Teollisuuden huolto
ja kunnossapito
Työpaikkatapaturmat ja niiden torjunta

1

Sisällysluettelo
Tutkimuksen lähtökohdat ja käytetty aineisto................................ 4
Työpaikkakuolemat teollisuuden huolto- ja
kunnossapitotöissä vuosina 1995–2009.......................................... 6
Työkokemus ei takaa työturvallisuutta......................................... 6
Työpaikkatapaturmissa kuolleet toimivat usein
palvelun tuottajina........................................................................ 7
Tyypilliset kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat
teollisuuden huolto- ja kunnossapitotyötehtävissä...................... 8
Yleisimmät tapaturmatekijät ja puutteet..................................... 11
Työtapaturmien torjunta - suositeltuja toimenpiteitä.................. 12
Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöissä sattuneet
työpaikkatapaturmat vuosina 2004–2007...................................... 13
Tyypilliset työpaikkatapaturmat teollisuuden huolto- ja
kunnossapitotyötehtävissä......................................................... 14
Vakavat työpaikkatapaturmat..................................................... 16
Työpaikkatapaturmien seuraukset.............................................. 16

TA PAT U R M A V A K U U T U S L A I T O S T E N
Bulevardi 28, 00120 Helsinki
Puh. (09) 680 401, Fax (09) 6804 0389
www.tvl.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö
Työsuojeluosasto
PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Puh. (09) 16001. www.stm.fi

2

LIITTO

Alkusanat
Tämä opas on toteutettu 1.12.2009– 28.2.2010 välisenä aikana yhteistyönä  sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) sekä Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksikön kesken. Opas tarjoaa uutta tietoa teollisuuden huolto ja kunnossapitoon liittyvistä työpaikkaonnettomuuksista sekä niiden torjunnasta. Opas soveltuu erityisesti teollisuuden
huolto- ja kunnossapitopalveluita tilaaville ja toimittaville yrityksille.
Oppaan aihe liittyy vahvasti myös vuosien 2010–2011 Eurooppalaisen    
kunnossapidon turvallisuuskampanjan teemaan, sillä kampanjan tavoitteena on levittää tietoa huolto- ja kunnossapitotöiden suorittajille töihin
liittyvistä   riskeistä ja niiden hallinnasta. Oppaan käsikirjoituksen
laati TTY:n Teollisuustalouden laitoksen Turvallisuuden johtamisen ja
suunnittelun yksikön tutkija Janne Haatainen.
Hankkeen ohjausryhmässä toimivat Helena Kalliolinna (STM), Mika  
Tynkkynen (TVL), Janne Haatainen (TTY), Noora Hintikka (TTY), Sanna   
Nenonen (TTY) sekä Kaija Leena Saarela (TTY). Oppaan ulkoasun ja taiton
on tehnyt Teppo Jokinen. Tutkimuksen rahoittajina toimivat STM ja TVL.
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Tutkimuksen lähtökohdat ja
käytetty aineisto
Kunnossapidon osa-alueiden rooli
(teollisuus)

Sijoitus koneiden kunnossapitoon 3,5 mrd. euroa vuodessa

Parantava
kunnossapito(15%)
• luotettavuuden
   parantaminen
• kunnossapidettävyyden
   parantaminen

Ehkäisevä
kunnossapito(34%)
• määräaikaiset toimenpiteet
• kunnonvalvonta
• kuntoon perustuva suunniteltu korjaus

Muu suunniteltu
kunnossapito (16%)
• kunnostaminen

Lähde: Kunnossapitoyhdistys 2005

Häiriökorjaukset (35%)
• vauriot ja viat
• suunnittelemattomat korjaukset

Kunnossapito on riskialtista työtä, jonka parissa työskentelee teollisuudessa 50 000
henkilöä. Työturvallisuusriskit vaihtelevat työtehtävien mukaan.

S

uomessa huolto- ja kunnossapi
totöiden työvoimapanos on vuosittain noin 200 000 henkilötyövuotta.
Suurin osuus huolto- ja kunnossapitotöistä tehdään julkisissa palveluissa,
teollisuudessa sekä kauppa- ja ravintola-alalla. Teollisuuden kunnossa
pidossa työskentelee noin 50 000
työntekijää. Kunnossapitoalan yrityksiä Suomessa toimii noin 3000.
Huolto- ja kunnossapitotöihin liittyy
erityisiä riskejä, jotka lisäävät myös tapaturmien mahdollisuutta. Tehtävien
riskialttiuteen vaikuttavat mm. työskentely koneiden läheisyydessä, monimutkaiset laitteistot ja prosessit
sekä töiden suorittaminen lyhyellä va-
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roitusajalla ja poikkeuksellisissa olosuhteissa. Automaation myötä useat
teollisuuden toiminnot voidaan suorittaa etäämpänä prosesseista, mutta
huolto- ja kunnossapitotehtäviä tullaan jatkossakin suorittamaan yhä mo
nimutkaisempien koneiden ja laitteiden parissa.
Tampereen teknillisen yliopiston Turvallisuustekniikan laitoksen (nykyisin
Turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksikkö) vuosina 2005–2006 toteutetussa hankkeessa selvitettiin
teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöissä sattuneita tapaturmia. Kyseisen
tutkimuksen mukaan vuosina 1985–
2004 sattui 678 TOT -tutkintaan joh-

