisen katon rajaan, sekä ohjeet työn aloittamispaikasta. Vastoin työnjohtajan ohjeita NN aloitti työn kuitenkin eri paikasta. Työtä varten siirrettiin kulkutaso työtasoksi, josta puuttui kaide ulkoseinän puolelta. Apumies
työskenteli lattialla, kuuli karjaisun ja huomasi NN:n pudonneen 18 metrin korkeudesta.
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Taulukko 3.3.2. Työtehtävän suoritusvaihe tapaturman sattuessa,
(N=65).

Joka toinen metalliteollisuuden TOT-tapauksista on sattunut varsinaista
työtä tehdessä (taulukko 3.3.2). Työn valmistelussa ja siirtymisessä on
sattunut 1/3 kaikista TOT-tapauksista.
06/97 Esimerkki tuotantotyöstä. Kaksi henkilöä työskenteli langanvetolinjan alkupäässä. Vedettävää lankaa ohjannut metallinen ohjainputki irtosi. Putki ohjautui vedettävän langan mukana kiihtyvään ja säteeltään suurenevaan pyörivään liikkeeseen. Ohjainputki osui toisen henkilön takaraivoon ja vammat aiheuttivat kuoleman.
05/98 Esimerkki asennustyöstä. Konepajalla valmistettiin kattilan
elementtejä, jotka olivat varusteluvaiheessa koeponnistusta
varten. Elementtejä yhdisti alumiininen, kaiteeton silta, jota
lähti ylittämään. Todennäköisesti NN kompastui tai liukastui
astuessaan sillalle ja putosi pää edellä lattiaan.
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3.4.

Työtavat ja menetelmät

TOT-tapauksien työtavoissa oli usein ongelmia. Käytetyt työmenetelmät olivat työpaikalla hyväksyttyjä, mutta kuitenkin riskialttiita tai
ongelmallisia (taulukko 3.4.1).

01/98 Esimerkki huonoista sääoloista ja heikosta suojakaiteesta. Onnettomuushetkellä tehtiin viisikerroksisen kerrostalon peltikattoa. Pääurakoitsija oli asentanut kolme viikkoa aiemmin räystäille kaiteen. Aliurakoitsijan peltiseppä MM ja tämän apulainen NN tulivat onnettomuusaamuna työmaalle ensimmäistä kertaa. Kun NN oli saumaamassa kattopeltejä, hän horjahti lumisella katolla ja
törmäsi kaiteeseen. Asennettu suojakaide murtui ja NN
putosi 10 metrin korkeudelta maahan.

Työtavan valinta oli ollut joka neljännessä TOT-tapauksessa periaatteessa oikea. Valittu työtapa oli ollut turvallinen kyseisissä olosuhteissa, eikä tapaturmassa olleella ollut mitään mahdollisuuksia vaikuttaa
tapaturman syntymiseen

07/91 Esimerkki työmenetelmästä, jossa oli piileviä riskejä. Valimossa oli valettu suuri kannatuskehä ( O 6 m, 9 tn), jollainen oli jo aiemminkin tehty ja toimitettu. Kaksi työntekijää,
NN ja MM puhdistivat kappaletta ennen hiekkapuhallusta.
Puhdistusta varten kehä nostettiin toisesta reunastaan lähes pystyasentoon. Kolmannen noston aikana kehän toinen reuna oli noin metrin korkeudella maasta, kun se räjähti useaan osaan. Yksi osista osui 3 metrin päässä olleeseen NN:ään. Kappaleen nostossa ei ollut aiemmin ongelmia. Vaarallisten työmenetelmien omaksuminen ja käyttö
näkyy myös siitä, että puolet menehtyneistä tekivät tapaturmahetkellä työtä havaitsematta vaaraa.
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11/96 Esimerkki vaarallisesta työmenetelmästä ja puutteista työnsuunnittelussa. Konepajalla valmisteltiin höyrykattilan elementtien koeponnistusta. Iltavuorossa jatkettiin toisen elementin koeponnistuksen valmistelua täyttämällä sitä vedellä. Sitä teki yksin asentaja NN, joka ei aikaisemmin ollut tehnyt vastaavaa työtä. Täyttö ei ollut onnistunut joten NN oli
alkanut lisätä vettä painepesurilla. Kun paine nousi 100 bariin, hitsattu, n. 50 kg:n painoinen putkilaippa repesi. Räjähdyksen sinkoama laippa osui asentaja NN keskivartaloon.
Täyttöongelman syy oli puuttuva elementtien välinen yhdysputki. Työnsuunnittelu oli puutteellista.

Taulukko 3.4.1. Tiedon tarjonta ja havainnointi, (N=65).
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15/86 Esimerkki väärästä työmenetelmästä. Korjattavaksi oli toimitettu hydraulinen painontasain, joka vuoti. Ensin tutkittiin laitteen mahdolliset ulkoiset vuodot, jolloin sylinterin
sisään laitettiin 90 barin typpipaine. Vuotoa ei havaittu.
Työnjohtaja ja asentaja tutkivat piirustuksia ja päättivät
selvittää männäntiivisteiden vuotoa. Ennen kannen avaamista männänvarren puoleiseen päähän laitettiin lukintalaite. Asentaja NN avasi kannen pultteja ja yritti avata viimeistä pulttia lyömällä avaimeen vasaralla. Tällöin pamahti,
kaasu purkautui ja kansi lensi asentajan keskivartaloon.
NN kuoli saamiinsa vammoihin. Piirustukset oli luettu virheellisesti, eikä vaaraa osattu odottaa

Vuosina 1985-1996 joka neljännellä oli tietoa tarjolla vaarasta, mutta
sitä ei jostakin syystä havaittu tai käytetty. Lähes yhtä useassa tapauksessa vaara havaittiin (taulukko 3.4.1). Neljässä kuolemaan johtaneessa tapaturmassa henkilö oli alkoholin vaikutuksen alainen.

3.5.

Tapaturmien aiheuttajat

Joka neljännen TOT-tapauksen aiheuttivat kuljetus- ja nostolaitteet
(taulukko 3.5.1). Kappaleet ja esineet olivat vastaavasti joka viidennen TOT-tapauksen aiheuttajina.

01/89 Esimerkki trukin alle jäämisestä. Hallissa kolme henkilöä
lastasi samanaikaisesti rautatievaunuja henkilö NN:n ollessa nokkamiehenä. Hän antoi ohjeita siltanosturin kuljettajalle ja seisoi kylkitrukin ajoväylällä. Kylkitrukin kuljettaja oli pysäyttänyt trukin, mutta jatkoi matkaansa, kun
siltanosturi lähti poispäin. Hän havaitsi epätavallisen töytäyksen ja pysäytti trukin. NN oli jäänyt trukin alle.
Työympäristö oli TOT-tapauksen aiheuttajana joka neljännessä tapauksessa (taulukko 3.5.1).
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Taulukko 3.5.1. Tapaturman aiheuttaja, (N=59).

16/94 Esimerkki kaatuvasta rakenteesta. Asennusryhmän tehtävänä oli asentaa paperikoneen kuivausosan alakertaan
koneen perustaa tukevien betonipilareiden väliin jäykistävät teräsrakenteet, jotka painoivat 5,5 tn. Asennus tehtiin
trukin avulla. Noin 15 minuutin kuluttua nostoliinojen irrotuksesta rakennelma alkoi kaatua, kaksi henkilöä ehti alta
pois ja kaksi asentajaa jäi kaatuvan rakenteen alle. Toinen
asentajista kuoli ja toinen loukkaantui.
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3.6.

Tapaturmatyypit

Yleisin tapaturmatyyppi oli putoava esine. Näitä oli kolmasosa kaikista tapauksista (taulukko 3.6.1). Luokka ”putoava esine” sisältää
esimerkiksi putoavat esineet, koneenosat, sortuvat rakenteet sekä
valimohiekan sortumisen.
26/88 Esimerkki putoavasta kappaleesta. Asentaja NN oli ottamassa maalauslinjalta valmiiksi maalattua koneen runkoosaa asennustyötään varten. Osa irtosi nostokoukusta ja
putosi NN:n päälle. Välitön syy rungon putoamiseen oli
nostokoukun salvan jousen murtuminen, joka aiheutti taakan irtoamisen nostokoukusta.

Taulukko 3.6.1. Tapaturmatyyppi, (N=59).
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Vuosina 1985-1996 putoaminen aiheutti joka neljännen TOT-tapauksen.
35/92 Esimerkki putoamisesta. NN oli poistamassa hallin katosta siltanosturin teräksisiä tukipilareita. Polttoleikkauskohteeseen noustiin henkilönostolaitteella ja irrotettu osa tuotiin laitteen korissa alas. NN alkoi leikkaamaan uutta osaa
irti, joka oli tuettuna nostolaitteen kaiteeseen. Osan irrotessa sen paino laskeutui nostolaitteen varaan ja laitteen
ylätukivarsi taittui. NN ja palkki putosivat betonilattialle.