tanutta työpaikkakuolemantapausta,
joista noin 50 sattui huoltotöiksi laskettavissa työtehtävissä. Tutkimuksen
mukaan merkittäviä tapaturmatekijöitä
teollisuuden kunnossapitotöissä ovat
mm. vaarallinen työmenetelmä, toiminta koneen tai laitteen ollessa käynnissä, puutteet työn opastuksessa
ja riskien arvioinnissa sekä koneiden
suojauksissa tai turvalaitteissa.
Tapaturmatekijöiden tunnistaminen
on tärkeää, sillä se on edellytys tapaturmien torjuntatyölle. Huolto- ja kun
nossapitotöiden tapaturmia ja niihin
johtaneita tekijöitä on kuitenkin selvitetty kovin vähän. Myös aihetta käsittelevää käytännönläheistä opasmateriaalia on saatavilla niukasti. Tapaturmaaineistojen analyysit ja niiden pohjalta
laadittava materiaali ovatkin alan toimijoille erinomainen tietolähde tapaturmien torjuntatyön tueksi.

Tuotannon häiriöttömyys edellyttää järjestelmän säännöllistä ja laadukasta huoltoa
ja kunnossapitoa. Kuva: Sanomatalo Aurinko

Tämä opas tuo aiheesta lisää tietoa.
Oppaassa tarkastellaan teollisuuden
huolto-, kunnossapito-, korjaus- ja säätötöissä sattuneita työpaikkatapaturmia
vuosien 1995–2009 välillä. Opas perustuu tapaturmaselvitykseen, joka on toteutettu hyödyntäen Tapaturmapakkia
sekä TOT -tietojärjestelmää (TOTTI). Tapaturmapakki ja TOTTI ovat valtakunnallisia työtapaturmatietokantoja, joita
ylläpitää Tapaturmavakuutuslaitosten
liitto. Tapaturmapakki on TVL:n sidosryhmien käytettävissä oleva tietojärjestelmä, jonka avulla hallinnoidaan tietoja korvaukseen johtaneista työtapaturmista ja ammattitaudeista. TOT-tietojärjestelmällä ylläpidetään tietokantaa TOT-tutkintaan otetuista kuolemaan
johtaneista työpaikkatapaturmista.  
TOT-tietojärjestelmästä
teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöihin liittyvät työtapaturmat on etsitty käymällä
läpi kaikki vuosien 1995–2009 väliset
TOT-tapaukset. Teollisuuden huolto- ja
kunnossapitotyötapaturmiksi luokiteltiin vain ne tapaukset, joissa työn suorittajana oli kunnossapidon tai huollon
ammattilainen. Tapaturmapakin tietoaineistossa on sitä vastoin mukana myös
muiden kuin pelkästään alan ammattilaisten suorittamat huolto-, kunnossapito-, korjaus- ja säätötyöt.
Tapaturmapakissa selvityksen rajauksina käytettiin vuosiluokkia 2004–
2007, työtehtävä-muuttujaa 52 (kunnossapito, huolto, korjaus, säätö), vahinkoluokkaa P (Työpaikka) sekä toimialaluokkaa D (Teollisuus). Tämän lisäksi aineistoa täydennettiin lisähaulla,
jolla etsittiin niitä teollisuuden huoltoon
ja kunnossapitoon liittyviä työpaikkatapaturmia, jotka oli luokiteltu muiksi
kuin kunnossapito-, huolto-, korjaustai säätötyössä sattuneiksi työpaikkatapaturmiksi.
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Työpaikkakuolemat huolto- ja
kunnossapitotöissä vuosina 1995–2009
4
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Vuosien 1995–2009 välillä tapahtuneet ja TOT-tutkintaan otetut teollisuuden huoltoon
ja kunnossapitoon liittyvät kuolemaan johtaneet työpaikkaonnettomuudet.

TOT

-tietojärjestelmään oli kirjattu vuosien 1995–2009
välillä kaikkiaan 433 työpaikkaonnettomuutta. Näistä 23 kpl voitiin luokitella
teollisuuden huolto-, kunnossapito-,
säätö- tai korjaustyössä sattuneeksi
työpaikkatapaturmaksi. Kyseisissä työpaikkatapaturmissa menehtyi kaikkiaan 25 työntekijää. TOT-järjestelmään
voi tutustua tarkemmin Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Internet-sivuilla
(http://www.tvl.fi). TOT-raportteja pääsee tarkastelemaan TOTTI-järjestelmän
kautta osoitteesta http://www.tvl.fi/
totti. Valikoiduista TOT-tapauksista on
tehty kalvosarjoja, joita voi käyttää esimerkiksi työntekijöille annettavan koulutuksen tukena.
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Työkokemus ei takaa työturvallisuutta
Tyypillinen teollisuuden huolto- tai
kunnossapitotyössä menehtynyt työntekijä omasi vähintään viiden vuoden
työkokemuksen alalta. Työkokemus
ei siis ole tae siitä, että työt suoritettaisiin turvallisesti. Työkokemuksen
myötä työntekijä tottuu työpaikan vaaranaiheuttajiin eikä välttämättä osaa
enää varoa niitä riittävästi. TOT-tapauksessa menehtynyt työntekijä oli iältään keskimäärin 43-vuotias.

TOT 2/09

Polttoainelogistiikan hoitaja NN (50-v.)
poisti hiiltä kuljettavan hihnakuljetti
men häiriön, jonka jälkeen meni kul
jettimen käynnissä ollessa sen alle

ilmeisesti puhdistaakseen hihnan
kääntävän hihnatelan. Tällöin hän
joutui hihnan ja hihnatelan muodostamaan nieluun. NN omasi vuosikymmenten kokemuksen voimalaitosten
huolto- ja kunnossapitotöistä.

TOT 23/95

Sellutehtaalla avattiin tukossa olevaa
putkea. Hitsaaja oli leikannut putkeen reiän ja laitosmies (NN) aikoi
johtaa putkeen letkulla höyryä. Kumarruttuaan putken lähelle, hän läksi
kiireesti pois kohteesta telinetasolle,
jonka päädystä hän putosi noin 5 m
betonilattialle. Oletettavasti tapaturman uhri sai putkesta niin voimakkaan
rikkivetyaltistuksen, että hän pakeni
paikalta osittain tajuntansa menettäneenä. NN omasi 23 vuoden työkokemuksen.
Työhön liittyvät vaarat pitää aina
pyrkiä poistamaan ensisijaisesti teknisesti. Mikäli se ei ole mahdollista, pitää työntekijöitä varoittaa jäljellä jääneistä vaaroista sekä suunnitella ja ohjeistaa työmenetelmät, joilla työturvallisuus voidaan varmistaa. Turvallisten
työmenetelmien suunnittelun tulee perustua jatkuvaan riskien arviointiin.
Turvallisten työmenetelmien käyttöä on myös valvottava, sillä työntekijät saattavat monesti työn helpottamiseksi tai nopeuttamiseksi oikaista
työvaiheita. Työnjohdon on aina oltava
tietoinen työtilanteissa sovellettavista
työmenetelmistä. Työohjeiden vastaisiin työtapoihin ja muihin epäkohtiin
on puututtava välittömästi.

Työpaikkatapaturmissa kuolleet
toimivat usein palvelun tuottajina

Suurin osa kuolemaan johtaneista
teollisuuden huoltoon ja kunnossapitoon liittyvistä TOT-tapauksista sat-

tui palvelun tuottajille. Turvallisuuden
varmistamiseksi palvelun tuottajien
kanssa on sovittava yhteiset pelisäännöt ja toimintaa on valvottava. Työtehtävät on aikataulutettava ja suunniteltava siten, että palvelun tuottajat voivat suorittaa työnsä turvallisesti eikä
heidän töistään aiheudu vaaraa muille.
Yhteisten työpaikkojen turvallisuuden
edistämiseksi on luotu opas, johon on
koottu teollisuuden hyviä turvallisuuskäytäntöjä palvelun tilaajien ja toimittajien näkökulmasta:
Hyvä turvallisuusjohtaminen teolli
suuden yhteisillä työpaikoilla. Tilaajatoimittaja –suhteen pelisäännöt.   
Sauni, S., Lappalainen, J. & Piispanen,
P. 2005. http://www.occuphealth.fi/
internet/kotisivut/jola/turvallisuus+
yhteisella+tyopaikalla.htm.

TOT 14/07

Alihankintayrityksen koneasentaja NN
(46 v.) oli mennyt jauhelihakoneen sisälle hitsaamaan sen kanteen kiinnitettyä putkea. Kun NN aloitti hitsaustyön, jauhelihakoneen teräakseli alkoi
jostain syystä pyöriä. NN huusi työtoveriaan pysäyttämään koneen. Pyörivä
teräakseli ehti vahingoittaa NN:ää niin
pahoin, että hän menehtyi tapaturmapaikalle.

TOT 21/04

Paperitehtaan pikarullaovi oli lakannut toimimasta. Kunnossapitoa suorittavan yrityksen työntekijät totesivat
akselin katkenneeksi. Oven korjaamiseksi tarvittiin varaosia. Paikalle tilattiin pikarullaovien korjaukseen erikoistunut yritys ja sen kaksi sähköasentajaa tuli seuraavana aamuna. Toinen
sähköasentajista kokeili paikalle tultuaan rullaoven jousen kuormitusta.
Oven käyttöakseli putosi heti alas. Toi-
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nen sähköasentajista menehtyi ja toinen sai ruhjeita.