Sähköiskun tai vahingollisten aineiden aiheuttamia TOT-tapauksia oli
10%.

29/97 Esimerkki sähköiskusta. Rakennusmies NN oli perustustyömaalla poistamassa uppopumpulla vettä kallion syvennyksestä. Paikalle tullut henkilö löysi NN:n hukkuneena
monttuun. Jatkotutkimuksissa selvisi, että pumpun yhdistämiseen käytetty jatkojohto oli viallinen ja se aiheutti sähköiskun.

3.7.

Tapaturmatekijät

Käsitettä tapaturmatekijä käytetään erityisesti TOT-tutkinnan yhteydessä, jotta tapahtumassa mukana olleita ei syyllistettäisi. Tapaturmatekijöillä tarkoitetaan kaikkia niitä muutoksia, häiriöitä, ominaisuuksia ja
olosuhteita, jotka ovat voineet vaikuttaa tapahtumiin tai jotka tekivät
tapahtumaketjun mahdolliseksi.
Vuosina 1985-1996 metalliteollisuuden TOT-raporteissa mainitaan 291
tapaturmatekijää (taulukko 3.7.1) eli noin viisi tekijää jokaista TOT-tapausta kohti.
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Taulukko 3.7.1. Tapaturmatekijät, (N=291).
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3.7.1. Organisaation menettelytavat tapaturmatekijänä
Vuosina 1992-1996 työnjohtamiseen ja valvontaan liittyvien tapaturmatekijöiden osuus kasvoi noin 10 % verrattuna vuosiin 1985-1991.
Ensin mainitulla aikavälillä työpaikoilla on tehty organisaatiomuutoksia, joissa työnjohto on selvästi vähentynyt ja ryhmä- ja tiimityöt lisääntyneet (taulukko 3.7.2).
Vuosina 1992-1996 organisaation menettelytavoissa puutteellisten työohjeiden osuus tapaturmatekijöinä oli noin 11 %. Osuus on kasvanut
aiempiin vuosiin verrattuna kaksinkertaiseksi (taulukko 3.7.2).
27/90 Esimerkki ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Valimon hiekankäsittelylaitoksella kolme henkilöä, laitoksen hoitaja
KK sekä valimotyöntekijät NN ja MM, lähtivät poistamaan hiekkasiilon häiriötä. Siilolla NN kertoi laskeutuvansa siilon sisään. MM jäi siilon kannelle. NN:n siirtyessä siilossa eteenpäin holvaantunut hiekka lähti liikkumaan ja NN hautautui hiekkaan. Puolen tunnin pelastustoimien jälkeen NN saatiin nostetuksi ylös. Työtapa
oli vaarallinen ja suullisena työohjeena oli murtaa holvaantuminen siilon kannelta.

Vuosina 1992-1996 organisaation menettelytavoissa perehdyttämisen
ja työnopastamisen osuus on selvästi vähentynyt tapaturmatekijänä,
samoin myös työnsuunnittelun osuus.

16/95 Esimerkki laitteiden sisältämästä piilevästä riskistä. Plasmaleikkauslaitteistoa purettaessa ja siirrettäessä sen nostealtaaseen polttoleikattiin puhdistusaukko. Lämmitysvaiheessa nosteallas räjähti. Sen seurauksena polttoleikkaaja NN ja toinen asentaja MM lensivät ilmaan ja putosivat
altaan rakenteiden päälle. NN kuoli ja MM loukkaantui vaikeasti. NN oli toiminut plasmaleikkaajana n. 6 vuotta, koneen hankinnasta lähtien. Useankaan henkilön kokemus
ja tietämys eivät olleet riittäneet piilevän riskin tunnistamiseen.

28

3.7.2. Koneet ja työympäristö tapaturmatekijöinä
Vuosina 1992-1996 koneiden ja laitteiden osuus kaikista tapaturmatekijöistä on laskenut selvästi (taulukko 3.7.1) verrattuna vuosiin 198591. Myös työympäristön osuus tapaturmatekijöinä on laskenut verrattuna aikaisempiin vuosiin.
33/91 Esimerkki tehdasalueen sisäisen liikenteen riskeistä. NN
oli lopettanut työvuoronsa ja oli matkalla sosiaalitiloihin tehdasalueen pihan läpi. Hän oli kiireinen ja ohitti mennessään kaksi henkilöä. Nämä huusivat hänelle varoituksen
lähestyvästä senkkavaunusta ja veturista, jota NN ei huomannut. Hän pysähtyi kiskojen välissä, ehti säpsähtää ja
jäi junan alle. Vaunu esti myös veturinkuljettajan näkyvyyden. Aikaisemmin oli sattunut läheltä piti -tilanteita.
13/95 Esimerkki ohjeiden vastaisesta toiminnasta ja laiteviasta.
Laivanvarustelutyössä oli useita yrityksiä ja kaikkien näiden
tarvitsemat nostot suoritti yritys A, joka vastasi laivan rakentamisesta. Onnettomuuspäivänä oli yrityksen C nostotyö sovittu ensimmäiseksi ja yrityksen B seuraavaksi. B:n
kaksi työntekijää menivät ennen nostoja laivan ulkopuolella olevalle, siirrettävälle nostolavalle odottamaan omia nostoja. Nostettaessa yrityksen C osia ne putosivat ja osuivat
nostolavalle, jossa B:n työntekijät olivat. Toinen heistä kuoli
ja toinen loukkaantui. Nostolavalle meneminen oli kielletty
nostotyön aikana. Onnettomuuteen vaikutti erityisesti se,
että taakkaa ei oltu sidottu ja että nosturi lähti liikkeelle
nykien.

3.7.3. Muut tapaturmatekijät
Yksilöön liittyvien tapaturmatekijöiden osuus on vuosien 1992-1996
aikana noussut verrattuna vuosiin 1985-91 (taulukko 3.7.1). Tyypillisiä
yksilöön liittyviä tapaturmatekijöitä olivat alkoholin vaikutuksen alaisena työskentely sekä puutteelliset tiedot ja taidot. Materiaaleihin ja tuotteisiin liittyviä tapaturmatekijöitä on molemmilla vuosijaksoilla vähän
(taulukko 3.7.1).
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10/95 Esimerkki turhasta riskin otosta. Aliurakoitsijan palveluksessa
olleet NN ja MM irrottivat masuunin asennuksessa käytettyjä työtasoja. Ensiksi irrotettujen työtasojen irrotus sujui hyvin ja työssä käytettiin turvavaljaita. Irrotettava taso oli kiinnitetty nostovaijereilla nosturiin ja siitä polttoleikattiin molemmat päät irti. Polttoleikkaustyö keskeytyi tilapäisesti siten, että työtason toisen pään kiinnityskohta vielä kannatti.
NN tuli keskeytyksen jälkeen yksin irrotuspaikalle ja nousi
tason päälle irrottamaan tason toista päätä polttoleikkaamalla. Irtoamisvaiheessa taso heilahti, jolloin NN putosi alas
10 metrin korkeudesta. NN ei käyttänyt putoamissuojainta.
26/90 Esimerkki uudesta työympäristöstä. Maalausliikkeen työntekijä NN suojasi laivan ajosiltaa peitteellä, jota varten ajosillan reunalta oli poistettu suojakaide. Todennäköisesti NN
kompastui ajosillan reunakorokkeeseen ja putosi veteen ja
hukkui. Pudotessaan NN oli ilmeisesti lyönyt päänsä ajosillan alapuolisiin rakenteisiin. NN oli ensimmäistä kertaa kyseisessä työkohteessa.
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Taulukko 3.7.2. Organisaation menettelytavoista johtuvat tapaturmatekijät, (N=151).
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3.8. Torjuntatoimenpiteet
Vuosina 1985-1996 metalliteollisuuden TOT-raporteissa mainitaan kaikkiaan 305 torjuntatoimenpidettä eli keskimäärin viisi jokaista TOT-tapausta kohti.
Noin 3/4 torjuntatoimenpiteistä kohdistui organisaation toimintaan (taulukko 3.8.1 sivulla 32). Koneisiin ja laitteisiin sekä työympäristöön kohdistui kaikista torjuntatoimenpiteistä noin kymmenesosa. Muiden torjuntatoimenpiteiden merkitys oli vähäinen.