Tyypilliset kuolemaan johtaneet
työpaikkatapaturmat teollisuuden
huolto- ja kunnossapitotyötehtävissä
Tyypillisessä kuolemaan johtaneessa
teollisuuden huolto- ja kunnossapitotapaturmassa työntekijä oli tapaturmahetkellä työskentelemässä käsikäyttöisillä työkaluilla. Tapaturma aiheutui yleensä joko laitteen/työkalun
hallinnan menettämisestä tai työntekijän putoamisesta, kaatumisesta
tai liukastumisesta. Laitteen/työkalun hallinnan menettämiseksi luetaan
myös odottamattomat käynnistymiset sekä häiriön poistoista aiheutuneet työpaikkavahingot. Häiriön poistojen yhteydessä sattuneiden tapaturmien tyypillinen seuraus oli työntekijän ruhjoutuminen tai jääminen puristuksiin. Putoamisten, kaatumisten
ja liukastumisten vakavat seuraukset
aiheutuivat työntekijän iskeytyessä
kiinteä pintaa vasten.

TOT 22/08

Asentaja NN:n (56-v.) tehtävänä oli
korjata pakkausaseman häiriö vaihtamalla rullansiirtolaitteisiin valokenno
ja kaapeli. Tehtävän suoritettuaan NN
käynnisti linjan jo ennen työn viimeistelyä. Myöhemmin NN meni pakkauslinjaston alle niputtaakseen asentamansa johdot jotta ne eivät sotkeutuisi liikkuvien koneen osien väliin.
Tällöin hän jäi puristuksiin koneen alla
rullasiirtimen ja vastaanottimen runkorakenteiden väliin.

TOT 18/06

Laitosmies NN (21-v.) oli selvittämässä kuljetinjärjestelmän häiriötä.
Ilmeisesti hän meni pinontarobotin
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vaara-alueelle materiaalin kulkuaukosta, mutta robotin toiminta ei pysähtynyt. Häiriön poistuttua robotti
jatkoi ohjelman mukaista työkiertoa,
jolloin NN jäi puristuksiin kuljetinrataa
vasten.

TOT 10/95

Teräsrakenneasentaja oli irrottamassa
masuunin työtasoa. Ennen polttoleikkausta työtaso kiinnitettiin köysillä nosturiin kolmipistekiinnityksellä.
Työtason toinen päätykiinnitys ei täysin irronnut. Asentaja nousi työtasolle
polttoleikatakseen kiinnitystä. Työtaso
heilahti irrotessaan noin 1,0 m verran
työskentelykohdassa, jolloin asentaja
putosi 10 m matkan. Asentaja kuoli
seuraavana päivänä.
Koneen suunnittelijan on varmistettava riittävillä turvallisuusteknisillä ratkaisuilla, että koneen vaara-alueelle ei
päästä koneen käydessä tai että koneen toiminnot pysähtyvät tai hidastuvat riittävästi ihmisen altistuessa vaaralle. Koneen turvalaitteet on valittava
ja asennettava siten, ettei ihminen voi
missään olosuhteissa vahingossa tai
tarkoituksellisesti ohittaa niitä. Turvalaitteiden valintaan vaikuttavat myös
olosuhteet, joissa sitä tullaan käyttämään. Esimerkiksi likaiset, kosteat ja
tärisevät olosuhteet saattavat haitata
valo-ohjatusti toimivien turvalaitteiden
toimintaa.

Rengasasennustyöt sisältävät riskejä
Rengasasennustyön suurimman vaaratekijän aiheuttaa rengaspaine, joka
räjähdysmäisesti purkautuessaan pystyy aiheuttamaan vakavia seurauksia. Rengaspaineen aiheuttamaa riskiä voidaan pienentää purkamalla
rengaspainetta ennen renkaanvaihtotyötä. Renkaiden paineistusvaiheessa

rengas pitää suojata siten, ettei mahdollinen rengaspaineen äkillinen purkaus aiheuta vaaraa. Renkaiden ja
vanteiden kuntoa on seurattava säännöllisesti, sillä virheet niissä edesauttavat ja aiheuttavat rengaspaineen räjähdysmäisiä purkautumisia. Rengasasennuksiin liittyvät vaarat johtuvat merkittävästi myös siitä, että rengastyyppejä käytetään usein olosuhteissa, joihin niitä ei ole suunniteltu.

kiksi PI -kaavioita, putkistojen merkintöjä ja asiantuntijoita. Virtaava aine
on myös erotettava putkesta venttiilien avulla. Lisäksi on tehtävä muut
tarvittavat turvallisuusohjeiden edellyttämät toimenpiteet. Vanhatkaan, jo
kauan käytöstä poistetut putket eivät
ole vaarattomia. Mikäli putkiston sisällöstä ei olla täysin varmoja, se voidaan
täyttää esimerkiksi inertillä kaasulla tai
paineettomalla vedellä.

TOT 20/06

TOT 11/01

Työhön osallistuva sahan kunnossapidon esimies NN (52-v.) alkoi vaihtaa
haarukkatrukkiin talvirenkaita. Hän irrotti pyöräparin kiinnityspultit ja siirsi
ulommaisen pyörän sivuun. Sisempää
pyörää irrottaessaan NN joutui lyömään sitä lekalla. Isku aiheutti lukkovanteen asennusuran murtumisen, jolloin lukkovanne nousi pois urastaan.
Tämä aiheutti rengaspaineen räjähdysmäisen purkautumisen, jonka seurauksena NN lensi hallin seinustalle
saaden kuolemaan johtaneet vammat.