32
Taulukko 3.8.1. Torjuntatoimenpiteet, (N=305).
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3.8.1. Organisaation toimintaan liittyvät torjuntatoimenpiteet
Merkittävin muutos on ollut työnjohtamiseen ja valvontaan kohdistuneiden torjuntatoimenpiteiden osuuden kasvu vuosina 1992-1996
verrattuna aikaisempaan vuosijaksoon (taulukko 3.8.2). Samaan aikaan
työnjohtamisen ja valvonnan osuus oli kasvanut myös tapaturmatekijänä (taulukko 3.7.2).
Työntekijöiden perehdyttämisen ja työnopastuksen osuus kaikista torjuntatoimenpiteistä on ollut molemmilla vuosijaksoilla 1985-1991 ja
1992-1996 saman suuruinen eli noin kymmenesosa.
11/98 Esimerkki yhteisen työmaan riskeistä. NN korjasi työtoverinsa kanssa sellutehtaan kattilan sähkösuodinta. He työskentelivät ylähoitotasolla. Aamuyöllä NN lähti kahvitunnille
ja laskeutui portaita pitkin alemmalle tasolle. NN siirtyi hoitotasolle ja putosi tasossa olevasta suojaamattomasta aukosta seuraavalle tasolle ja kuoli saamiinsa vammoihin. Hoitotasolla oleva aukko oli tehty korjaustöiden ajaksi, eikä sen
ympärillä ollut suojakaiteita. NN toimi aliurakoitsijan palveluksessa, joka käytti nostoaukkoa. Nostot aukon kautta oli
jo lopetettu, mutta se oli jäänyt sulkematta.

Tiedonkulun ja yhteistyön parantamisen osuus on lievästi vähentynyt
vuosijaksolla 1992-1996 verrattuna vuosijaksoon 1985-1991 (taulukko 3.8.2).
Käyttöohjeisiin, koneiden hankintaan ja kunnossapitoon liittyviä torjuntatoimenpiteitä ehdotettiin vuosijaksolla 1992-1996 lievästi vähemmän kuin vuosijaksolla 1985-1991 (taulukko 3.8.2).
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26/97 Esimerkki puutteellisesta työnsuunnittelusta ja valvonnasta. Sellutehtaan säiliöllä oli korjaustyö, jota varten aliurakoitsija asensi riipputelineen. Aliurakoitsijan kolme työntekijää olivat ensimmäistä kertaa laskeutuneet alas ja olivat
säätämässä riipputelinettä vaijeritaljojen avulla työasentoon.
Kun yksi tasolla olleista henkilöistä laski toisella vaijeritaljalla tason toista päätä alas, humahti tason pää alas ja kaksi
tasolla ollutta henkilöä putosivat 20 metrin korkeudesta säiliön pohjalle. He kuolivat heti. Riipputelinetyöstä ei oltu laadittu suunnitelmaa ja vaijeritaljojen valmistaja oli kieltänyt
niiden käytön henkilönostoihin. Taljan teräsköysi oli lyhyt ja
meni taljasta läpi. Ripustuksessa ei ollut myöskään varaköysijärjestelmää.

Työohjeisiin liittyvien torjuntatoimenpiteiden osuus oli vuosien 19921996 aineistossa vajaa kymmenesosa kaikista organisaation toimintaan vaikuttaneista torjuntatoimenpiteistä (taulukko 3.8.2).
Työn suunnitteluun liittyvien torjuntatoimenpiteiden osuus oli vuosien
1992-1996 aineistossa noin kymmenesosa kaikista organisaation toimintaan vaikuttaneista torjuntatoimenpiteistä (taulukko 3.8.2).
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Taulukko 3.8.2. Organisaation toimintaan ja menettelytapoihin liittyvät
torjuntatoimenpiteet, (N=206).
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3.8.2. Muut torjuntatoimenpiteet
Muita kuin organisaation toimintaan vaikuttavia torjuntatoimenpiteitä
oli hieman yli kolmannes kaikista torjuntatoimenpiteistä (taulukko 3.8.1).
Suurimpana ryhmänä olivat työympäristöön liittyvät toimenpiteet, joiden osuus oli yli kuudesosa kaikista torjuntatoimenpiteistä.
17/97 Esimerkki asennustyömaan riskeistä ja turhasta riskinotosta. Aliurakoitsijan asentajat NN ja MM olivat asentamassa
rakennustyömaalla hoitotasoja 13 metrin korkeudella. Asennuskohteeseen he nousivat henkilönostolaitteella ja nousivat tukipalkkien päällä olevien irtonaisten hoitotasojen päälle.
Kun NN oikaisi polviasennossa tukipalkkeja taljalla niin hänen allaan ollut irtonainen ritilätaso liukui pois tukien päältä. NN putosi alas. Asennustyötä olisi voitu valmistella maassa. Putoamissuojia ei käytetty.

Vuosina 1985-1996 koneisiin ja laitteisiin liittyviä torjuntatoimenpiteitä
oli hieman yli kymmenesosa kaikista torjuntatoimenpiteistä (taulukko
3.8.1).
Muut torjuntatoimenpiteet liittyvät henkilösuojaimiin, hengenpelastusvälineisiin ja työvaatetukseen. Tärkeää on niiden saatavuus, käyttö ja
sopivuus sekä käytön valvonta. Usein mainittiin turvavaljaiden ja suojakaiteiden käytön lisäämistarve.
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4. JOHTOPÄÄTÖKSET
4.1.

Keskeiset tapaturmatekijät

Keskeiset tapaturmatekijät liittyivät organisaation menettelytapoihin.
Koneiden ja laitteiden, työympäristön sekä yksilön ominaisuuksien
osuus tapaturmatekijöistä oli organisaation menettelytapoihin verrattuna huomattavasti pienempi. Ominaista tapaturmille oli usein, että hyvä
ammattitaito ja pitkä työkokemus eivät estäneet tapaturmia. Syynä tähän
voi olla se, että kokeneet työntekijät tekevät yleensä riskialtteinta työtä. He saattavat turtua riskeihin ja ottaa siten myös turhia riskejä.
Tehdyn analyysin pohjalta voidaan myös päätellä, että menehtyneen
ammattinimike ei kerro riittävästi tapaturmahetkellä tehdystä työstä,
koska menehtyneet tekivät usein myös aputyövaiheita tai valmistelevia töitä.

4.2.

Olosuhteissa tapahtuvat muutokset ja
työtehtävän vaihe

Vuosina 1985–1996 metalliteollisuuden TOT-tapauksista 60 % sattui
työolosuhteissa, joissa työtehtävän yksityiskohdat ja toteutustapa olivat kertaluonteisia ja sidonnaisia kyseessä olevaan työkohteeseen.
Tällaisia työkohteita olivat rakennustyöt, varasto- ja kuljetustyöt sekä
huoltotyöt.
TOT-tapauksista sattui 40 % ”muuttumattomissa” työympäristöissä
kuten esimerkiksi koneiden käytön yhteydessä konepajassa.
Vähän yli 40 % TOT-tapauksista sattui varsinaisen työnsuoritusvaiheen
ulkopuolella ts. työnvalmistelun, häiriön selvityksen, siirtymisen tai työn
lopettamisen aikana.
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4.3. Töiden järjestely ja valvonta
Kaikista organisaation toimintaan vaikuttavista toimenpiteistä työnjohdon ja valvonnan osuus tapaturmatekijöistä oli vuosina 1985–1992 noin
20 % ja vastaavasti vuosina 1992–1996 noin 30 %.
Tehdyn analyysin perusteella voidaan todeta, että puutteet töiden valvonnassa ja vaaralliset työtavat nivoutuvat useimmiten yhteen. Työnjohtajien vastuulla näyttää olevan yhä enemmän töitä ja työntekijöitä.
Lisääntyvässä tiimityöskentelyssä ja ryhmätyöskentelyssä ei useimmiten ole työnjohdollista vastuuta riittävästi korostettu.
Työtapaturmien todellinen tekijä löytyy yhä useammin organisaation
toiminnasta, vaikka välitön tapaturman aiheuttaja kytkeytyisikin työntekijän sen hetkiseen toimintaan. Analyysi osoitti, että tapaturmaa edeltäviä vaaratekijöitä ei tunneta edelleenkään riittävästi.
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5. TYÖTAPATURMIEN TORJUNNAN
KEHITTÄMINEN
5.1.

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia on korostettu perustellusti
viime vuosina. Tätä puoltaa voimakkaasti myös TOT-tutkinta, jonka
mukaan yhteen TOT-tapaukseen liittyy keskimäärin viisi tapaturmatekijää. Jotta tapaturmia voidaan estää, tulisi riskien arvioinnissa tunnistaa vastaavia ja usein vaikeasti tunnistettavia tapaturmatekijöitä.
Organisaation toimintaan liittyy suhteellisesti eniten tapaturmatekijöitä. Lisäksi niiden osuus on jatkuvasti kasvanut. Tämä johtuu siitä, että
organisaation toimintaan liittyviä riskejä on huomattavasti vaikeampi
tunnistaa kuin muita riskejä. TOT-tapausten analyysin kautta saadaan
tietoa siitä minkä tyyppisiä ongelmia ja riskejä piilee erityisesti organisaation toiminnassa ja mihin tulee kiinnittää huomiota.
TOT-analyysi osoittaa, että erilaisissa organisaatioissa työskentelevillä
on ilmeistä taipumusta tai myös kiireen aiheuttamaa tarvetta riskinottoon. Taustalla on kuitenkin usein se, että työ on puutteellisesti suunniteltu tai koneen turvallinen käyttö on aikaa vievää tai jopa vaikeaa.
Yrityksen tulisi tunnistaa työtehtäviinsä, töiden organisointiinsa, työympäristöönsä sekä koneisiinsa liittyvät riskit. Tunnistetut riskit tulee
priorisoida ja asettaa niiden poistamiselle tai vähentämiselle aikataulut ja vastuuhenkilöt. Eräs tapa tunnistaa riskejä on tutkia omaan toimintaan sekä myös läheisesti omaan toimintaan liittyvät TOT-raportit
ja oppia niistä.

5.2.

Turvallisuusjohtaminen ja valvonta

Suuri osa metalliteollisuudessa sattuneista TOT-tapauksista sekä muutkin työtapaturmat olisi todennäköisesti voitu välttää hyvän turvallisuusjohtamisen keinoin.
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TOT-tapausten analyysin perusteella hyvä turvallisuusjohtaminen pitää
sisällään esimerkiksi seuraavia asioita:
• Yrityksen johdon ja linjajohdon sitoutuminen turvallisuuteen
• Töiden etukäteissuunnittelu
• Työmenetelmien kehittäminen ja valvonta
• Säännöllinen ja systemaattinen riskien arviointi
• Kirjalliset ohjeet ja niiden noudattaminen
• Opastus uusiin työtehtäviin
• Valvonta
Erityisen tärkeä rooli johtamisella ja valvonnalla on normaalista poikkeavissa työtilanteissa. Tällöin linjajohdon oma esimerkki ja johdonmukainen valvonta antavat hyvän lähtökohdan työturvallisuuden kehittämiseen. Lisäksi työpaikalla havaittujen vaarojen sekä läheltä-piti-tilanteiden ilmoittamiskäytännön tulisi olla yksiselitteistä ja myös kannustavaa.
Tiimimäisesti toimivat työryhmät
Tiimimäisesti toimivia työryhmiä on koulutettu uuteen toimintaan jolloin
organisaatiot ovat madaltuneet. Työntekijän esimieheksi on tullut usein
osastopäällikkö työnjohtajan sijaan. Työnteon peruslähtökohtana on
kuitenkin edelleen se, että työtä tehdään työnantajan johdon, valvonnan ja vastuun alla.
Tiimimäisesti toimivaa työryhmää ja myös sen esimiesorganisaatiota
on koulutettava riittävän kauan uuteen tilanteeseen, jotta työturvallisuus voidaan varmistaa ja sitä edelleen kehittää. Eräs tapa on ylläpitää
seurantajärjestelmiä, joiden avulla saadaan selville tapahtuneet vaaratilanteet, mahdolliset puutteet turvallisuudessa tai turvallisuusohjeiden
heikko noudattaminen.
Tiimimäisesti toimivan työryhmän työsuojeluvastuu on sama kuin yksittäisen työntekijän vastuu.
Yhteisen työmaan turvallisuus
Metalliteollisuudessa töiden ulkoistamista on tapahtunut mm. yksiköitten yhtiöittämisen, palvelujen ostamisen ja työntekijöiden vuokrauksen
lisääntymisen kautta. Ulkoistaminen on johtanut siihen, että yhä enemmän työstä tehdään yhä pienemmissä yrityksissä. Samalla toimittajaketjut ovat pidentyneet yritysten keskittyessä ydintoimintoihinsa.
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Alihankintatöiden tilaaja on päävastuussa tehdasalueen työturvallisuudesta ja toisaalta sillä on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa siihen. Sama
pätee myös päätoteuttajaan rakennustyömailla. Turvallisuuskulttuuri
muodostuu tehdasalueen päämiehen toimien ja vaatimusten pohjalta.
Tilaajan ominaisuudessa päämies pystyy valitsemaan toimittajansa ja
siten myös vaatimaan riittävää työturvallisuuden tasoa.
Alihankkijoiden suorittaman työn turvallisuuden arviointi on olennaista. Tärkeätä on huomata, että alihankkijan työturvallisuustasoa arvioidaan välillisesti myös silloin kun arvioidaan alihankkijan kokemusta
tehtävästä työstä, toimitusvarmuutta (konekanta ja henkilökunnan
määrä), laatujärjestelmää, työnjohdon pätevyyttä sekä työntekijöiden
ammattitaitoa.
Tilaajan tulisi tukea alihankinnan työturvallisuutta koulutuksella, kirjallisilla työohjeilla, töiden ennakkosuunnittelulla, selkeillä sopimuksilla,
valvonnalla, tehdasalueen määräyksillä jne.
Asennus- ja rakennustyömaan turvallisuus
Olennaista rakennustyömaiden turvallisuuden kehittämisessä ja valvonnassa on se, että kaikki käyttävät normeissa mainittuja käsitteitä
kuten päätoteuttaja, rakennuttaja jne. ja ovat tietoisia niiden vastuista.
Päätoteuttajalla tarkoitetaan pääurakoitsijaa tai sellaisen puuttuessa
rakennuttajaa tai muuta tahoa, joka ohjaa ja valvoo yhteisen työmaan
projektia. Rakennuttaja on puolestaan luonnollinen henkilö (ihminen)
tai oikeushenkilö (esim. yritys), jonka lukuun yhteisen työmaan projekti
toteutetaan.
Pää- ja sivu-urakoitsijoita valittaessa toimeksiantajan tulee kiinnittää
huomio urakoitsijoiden kykyyn huolehtia turvallisuudesta. Urakkasopimukset tulee selkeyttää siten, että niissä olevat epäselvyydet tai epäkohdat eivät aiheuta turvallisuusriskejä. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, että toimitusajat ja -kohteet ovat yksiselitteisiä, jolloin
tulkintaerimielisyyksiä ei pääse syntymään. Rakennuttajan on työn valmistelua varten laadittava asiakirja, joka sisältää toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot
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Päätoteuttajan vastuut ja tehtävät
Päätoteuttajan tulee huolehtia yhteisen työmaan turvallisuuden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen siisteydestä ja järjestyksestä. Päätoteuttajan tulee nimetä pätevä vastuuhenkilö johtamaan yllä mainittuja
tehtäviä. Samoin jokainen urakoitsija nimeää teettämänsä työn johtoa
ja valvontaa varten vastuunalaisen henkilön.
Päätoteuttajan tulee ennen usean eri yrityksen toimesta tehtävän urakan aloittamista suunnitella eri töiden tekeminen sekä niiden ajoitus
siten, että työt ja työvaiheet voidaan tehdä turvallisesti aiheuttamatta
vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille vaikutuspiirissä oleville.
Myös lyhytaikaisissa urakoissa, esimerkiksi lyhytaikaisessa asennustyössä, vastuut tulee olla asianmukaisesti määritelty ja toteutetut.
Tiedonkulku ja tiedottaminen yhteisellä työmaalla
Tiedonkulun menettelytavoista on sovittava ennen työn aloittamista.
Päätoteuttajan velvollisuus on antaa tiedot työpaikan vaara- ja haittatekijöistä kaikille urakoitsijoille ja varmistaa, että myös heidän työntekijöilleen on annettu riittävät ohjeet.
Yhteisellä työmaalla tulee noudattaa viikkotarkastuskäytäntöä, jossa
käydään läpi keskeiset turvallisuustekijät kuten suojausten, laitteiden
ja apuvälineiden kunto sekä siisteys ja järjestys. Myös töiden suoritustapa, ammattitaidon riittävyys eri kohteissa ja ylikuormituksen vähentäminen on otettava huomioon tarkastuksissa.
Viikoittainen tarkastustoiminta organisoidaan pääurakoitsijan tai muun
päätoteuttajan toimesta. Kaikki työmaan turvallisuudessa havaitut puutteet tulee pyrkiä korjaamaan välittömästi. Tarkastuksista tulee tehdä
pöytäkirja ja tarkastusten tuloksista tiedottaa kattavasti.
Turvallisuusasiat tulee sisällyttää myös yhdeksi kohdaksi työmaan johtamiseen ja ohjaamiseen liittyviin kokouksiin, kuten työmaa- ja urakoitsijakokouksiin. Näissä tulee käsitellä työmaan yhteisiä turvallisuuskysymyksiä sekä päättää tarvittavista toimenpiteistä turvallisuuden
tehostamiseksi. Kokouksissa tehdyille päätöksille tulee nimetä vastuuhenkilöt huolehtimaan kunkin päätöksen toteutuksesta.
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5.3.