Asentaja NN oli vaihtamassa imeytystornin ja pesumassatornin välisen 150
mm:n putken venttiilin laipan tiivistettä. Imeytystornin ja tapaturmapaikan välinen venttiili ei ollut kiinni ja putkessa oleva tyhjennysventtiili oli kiinni.
Tukossa ollut putki aukesi ja putken
laipan välistä purkautui 127 asteista
keittolipeän ja massan sekoitusta 12,4
barin paineella asentaja NN:n päälle.
NN menehtyi vammoihin seuraavana
päivänä.

TOT 14/96

Aliurakoitsija teki muutostöitä sellutehtaan paisuntalipeä- ja hönkäputkiin.
Työn aikana aliurakoitsijan metallimies
katkaisi kulmahiomakoneella yhden
hönkäputken. Putkesta vuoti tärpättiä,
joka syttyi palamaan. Metallimies putosi tapahtumien seurauksena lattialle
yhdeksän metrin korkeudesta ja menehtyi saamiinsa vammoihin.
Putkitöiden ohella myös säiliötöiden turvallisuuteen on kiinnitettävä
erityistä huomiota. Säiliötöiden keskeisimpiä vaaroja ovat muun muassa
hapen puute, palo- ja räjähdysvaarat,
vahinkotäyttö, hautautumis- ja hukkumisvaara sekä liikkumiseen, kuten putoamiseen liittyvät vaarat. Ahtaissa tiloissa työntekoa saattavat vaikeuttaa

Huoltomies sai kurottajan paripyöriä
irrottaessaan räjähtäneestä renkaasta
kuolemaan johtaneet vammat. Toinen huoltomies loukkaantui vaikeasti
onnettomuudessa. Vanteen reuna oli
murtunut kovan käytön takia.

Selvitä etukäteen,
mitä putkistoissa virtaa

Teollisuuden prosessiputkistot eivät
välttämättä ulkoapäin näytä vaarallisilta, mutta niissä voi virrata vaarallisia
ja helposti syttyviä kemikaaleja. Tämän takia ennen prosessiputkiin kajoavan työn aloittamista on aina selvitettävä mitä aineita putkistossa virtaa.
Apuna tässä voidaan käyttää esimer-

TOT 21/00
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esimerkiksi myös pimeys, eristyneisyys muista työntekijöistä, lämpöolot
ja melu.

TOT 20/98

Asennusyrityksen työntekijä menehtyi
kemianteollisuuteen kuuluvassa tehtaassa vähähappiseen rumpu-uuniin.
Prosessissa suojakaasuna käytetty
typpi oli syrjäyttänyt hapen.
Säiliötyön turvallisuuden varmistamisessa ennakkosuunnittelu on keskeisessä asemassa. Huoltotöiden turvallisuuden näkökulmasta laitteistot
kannattaa suunnitella siten, että huoltotyöt voidaan suorittaa menemättä
säiliön sisään. Muutenkin säiliön sisällä tehtävän työn minimointi on turvallisuuden kannalta paras ratkaisu.
Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota myös kulkuaukkojen ja -reittien
sijoitteluun ja muotoiluun.
Säiliötyöt sisältävät paljon vaaroja ja
sen vuoksi on syytä käyttää säiliötyölupajärjestelmää, jolla voidaan varmistaa työn turvallinen tekeminen. Ennen
säiliötyön aloittamista työn sisältämät
vaarat on tunnistettava ja erilaisista
työvaiheista sekä poikkeustilanteista
on laadittava selkeät toimintaohjeet.
Eräällä teollisuusalueella on käytössä
esimerkiksi seuraavanlainen säiliötöiden turvallisuusohje:
Ohjesääntö lännen teollisuusalueilla työskenteleville. Lännen teolli
suusalue 2005. http://www.lannenteollisuusalue.com/tyosuojelu/liitteet/
LIITE_5_Sailiotoiden_turvallisuusohjeet.pdf

Työntekijän oma toiminta ja
päätökset vaikuttavat työtapaturmien
syntyyn
TOT-tutkintaan otettujen työpaikkaonnettomuuksien välittömiä syytekijöitä
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olivat useimmiten työntekijöiden omat
virheet ja huolimattomuus. Vain harvoissa tapauksissa onnettomuuden
oli aiheuttanut ulkopuolinen henkilö.
Omista virheistä aiheutuneiksi työpaikkaonnettomuuksiksi voidaan laskea muun muassa tapaukset, joissa
vahingoittunut oli käyttänyt vaarallisia
työmenetelmiä. Vastuu ei kuitenkaan
ole yksin työntekijän, sillä tapaturmien
taustalla vaikuttavat usein myös riittämätön opastus, ohjeistus ja valvonta
sekä heikko turvallisuuskulttuuri.

TOT 8/08

Pyöräkoneenkuljettaja NN (60-v.) pesi
pyöräkuormaajan jäähdyttäjää painepesurilla. Käytössään hänellä oli työhön soveltumaton alumiininen työpukki. Ilmeisesti NN putosi työpukilta
asfalttipihalle. Hän kuoli tapaturman
aiheuttamiin kaularankavammoihin.