Turvallisuussuunnittelu ja -tarkastukset

Suunnittelu
Turvallisuussuunnittelulla voidaan merkittävästi vaikuttaa työn turvallisuuteen ja laatuun. Tehtävien töiden lisäksi suunnittelussa tulee huomioida riittävä tiedonkulku, työtehtävien ajoitus, mahdolliset kulkuväylät, työtelineet ja –tasot sekä muut työpaikalla työn kulkuun ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Työntekijöiden kuuleminen ja mukanaolo
omien töiden suunnittelussa ja ohjeistuksessa on tärkeätä.
Tulitöiden yhteydessä on tarkistettava ja estettävä palon leviämismahdollisuus naapuriosastojen puolelle. Korkealla tapahtuvien töiden yhteydessä putoamissuojauksen järjestämisellä on keskeinen merkitys.
Silloin, kun tilanne vaatii työskentelyä kaidesuojauksen ulkopuolella rakenteiden päällä, niin käyttökelpoinen putoamissuoja on asianmukaiseen kiinnityspisteeseen kytketty automaattinen kiristimellä varustettu
turvavaljas. Kemikaalien käsittelyn sekä muiden vaarallisten töiden ja
työvaiheiden turvallisuussuunnitteluun tulisi aina kuulua töiden riskienarviointi.
Erityisiä turvallisuus- ja terveysvaaroja sisältävien töiden suunnitelmissa kuten tuotantoon liittyvissäkin suunnitelmissa tulee ottaa huomioon
turvallisuuteen liittyviä keskeisiä asioita kuten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tiedonkulun varmistaminen liittyen seuraaviin seikkoihin: aineiden
tunnistaminen, ominaisuudet, muut turvallisuustekijät
putoamissuojaukset ja suojaus putoavilta esineiltä
vastuuhenkiöiden nimeäminen ja tavoitettavuus
työntekijöiden ammattitaito, pätevyys ja opastus
työpaikan kemialliset aineet ja tuotteet sekä niiden määrä, altistumismahdollisuus ja -luonne ja sekä raja-arvot
paloturvallisuuden varmistaminen
suojavyöhykkeet (esim. koneiden ja työntekijöiden välillä)
työkoneiden reittien erottaminen
valaistuksen ja varavalaistuksen järjestäminen
työskentelyrajoitukset (mm. aika-, nopeus-, paino- ja melurajoitukset
sekä varoajat tulitöissä)
työhygieenisten haittojen torjunta (esim. henkilösuojaimet)
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Turvallisuussuunnittelussa tulee huomioida myös työlupamenettely, joka
koskee esimerkiksi hitsaus-, säiliö-, teline- ja tulitöitä. Lisäksi tulee luoda
selkeät pelisäännöt siitä, miten olosuhteiden muutokset (sääolot, melu,
valaistus jne.) arvioidaan ja miten ne voidaan ottaa huomioon käytännössä.
Tarkastukset
Lakisääteisistä määräaikaistarkastuksista tulee huolehtia sovitun aikataulun mukaisesti. Tarkastustoiminnan tulee olla yhä enemmän ennakoivaa.
Säännöllisen ennakkotarkastustoiminnan avulla voidaan huolehtia, että
työtelineet sekä putoamisen estävät suojarakenteet (suojakaiteet, kannet, -katot jne.), ovat turvallisuusmielessä alkuperäisessä kunnossa. Nojatikkaita saa käyttää rakennustyömaalla vain tilapäisinä kulkuteinä, nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen sekä muihin
vastaaviin lyhytaikaisiin ja kertaluontoisiin töihin.

5.4. Perehdyttäminen, koulutus ja ohjeet
Perehdyttäminen ja koulutus
Työnantajan on riittävästi huolehdittava siitä, että työntekijä perehdytetään
• työpaikan olosuhteisiin, työn oikeaan suorittamiseen ja työhön
mahdollisesti liittyviin terveysvaaroihin
• uusien koneiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön ja käyttöohjeisiin sekä kunnossapitoon
• työssä käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuusmääräyksiin
samoin kuin työsuojelua koskevien säännösten mukaan työpaikalla noudatettavana oleviin menettelytapoihin ja varomääräyksiin.
• turvalliseen poistumiseen työpaikalta vaaran uhatessa
Työntekijöiden on tunnettava työssä mahdollisesti syntyvät vaaratilanteet ja heidän on osattava toimia oikein vaaratilanteissa. Työntekijöiden yleistä turvallisuustietämystä tulee kehittää. Toimiminen tiimissä
edellyttää yhä vastuullisempaa ja turvallisempaa otetta työhön.
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Työntekijöille tulee antaa ohjeita ja opastusta normaalista poikkeavien
työtilanteiden menettelytavoista. Työntekijän perehdyttäminen uuteen
huolto- ja korjaustehtävään tulee aloittaa hyvissä ajoin ennen työhön
ryhtymistä ja perehdyttämistä tulee jatkaa työn suorittamisen aikana.
Ohjeistuksen kehittäminen
Työpaikalle on laadittava menettelytapaohjeistus työtilanteita sekä koneiden ja laitteiden käyttöä ja kunnossapitoa varten. Vianetsintätilanteita ja normaalista poikkeavia työtilanteita koskevassa ohjeistuksessa on otettava huomioon työryhmän johto- ja vastuukysymysten määrittely.
Työohjeiden mukaisen toiminnan onnistuminen käytännössä sekä työohjeiden selkeys ja yksiselitteisyys on varmistettava ennen työohjeiden hyväksymistä ja julkaisemista. Ohjeiden mukaiset toimintatavat
tulee opastaa käyttäjille ja ohjeita tulee säilyttää työpaikalla käyttäjien
tiedossa olevassa paikassa ja heidän saatavilla.

5.5. Riskikartoitukset
Työnantajan tulee seurata työolosuhteita sekä käytettyjä työmenetelmiä ja arvioitava niihin liittyviä riskejä säännöllisesti. Vaaratekijöiden
kartoitus tulee olla osa normaalia työturvallisuustoimintaa ja tuotannonohjausta.
Riskianalyysillä – samoin kuin turvallisuusanalyysillä – tarkoitetaan selvitystä, jonka tavoitteena on löytää teknisistä laitteista, ihmisen toiminnasta sekä ympäristöolosuhteista onnettomuuden tai tapaturman
synnyn mahdollistavat tekijät, arvioida näistä aiheutuvat seuraukset
sekä etsiä parannusvaihtoehdot (kuva 5.5.1). Riskianalyysi tulee ulottaa työntekijätasolle so. käytössä olevia työmenetelmiä havainnoimalla.

▼
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Kohteen määrittely

▼

▼

Vaarojen
tunnistaminen

Muutokset
kohteessa

▼

▼
Todennäköisyyksien
arviointi

Seurauksien
arviointi

▼

▼

▼

Kokonaisriskin
arviointi

▼

▼
Hyväksyttävyydestä
päättäminen

Kuva 5.5.1. Riskianalyysin vaiheet.

Riskianalyysi voi vaihdella huomattavasti tavoitteiden, muodon ja laadun suhteen. Tarpeet vaihtelevat nopeasta karkeasta riskien luokittelusta (esim. tarkistuslistat) laajaan kvantitatiiviseen riskien tarkasteluun
tai yksityiskohtaiseen vikojen ja virhetoimintojen tunnistamiseen turvallisuuden parantamiseksi (tarkastuslistat).
Käytettävissä on useita erilaisia riski-analyysimenetelmiä - esimerkiksi
poikkeamatarkastelu, toimintovirheanalyysi, työn turvallisuusanalyysi,
vioittumis- ja vaikutusanalyysi, potentiaalisten ongelmien analyysi ja
organisaation turvallisuusanalyysi. Myös tapaturmatutkinnalla on yhtäläisyyksiä riskianalyysin kanssa – tutkinnassa tulee aina esille vaaratekijöitä ja niiden torjuntatoimenpiteitä.
Riskien analysoinnissa on tarpeen kyseenalaistaa pitkäänkin käytössä
olleita työtapoja ja analysoida vallitsevaa käytäntöä kriittisesti. Työtehtävät ja -olosuhteet tulee analysoida järjestelmällisesti työtapaturmavaarojen ja muiden onnettomuusriskien selvittämiseksi. Työtapoihin liittyvien ongelmien selvittäminen edellyttää riittävän pitkäaikaista työn
havainnointia. Analyysit tulee ulottaa myös urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden toiminnan tarkasteluun.
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Turvallisuusanalyysien tulosten hyödyntämiseen ja niistä tiedottamiseen
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Analyysitulosten jakelu on harkittava
tapauskohtaisesti mahdollisimman laajaksi. Jokaisen analyysin tulosten hyödyntämisestä on laadittava suunnitelma, josta ilmenee kehittämistoimenpiteet ja niiden toteuttajat, aikataulu sekätoimenpiteiden toteuttamisen seuranta. Urakoitsijoiden osalta kehittämis toimet on hyvä
liittää urakkasopimusten hyväksymisen tai uusimisen ehtoihin.