TOT 19/04

Aliurakoitsijan sähköasentaja (53-v.)
aloitti   huoltotyön    kytkinlaitoksessa,
jolloin hän sai 6 kV:n sähköiskun virta
kiskosta. Sähköasentaja ei etukäteen varmistanut kohteen jännitteettömyyttä.
Turvallisuuskulttuuri kuvaa yrityksen arvoja ja asennetta sekä konkretisoituu yrityksen tapana toteuttaa turvallisuusasioita. Turvallisuuskulttuuri
tukee töiden turvallista suorittamista.
Hyvä turvallisuuskulttuuri näkyy yrityksessä yritysjohdon ja varsinaisten
työntekijöiden turvallisuuteen sitoutumisena. Turvallisuuskulttuuriin vaikuttaa myönteisesti toiminnan jatkuva
kehittäminen turvallisemmaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi
töiden valvontaa, epäkohtiin puuttumista sekä vaara- ja läheltä piti-tilanneilmoitusten keräämistä.

Yleisimmät tapaturmatekijä
ja puutteet

TOT 18/06

Yleisimmät tapaturmatekijät teollisuuden huoltoon ja kunnossapitoon liittyvien työpaikkaonnettomuuksien taustalla olivat riittämätön vaarojen tunnistus sekä työntekijän virheellinen suoritus tai -arviointi. Noin kolmasosassa
tapauksista tapaturmatekijänä olivat
myös puutteelliset suojaukset ja turvalaitteet, puutteellinen työnopastus/
ohjeistus, vaarallinen työmenetelmä
tai toiminta koneen ollessa käynnissä/
jännitteinen.

TOT 21/04

Paperitehtaan rullaovea korjattiin kunnossapitoyrityksen toimesta. Työtä
aloittaessa oven käyttöakseli putosi
sähköasentajan päälle. Pikarullaovien
käyttöön liittyvässä vaarojen arvioinnissa ei ollut riittävästi huomioitu poikkeuksellisia häiriötilanteita. Vaarojen
arvioinnin olisi voinut tehdä joko kunnossapitoyritys tai varaosien selvitystyöhön tilattu yritys.

Työntekijä oli selvittämässä kuljetinjärjestelmän pinontarobotissa olevaa
häiriötä. Työntekijä meni pinontarobotin vaara-alueelle käyttäen kulkureittinä materiaalin kulkuaukkoa. Tämän
reitin käyttö oli kielletty varoitusmerkein. Työntekijä oletti, että robotin toiminta oli pysähdyksissä. Robotti jatkoi kuitenkin normaalia työkiertoaan ja
työntekijä puristui robotin ja kuljetinradan väliin.

TOT 22/08

Asentaja oli korjaamassa pakkausaseman häiriötä ja käynnisti linjan työohjeiden vastaisesti ennen työn viimeistelyä. Asentaja jäi puristuksiin koneen
alla rullasiirtimen ja vastaanottimen
runkorakenteiden väliin. Päästäkseen
huoltokohteeseen hänen täytyi kulkea
(kumarassa tai kontaten) ahtaassa ja
huonosti valaistussa tilassa. Pääsyä
koneen vaara-alueelle ei ollut estetty.
Turvallisuuden varmistamisessa töiden etukäteen suunnittelulla on suuri

46 %

Riittämätön vaarojen tunnistaminen

46 %

Tapaturmatekijät ja puutteet

Virhesuoritus tai -arviointi
36 %

Puutteelliset suojaukset tai turvalaitteet
Puutteellinen työnopastus/ohjeistus

32 %

Vaarallinen työmenetelmä

32 %
32 %

Toiminta koneen ollessa käynnissä/jännitteinen
27 %

Työohjeiden noudattamatta jättäminen
Puutteellinen työn valvonta

23 %

Vähäinen kokemus/riittämätön koulutus

23 %

Laitevika

23 %

Heikko tiedonkulku

18 %

Riittämätön töiden suunnittelu

18 %

Puutteet henkilökohtaisten suojainten käytössä

18 %
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Vuosien 1995–2009 välillä teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöissä sattuneiden työpaikkaonnettomuuksia aiheuttaneet tapaturmatekijät ja puutteet (n = 22).
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merkitys. Töiden suunnittelu pohjautuu työkohteen riskien arviointiin, joka
on prosessi, jossa arvioidaan työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle
työpaikalla ilmenevästä vaarasta aiheutuva riski. Vaarojen tunnistamisen
osalta on tärkeää huomioida ennakoitavissa oleva väärinkäyttö. Tietoa ja
menetelmiä riskien arviointiin on saatavilla useista eri lähteistä:
1) Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Internet-sivut.
Pääsivu >> Hyvät käytännöt >> Riskien arviointi. http://osha.europa.eu/
fop/finland/fi/good_practice/riskienarviointi
2) Työsuojeluhallinnon Internetsivut. Etusivu >> Työsuojelutoiminta
työpaikalla >> Riskien arviointi. http://
www.tyosuojelu.fi/fi/riskienarviointi
Riskien arviointi toimii myös perustana työohjeiden laadinnalle. Turvallisuuden varmistamiseksi työohjeet
yksistään eivät kuitenkaan ole riittävä keino, vaan työnantajan on myös

opastettava työntekijöitä sekä valvottava työohjeiden noudattamista.
Työnantajan on puututtava, mikäli
epäkohtia tai puutteita työn suorittamisessa havaitaan. Työohjeistus tulee laatia siten, että siinä otetaan huomioon työntekijöiden ammattiosaaminen sekä työkokemus. Ohjeistuksessa pitää myös ennakoida mahdolliset poikkeustilanteet sekä niiden toimintaohjeet.

Työtapaturmien torjunta –
suositeltuja toimenpiteitä

Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöihin liittyvissä TOT -raporteissa suositeltiin yleisimmin (82 % tapauksista)
toimenpiteiksi ohjeistusta ja opastusta. Vähintään puolessa tapauksista suositeltiin toimenpiteiksi myös
vaarojen tunnistamista, turvallisempia
työmenetelmiä, toiminnan valvomista,
suojausten ja turvalaitteiden parantamista, töiden suunnittelua sekä ohjeiden ja määräysten noudattamista .

82 %

Ohjeistus/opastus
64 %

Suositellut toimenpiteet

Vaarojen tunnistaminen
Turvalliset työmenetelmät

55 %

Toiminnan valvominen

55 %

Suojaukset/turvalaitteet

55 %
55 %

Töiden suunnittelu

50 %

Ohjeiden/määräysten noudattaminen
41 %

Tiedotuksen tehostaminen

36 %

Laitteiden suunnittelu
Asianmukaiset varoitusmerkinntä

32 %

Kirjalliset työohjeet

32 %

Riittävä koulutus/ammattitaito

32 %

Vastuiden ja velvollisuuksien määritteleminen

27 %

Tarkoituksenmukaiset työskentelytasot/kulkutiet

27 %

Henkilökohtaisten suojainten hankinta ja käyttö

27 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

Vuosien 1995–2009 välillä teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöihin liittyvissä TOT-raporteissa annetut suositellut toimenpiteet (n = 22).
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Huolto- ja kunnossapitotöissä sattuneet
työpaikkatapaturmat vuosina 2004–2007
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Vuosi
Teollisuuden huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät työpaikkatapaturmat vuosina 2004–
2007. (Tapaturmavakuutuslaitosten liiton Tapaturmapakki 2010)
* Sattumisvuodesta 2005 alkaen vahinkolukumäärät eivät ole suoraan vertailukelpoisia ennen
vuotta 2005 sattuneiden vahinkolukumäärien kanssa johtuen täky-muutoksen tuomasta vahinkolukumäärien lisäyksestä (n. +10 %). Vuodesta 2005 eteenpäin työtapaturmien lukumäärät
ovat vertailtavissa keskenään. (Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 2009)

V

uosien 2004–2007 välillä teollisuuden kunnossapito-, huolto-, korjaus- ja säätötöissä palkansaajille sattuneita työpaikkatapaturmia korvattiin kaikkiaan 7303 kappaletta. Tapaturmien lukumäärä on todellisuudessa
hieman suurempi, sillä teollisuuden
huolto- ja kunnossapitotöissä sattuneiden työtapaturmien luokittelu ei ole yksiselitteistä. Teollisuuden huoltoon ja
kunnossapitoon liittyneitä työtapaturmia on voitu esimerkiksi luokitella eri
työtehtäväluokkaan kuin ”huolto, kunnossapito, korjaus, säätö” tai eri toimi-

alaluokkaan kuin teollisuus. Näissä tapauksissa tapaturma voidaan yhdistää teollisuuden huollossa ja kunnossapidossa sattuneeksi työtapaturmaksi
vain vahinkokuvauksen avulla. Vahinkokuvaukset eivät kuitenkaan sisällöltään
ole aina riittävän informatiivisia. Vuosittain työpaikkaonnettomuuksia teollisuuden huoltoon ja kunnossapitoon liittyvissä työtehtävissä voidaan arvioida
tapahtuvan noin 2000 kpl. Näistä noin
160 kpl on seurauksiltaan vakavia, yli
30 vuorokauden työkyvyttömyyden aiheuttaneita työpaikkatapaturmia.
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Tyypilliset työpaikkatapaturmat
teollisuuden huolto- ja kunnossapitotyötehtävissä

Prosenttiosuus (%)

Eniten huollon ja kunnossapidon työpaikkatapaturmia sattui seuraavilla
teollisuuden toimialoilla työskennelleille
työntekijöille: puun sahaus, höyläys ja
kyllästys; paperin ja kartongin valmistus; metallirakenteiden ja niiden osien
valmistus; muiden metallituotteiden
valmistus sekä massan valmistus.
Ammattinimikkeiden valossa työpaikkatapaturmia huolto- ja kunnossapitotöissä sattui eniten koneenkorjaajille, koneistajille, koneenasentajille sekä sähkö- ja puhelinasentajille. Työntekijöiden iällä ei näytä olevan suurta merkitystä, sillä työpaikkatapaturmia sattui suhteellisen tasaisesti kaikenikäisille. Ikäryhmistä voidaan kuitenkin nostaa esiin vähintään
40 vuotta täyttäneet työntekijät, sillä
heille on sattunut vakavia, yli kuukauden työstä poissaolon aiheuttaneita
20
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työpaikkatapaturmia suhteellisen paljon. Iän merkitystä on kuitenkin vaikea
arvioida ilman teollisuuden huolto- ja
kunnossapitotöissä työskentelevien
ikäjakaumaa.