5.6.

Henkilökohtainen vastuu

Yrityksen tulee nähdä turvallinen työskentely osana ammattitaitoa kaikilla organisaatiotasoilla. Kehittämällä toimintatapoja, joilla työntekijät
ja työnjohtajat osaavat arvioida työnsä vaikutuksia työtovereihinsa ja
työalueella oleviin muihin henkilöihin, lisätään turvallisuutta ja kehitetään asenteellista suhtautumista työturvallisuuteen. Arvot ja asenteet
kohdalleen.
Henkilökohtaista vastuuta tulisi korostaa erityisesti niissä kohteissa, jossa
on tunnistettu merkittäviä riskejä ja vaaratekijöitä. Näissä kohteissa työntekijöiden toiminta, joka poikkeaa sovituista työtavoista, aiheuttaa kohoavan riskin, joka voi olla kohtalokas itse tekijälle tai työtovereille.

5.7.

TOT-raporttien hyödyntäminen

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto toimittaa työpaikkaonnettomuuksien
tutkintaraportit tapaturman sattumistoimialan yrityksien työsuojeluhenkilöstölle. TOT-raportteja voidaan hyödyntää työpaikoilla mm. seuraavilla tavoilla:
•
•
•
•
•
•

Käsittelemällä niitä työjohdon palavereissa, työmaan viikkopalavereissa tms. Linjajohdon yhteisissä tilaisuuksissa
Käsittelemällä niitä työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön kokouksissa ja työsuojelutoimikunnassa
Liittämällä tietoja raporteista työnopastusmateriaalin joukkoon tai
esimerkiksi koneiden ja laitteiden käyttöohjeisiin
Hyödyntämällä raportteja koulutustilaisuuksissa
Laatimalla niiden perusteella esimerkiksi ohjeita, tiedotteita,
tietoiskuja ja juttuja henkilöstölehteen tai sisäiseen tiedotteeseen
Toimittamalla tietoja raporteista sellaisille suunnittelijoille, laitevalmistajille ja alihankkijoille, joiden toiminnalla on merkitystä tapaturmien torjunnassa.
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6 . LOPUKSI
Vuosina 1985-1998 metalliteollisuuden keskeisin TOT-tapaturmatekijä
oli organisaation menettelytavat. Erityisesti korostuivat työnjohtamiseen ja valvontaan, työsuunnitteluun sekä tiedonkulkuun ja yhteistyöhön liittyvät tekijät. Kaiken kaikkiaan kuolemaan johtaneisiin tapahtumiin liittyi aina useita, rinnakkaisia tapaturmatekijöitä (organisaation
menettelytavat, koneet ja laitteet, työympäristö, yksilö, materiaalit ja
tuotteet ks. Luku 4).
Luvuissa 5.2-5.7 on esitetty keinoja metalliteollisuuden työtapaturmien torjunnan kehittämiseksi. Erilaisiin asennuksiin sekä korjaus-, muutos- ja rakennustöihin liittyvien urakoiden käyttö on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Tämän johdosta yhdeksi keskeiseksi kehityskohteeksi metalliteollisuudessa on noussut yhteisen työmaan turvallisuuden varmistaminen. Myös tiimimäisesti toimiviin työryhmiin siirtyminen vaatii uusia toiminta ja ajattelumalleja.
Suuri osa metalliteollisuuden työtapaturmista olisi voitu välttää hyvän
turvallisuusjohtamisen ja –suunnittelun keinoin. Tällaisia ovat esimerkiksi riskien kartoittaminen, arviointi ja hallinta, uudistusten ja muutostilanteiden ennakointi, turvaohjeiden laatiminen ja noudattaminen, yrityksen ylimmän johdon sitoutuminen turvallisuustoimintaan, pyrkimys
työolojen jatkuvaan parantamiseen, työnopastus ja työturvallisuuskoulutus.
Metalliteollisuuden työturvallisuuden tasoa voidaan parantaa nykyisestä,
ja tavoitteeksi voidaan asettaa kunnianhimoisesti tahtotila kohti nollatapaturmaa. Tehokkaalla tapaturmien torjunnalla voidaan vaikuttaa sekä
henkilöstön hyvinvointiin että yritysten kilpailukykyyn ja tuottavuuteen.
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Liite 2. Metalliteollisuuden keskeistä työturvallisuuslainsäädäntöä
Työsuojelun valvonta
L työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa
131/1973 ... 1162/1999
A työsuojelun valvonnasta 954/1973 ... 905/1999
A virka- tai työsuhdetta vailla olevien työsuojelun valvonnasta 324/1978 ...

Työturvallisuuslaki ja sen nojalla annetut valtioneuvoston
päätökset
Työturvallisuuslaki 299/1958 ... 1001/1999
A työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain soveltamisesta työturvallisuuslain 2 §:ssä tarkoitettuun työhön 475/1988 … 1048/1999

Alakohtaiset järjestysohjeet
VNp rakennustyön turvallisuudesta 629/1994 … 427/1999
STMp työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä 156/1998

Koneet ja laitteet
VNp työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä 847/1994
VNp työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 856/98
VNp henkilönsuojaimista 1406/1993, 1209/1996
VNp henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 1407/1993
VNp koneiden turvallisuudesta 1314/1994, 1104/1999
VNp työturvallisuuslain soveltamisesta pulttipistooleihin ja niiden tarkastukseen 862/1997, 1105/1999
VNp henkilökuljetuksiin käytettävistä rakennushisseistä ja niiden tarkastuksesta 982/1980, 919/1988
VNp työturvallisuuslain soveltamisesta riipputelineisiin ja niiden tarkastukseen
769/1982, 1098/1995
VNp laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta 472/1985, 489/1995, 982/1998
VNp suurtaajuuslaitteista ja niiden tarkastuksesta 473/1985
VNp henkilönostoista nosturilla 325/1986, 1099/1995
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Melu
VNp työntekijäin suojelusta työssä esiintyvän melun aiheuttamilta vaaroilta ja
haitoilta 1404/1993

Kemikaalit
VNp bentseenille altistavasta työstä 355/1982
VNp lyijytyöstä 1154/1993
VNp asbestityöstä 1380/1994
TSHp hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista 231/1990, 176/1992
TSHp asbestia sisältävien materiaalien, esineiden ja tuotteiden varoitusmerkinnöistä 929/1988
VNp asbestin ja asbestipitoisen tuotteen valmistuksen, maahantuonnin, myymisen ja käyttöön ottamisen kieltämisestä 852/1992, 1133/1993
VNp vaarallisia aineita sisältävistä säiliöistä ja niiden merkinnöistä 421/1989
VNp kemikaaleista aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta 1705/1991,
922/1999
VNp eräitä terveydelle haittaa aiheuttavia kemikaaleja ja niitä sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista 489/1992, 428/1998
VNp kadmiumia ja sen yhdisteitä sisältäviä tuotteita ja tarvikkeita koskevista
kielloista ja rajoituksista 1415/1992
VNp työntekijöiden suojelemisesta kemiallisille tekijöille altistumiseen liittyviltä vaaroilta 920/1992, 727/1993
VNp työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamalta 1155/1993

Sähkö
Sähköturvallisuuslaki 410/96, 634/1999

Muut
VNp työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta 1182/1992
VNp velvollisuudesta antaa tietoja työpaikan terveysvaaroista 210/1987
VNp näyttöpäätetyöstä 1405/1993
VNp käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä 1409/1993
VNp työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä 976/1994
VNp eräistä työsuojeluvaatimuksista vuokratyössä 782/1997
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Työaika
Työaikalaki 605/1996 … 1168/1998
Opintovapaalaki 273/1979 ... 35/1999
Opintovapaa-asetus 864/1979 ... 478/1991

Vuosiloma
Vuosilomalaki 272/1973 … 34/1999

Vaaralliset aineet
Kemikaalilaki 744/1989 … 1198/1999
TMp käyttöturvallisuustiedotteesta 779/1993, 429/1994
STMp vaaraa aiheuttavia kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta 377/
1998
STMp vaarallisten aineiden luettelosta 1059/1999
STMp kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä 979/1997,
1058/1999
Kemikaaliasetus 675/1993 ... 697/1999
L syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan
altistuvien rekisteristä 1038/1993, 15/1997

Nuoret
L nuorista työntekijöistä 998/1993 … 754/1998
A nuorten työntekijäin suojelusta 508/1986 ... 265/1997
TMp nuorille sopivista kevyistä töistä 1431/1993
TMp nuorille työntekijöille vaarallisista töistä 756/1996, 1156/1999

Työterveyshuolto
Työterveyshuoltolaki 743/1978 … 204/1999
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Liite 3. Luettelo vuosien 1985-1998 TOT-tapauksista
TOT-tapaukset on ryhmitelty seuraavasti: Asennustyöt, rakennustyöt ja tuotantotyöt. Tiivistelmässä esitetään TOT-raportin numero/
tapaturman sattumisvuosi/tiivistelmä
Asennustyöt
TOT 41/85 Kaksi henkilöä asensi oviverhoa henkilönostolaitteen
avulla. Tahaton osuminen henkilönostolaitteen suojaamattomiin
hallintalaitteisiin aiheutti virheliikkeen, jonka vaikutuksesta toinen
henkilöistä joutui puristuksiin.
TOT 8/88 Siltatyömaalla oli teräsrakenteisten palkkien nosto ja asennustyö käynnissä. Noston aikana korvake murtui, jolloin palkki putosi aiheuttaen henkilötyötason heilahduksen. Työtasolla ollut henkilö putosi 15 m alemmalle tasolle.
TOT 20/89 Asentajat olivat korjaamassa sähkösuodinta ja heidän
piti mennä suotimen sisälle. Tuhkaa poistettaessa kuuma tuhkamäärä lisääntyi. Asentajat saivat päälleen kuumaa (100 C) tuhkaa.
Toinen asentajista kuoli palovammoihin.
TOT 26/89 Asentaja oli laittamassa uuden koneen rakenteisiin lisätukea. Asennus tapahtui 2,8 m:n korkeudella kaapelihyllyltä. Asentaja putosi betonilattialle.
TOT 33/89 Teräsrakenne asentaja oli muuttamassa asennustyömaalla portaiden ylätasoa. Asennustyön aikana hän jäi siltanosturin ja
tavarahissin hytin väliin.
TOT 10/90 Asentaja oli kiinnittämässä lämmönvaihtimeen elementtiä 34,5 m:n korkeudessa. Siirtyessään toiselle lämmönvaihtimelle
asentaja putosi betonialustalle.
TOT 3/92 Sähkömies oli korjaustelakalla tekemässä lisävalaistuksia. Toinen työryhmä laski samanaikaisesti nostokorin kiskoille, joka
lähti liukumaan ja puristi sähkömiehen kaiteen ja nostokorin väliin.
TOT 18/93 Asentaja oli aamulla tullut töihin sellutehtaan saneeraustyömaalle. Asentaja vaikutti huonovointiselta ja työnjohtaja kehotti asentajaa lähtemään työmaalta. Lähtiessään asentaja putosi
alemmalle tasolle ja kuoli sairaalassa.
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TOT 16/94 Asentaja NN oli asentamassa paperikoneen perustan
tukirakenteita. Myöhemmin osittain tukematon rakenne kaatui asentajan päälle.
TOT 13/95 Asentaja oli työkaverinsa kanssa työtasolla odottamassa osien nostoa. Nostettaessa toisia osia taakka hajosi ja putosi
asentajan päälle.
TOT 15/97 Lämpövoimalassa oli tarkoitus uusia koteloidun kolakuljettimen kansilevyjä. Kola kuljetin kävi koko ajan. Metallimies nousi
kansilevyn päälle ja putosi niiden läpi kuljettimeen.
TOT 17/97 Asentaja työskenteli 13 m:n korkeudella kiinnittämättömän ritilän päällä. Ritilä luiskahti pois tukipalkkien päältä ja asentaja putosi 13 m:n matkan.
TOT 26/97 Asentajat laskivat työtasoa vaijeritaljojen avulla 20m:n
korkeudella. Lyhin vaijereista meni taljan leukojen läpi, jolloin taso
keikahti ja kaksi asentajaa putosi 20 m:n matkan.
TOT 27/97 Urakoitsija A:n kaksi työntekijää avasivat nostoaukon
80 kg painavia kansia. Yksi kansista putosi 6 m alemmalle tasolle
osuen urakoitsija B:n työntekijää päähän.
TOT 11/98 Asentaja putosi soodakattilan sähkösuotimen peruskorjaustyömaalla hoitotasoon tehdystä 1m x 1,6 m nostoaukosta 4,4
m alemmalle hoitotasolle.
TOT 20/98 Hitsaaja oli tarkastamassa ja puhdistamassa rumpuuunia. Rumpu-uuniin virtasi kuitenkin yhteensattumien vuoksi typpeä, joka tukehdutti hitsaajan uuniin.

Rakennustyöt
TOT 3/87 Kahden yhteen kytketyn kupoliuunin toisen uunin huollon
yhteydessä uunimuurari kuoli häkäpitoisuuden nousun vaikutuksesta
uunin sisällä.
TOT 40/87 Eristäjä oli siirtämässä katolla vuorivillapaaleja. Siirron
aikana eristäjä putosi katolta maahan 22 m:n korkeudelta.
TOT 1/88 Putkiasentaja oli asennustöissä 26,5 m:n korkeudella.
Asentajan siirtyessä tasolla, se petti ja asentaja putosi maahan.
TOT 23/88 Peltiseppä oli kiinnittämässä asennustasoa 4 m:n korkeudella. Asennustyön aikana peltiseppä oli pudonnut maahan.
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TOT 18/89 Asentaja NN oli tarkastamassa rakennustyömaalle juuri
tuotuja teräsovia ja ikkunoita T-pukista. Tarkastuksen aikana ovi- ja
ikkunapaketti kaatui ja asentaja jäi sen alle.
TOT 4/90 Peltiseppä oli pellittämässä 3-kerroksisen talon kattoa.
Poistaessaan pressua katolta peltiseppä putosi maahan.
TOT 22/90 Hitsaaja oli hitsaamassa palkkia rakennuksella telineen
päältä. Hitsauksen aikana hitsaaja horjahti ja putosi rakennuksen ulkopuolelle maahan 19 m:n matkan.
TOT 35/92 Metallimies NN oli noussut henkilönostolaitteella työpisteeseen hallin yläosaan. Leikatessaan I-palkkia sen paino tuli henkilönostokoriin, joka seurauksena kori ”kippasi” ja NN putosi betonilattialle.
TOT 23/93 Asentaja oli työssä voimalatyömaalla tehtävänään palkin
poisto 16,5 m:n korkeudella olevalta tasolta. Siirtyessään kohteessa
asentaja putosi 16,5 m:n korkeudelta ritilätason aukosta.
TOT 24/93 Eristyspeltiseppä oli tullut yksin työmaalle tekemään rästipäivää. Peltiseppä löydettiin myöhemmin kuolleena työpaikaltaan.
TOT 10/95 Teräsrakenneasentaja oli purkamassa masuunin sisäpuolisia työtasoja 10 m:n korkeudella. Polttoleikatessaan tasoa se lähti
irrotessaan heilahtelemaan ja asentaja putosi masuunin pohjalle.
TOT 22/95 Telineasentaja oli tiilikaton saneeraustyömaalla asentamassa tiiliä. Siirtyessään katolla telineasentaja horjahti ja putosi 10
m alempana olevalle parvekkeelle.
TOT 7/97 Liimapalkki putosi liiketalon laajennustyömaalla tasolta
toisen palkin noston yhteydessä, jolloin pudotessa rikkoutuneen palkin
osa iski ohikulkenutta metallimiestä päähän.
TOT 29/97 Työntekijä oli varastohallin rakennustyömaalla poistamassa
montuista vettä uppopumpulla. Työntekijä löydettiin hukkuneena
montusta. Tapaturman aiheuttajaksi on todettu sähköisku.
TOT 35/97 Yrityksen työntekijä oli asentamassa porraselementtejä.
Noston aikana porraselementti liukui pois tukielementtien päältä. Elementin päällä kävellyt työntekijä horjahti ja putosi 11 m:n matkan
betonilattialle.
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TOT 1/98 Uudisrakennustyömaalla rakennettiin viisikerroksisen kerrostalon peltikattoa. Peltisepän apulainen saumasi kattopeltiä harjalla. Peltiseppä horjahti lumen liukastamalla katolla kaidetta vasten. Kaide petti ja peltisepän apulainen putosi maahan yli 10 m:n
korkeudesta.

Tuotantotyöt
TOT 15/85 Hitsaajan työntäessä pinontavaunua, sen ylhäällä oleva
masto osui oviaukon yläreunaan. Pinontavaunu kaatui ja hitsaaja
jäi alle.
TOT 15/86 Asentaja oli avaamassa paineellista sylinteriä, jolloin
sylinterin laippa iskeytyi asentajan kehoon.
TOT 20/86 Sähköasentaja oli korjaamassa siltanosturin sähköhäiriötä, jonka yhteydessä hän putosi siltanosturin päältä lattialle noin
10 m.
TOT 3/86 Vaihetyöntekijä oli siirtämässä pinontavaunua rakennuksesta toiseen piha-alueen yli. Piha-alueen epätasaisuuksien vaikutuksesta pinontavaunu kaatui ja vaihetyöntekijä jäi sen alle.
TOT 10/87 Asentaja oli huoltamassa ylösnostettua kahmaria. Asentaja putosi ja kahmari putosi hänen päälleen.
TOT 12/87 NN oli nostamassa tukipyörätrukilla kuormaa 4 m korkealle hyllylle. Noston aikana trukki kaatui, jolloin lähellä ollut konesahaaja jäi kaatuvan trukin alle.
TOT 37/87 Asentaja oli korjaamassa työkoneen vannetta hitsaamalla. Paineistettu rengas räjähti hitsauksen aikana, jolloin hitsaaja
sinkoutui ja kuoli saamiinsa vammoihin.
TOT 26/88 Asentaja oli poistamassa maalauslinjalta maalattua koneen runko-osaa. Noston aikana koukun lukitussalpa murtui ja runko-osa putosi asentajan päälle.
TOT 1/89 Kylkitrukki peruutti varastohallissa, jolloin ajoreitillä ollut
työntekijä jäi trukin alle.
TOT 2/89 Hiekkapuhaltaja jäi kiskoilla kulkevan vaunun päältä kaatuvan teräsrakenteen alle.
TOT 10/89 NN oli alumiinitikkailla korjaamassa pakokaasuletkua 4,5
m:n korkeudella. Tikkaiden luistaessa NN putosi betonilattialle.
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TOT 16/89 Alumiinin sulatusuunin täyttöaukosta leimahti 10 m:n
pituinen pistoliekki ja se osui sulatusuunia täyttämässä olleeseen
trukinkuljettajaan.
TOT 12/90 Levyvarastossa nostettiin varastohyllystä levyä. Nostotyön suorittaja jäi nostettavan levyn ja I-palkin väliin puristuksiin.
TOT 20/90 Siltanosturin huoltotyön aikana tuli nostotarve ja huoltomies jäi istumaan huoltotasolle. Nosturin liikkuessa huoltomies putosi huoltotasolta tehdashallin lattialle.
TOT 26/90 Maalari oli valmistelemassa ja suojaamassa autolautan
keulaosan maalausta. Työn aikana maalari putosi veteen ja hukkui.
TOT 27/90 NN oli laskeutunut valimon hiekkasiiloon poistamaan
hiekansyöttöhäiriötä. Työn aikana hiekka siilossa lakosi hänen päälleen ja hän tukehtui.
TOT 30/90 NN oli purkamassa sinkittyjä osia sinkitystelineestä. Toinen henkilö törmäsi nostimella työn aikana sinkitystelineeseen, jolloin osia purkanut NN jäi putoavien osien alle.
TOT 3/91 Sorvaaja oli hiomassa akselia kärkisorvissa pitäen käsin
kiinni hiomanauhasta. Hiomanauha nykäisi ja sorvaaja horjahti, jolloin pää osui sorvin pyörivään istukkaan.
TOT 7/91 Kaksi henkilöä oli nostamassa muotista kookasta valettua kehää. Noston aikana osa rikkoutui räjähdysmäisesti ja toinen
henkilöistä jäi rikkoutuvan osan alle.
TOT 33/91 Nosturinkuljettaja NN oli poistumassa työpaikaltaan sosiaalitiloihin tehtaan piha-alueen läpi. Piha-alueella hän jäi veturin
työntämän kuonasenkkavaunun alle.
TOT 35/91 Käyttömies oli tyhjentämässä vedenpuhdistuslaitoksella ferrosulfaattisäkkejä veteen. Hän työskenteli kumartuneessa asennossa ja joutui vähähappiseen tilaan ja kuoli hapen puutteeseen.
TOT 25/92 MM oli siirtämässä sekoittimen vartta konepajan siltanosturilla. Siirron edetessä MM pysäytti siltanosturin, jolloin sekoittimen varsi putosi NN:n päälle.
TOT 28/92 NN oli poistumassa työpaikaltaan sosiaalitiloihin. Matkalla NN kaatui betonilattialle lyöden kasvonsa lattiaan.
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TOT 32/92 Työntekijä N:N. oli mennyt työn valmistuttua kahvihuoneeseen. NN siirtyi edelleen peseytymistiloihin, mistä hänet löydettiin lattialle kaatuneena.
TOT 23/94 Levyseppä NN oli polttoleikkaamassa romutettavaa nosturia. Jossain vaiheessa tuli oli tarttunut NN:n vaatteisiin ja hän
kuoli sairaalassa palovammoihin.
TOT 9/95 Aarporaaja oli suorittamassa poratun reiän takatasausta.
Työn aikana aarporaaja joutui kumartumaan lähelle pyörivää karaa,
jolloin hänen vaatteensa tarttuivat karaan ja hän lähti pyörimään
karan mukana.
TOT 16/95 Asentaja NN oli LL:n kanssa leikkaamassa plasmaleikkauslaitteen allasta. Leikkauksen aikana allas räjähti ja sinkosi miehet ylös. NN putosi altaan reunan päälle ja kuoli.
TOT 21/95 Sorvaaja oli kiinnittämässä nostovaijeria sorvin istukassa olevaan telapäätyyn. Kiinnityksen aikana telan pääty irtosi istukasta ja vieri sorvaajan päälle.
TOT 27/95 Asentaja oli asentamassa ylösnostetun ohjaamon alle
hydraulikomponentteja. Työn aikana ohjaamo alkoi nopeasti laskeutua ja asentaja puristui ohjaamon ja rungon väliin.
TOT 6/96 Nostotyön tekijä oli nostamassa 2,5 tonnin painoista valukehää. Valukehän kiinnitys nostokoukkuun epäonnistui ja kehä
putosi toisen työntekijän päälle.
TOT 7/96 Sähköasentaja oli työpaikallaan työvuoron loppupuolella.
Rakennuksen päälle kaatui koeponnistettava 6000 m_ säiliö ja murskasi rakennuksen. Sähköasentaja kuoli rakennuksen sortuessa.
TOT 17/96 Tiimin osastojärjestelijä oli ajamassa trukilla kuormalavahyllyn alapuolelta. Trukki törmäsi kuormalavahyllyyn pudottaen
hyllyltä 650 kg:n painoisen laatikon osastojärjestelijän päälle.
TOT 21/96 Maalari oli siirtämässä siltanosturilla 1100 kg:n painoista palkkia. Nostolaitteen irrotusvaiheessa se kuitenkin jäi todennäköisesti kiinni palkkiin aiheuttaen palkin putoamisen maalarin päälle.
TOT 22/96 Levyseppähitsaaja oli hiomassa paineilmatoimisella hiomakoneella. Hionnan aikana laikka rikkoutui ja pieni pala tunkeutui
levyseppähitsaajan ohimoon.
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TOT 32/96 Autopurkamossa oltiin nostamassa romuautoa. Noston
aikana nostolenkki irtosi ja nostettava romuauto putosi toisen nostotyössä mukana olleen henkilön päälle.
TOT 6/97 Metallilankaa valmistaneen tuotantolinjan koneesta irtosi
yllättäen lankaa ohjannut metalliputki. Pudottuaan alas ohjainputki
lahti säteeltään kiihtyvään pyörimisliikkeeseen ja osui koneen vieressä työskennelleen työntekijän päähän.
TOT 38/97 Trukinkuljettaja oli kuormaamassa säiliön 3,8 tonnia painavaa vaippaa kuorma-auton lavalle. Trukinkuljettajan siirtyessä ylösnostetun vaipan ja kuorma-auton lavan väliin, vaippa vieri trukin
maston kallistuessa kuljettajan päälle.
TOT 5/98 Konepajassa valmistettiin lämmön talteenottokattilan elementtejä koeponnistukseen. Hitsaaja oli siirtymässä kahden elementin välille asetettua alumiinisiltaa toiselle elementille. Hitsaaja putosi kaiteettomalta sillalta pää edellä 2,5 m:n korkeudelta betonilattialle.
TOT 26/98 Sorvaajaharjoittelija oli puhdistamassa painonnostotankoa vankilan ammattikoulussa kärkisorvilla. Jossain vaiheessa harjoittelijan hiha tarttui pyörivään tankoon. Harjoittelija puristui vaatteistaan pyörivän tangon ympärille.