Esineiden käsittelyssä ja
käsikäyttöisillä työkaluilla työskenneltäessä sattuu ja tapahtuu

Teollisuuden huoltoon ja kunnossapitoon liittyvissä työpaikkaonnettomuuksissa työntekijöitä loukkaantui
selvästi eniten käsikäyttöisillä työkaluilla työskentelyn ja esineiden käsittelyn yhteydessä. Kuten kuolemaan johtaneissa työtapaturmissa, myös seurauksiltaan lievemmissä työtapaturmissa, tapaturmat usein aiheutuivat
työkoneen hallinnan menetyksestä.
• Asentaja katkaisi putkea kulmahiomakoneella. Katkaisun aikana kone
”haukkasi” ja asentaja menetti koneen hallinnan. Kulmahiomakoneen
laikka osui asentajaa sormeen.

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 yli 64
Vakavat työpaikkatapaturmat

Ikä(v)

Kaikki työpaikkatapaturmat

Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöissä sattuneet työpaikkatapaturmat vuosien
2004–2007 välillä.
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Työhön liittyviä vaaroja arvioitaessa on tärkeää huomioida myös huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät työtehtävät. Kuva: Sanomatalo Aurinko

• Työntekijä teki huoltokohteessa töitä,
kunnes löi vahingossa itseään vasaralla sormeen
• Huoltomies oli vaihtamassa koneen
moottoria. Koneen moottoria nostaessa moottori lipsahti, jolloin huoltomies yritti saada sitä käsin kiinni.
Moottori aiheutti huoltomiehen käteen viiltohaavan.
Huomattavan usein työntekijät loukkaantuivat myös terävään esineeseen
astumisen tai kolhiintumisen seurauksena. Tämän tyyppisissä työtapaturmissa työntekijät yleensä loukkasivat
kätensä veitseen, puukkoon tai koneessa käytettävään terään. Kolhiintumistapaturmat syntyivät tyypillisesti
siten, että työntekijä oli epähuomiossa
lyönyt päänsä, kätensä tai muun ruumiin osan työtehtävän suorituksen yhteydessä.

• Laitoshuoltotyössä vahingoittunut sai
leikkurin terien tasapainottamisen yhteydessä viiltohaavan sormeensa.
• Huoltomies teki töitä kyykkyasennossa. Ylösnoustessaan huoltomies
löi päänsä seinään kiinnitettyyn telineeseen.
Harvinaisia eivät myöskään olleet
tapaukset, joissa työtapaturma syntyi aineen valumisen, purkautumisen
tai vuotamisen yhteydessä. Yleisimpiä
näistä tapauksista olivat roskien, metallisirujen, kipinöiden sekä pölyn aiheuttamat silmävahingot.
• Työntekijä korjasi konetta, kun silmään lensi pölyä.
• Työntekijä oli puhdistamassa rasvakeittimien täyttöputkea, kun sai kuumat öljyt käsilleen.
• Työntekijä sai metallisirun silmään
käyttäessään kulmahiomakonetta.
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Huolimattomuus ja epäjärjestys
aiheuttavat työtapaturmia

Esiin voidaan nostaa vielä työpaikkatapaturmat, joissa työntekijä oli iskeytynyt kiinteää pintaa vasten. Tällaisia työtapaturmia syntyi usein liukastumisten, kaatumisten ja putoamisten
seurauksena tilanteissa, joissa työntekijä on ollut esimerkiksi tikapuilla, portailla tai jossain vaikeassa huoltokohteessa.  Monessa tapauksessa selittävänä tekijänä voitiin pitää virhearviota
sekä huolimattomuutta.
• Työntekijä nousi huoltotasolle pitäen
kädellä kiinni kaiteesta. Käsi lipesi ja
työntekijä putosi alas.
• Huoltomies oli kävelemässä portaita
alas ja kompastui.

Vakavat työpaikkatapaturmat

Vakavia työpaikkatapaturmia teollisuuden huolto- ja kunnossapitotyötehtävissä sattui eniten koneenkorjaajille,
koneistajille ja työstäjille, sähkö- ja puhelinasentajille sekä koneenasentajille.
Ikäryhmistä vakavia työtapaturmia sattui huomattavasti eniten vanhemmille,
yli 40-vuotiaille työntekijöille. Vakavista
työpaikkatapaturmista voidaan erityisesti nostaa esiin putoamis-, kaatumis-, liukastumis-, puristumis- ja ruhjoutumistapaturmat, sillä niiden osuudet olivat selvästi suurempia seurauksiltaan vakavissa kuin lievissä työpaikkatapaturmissa. Vakavissa työpaikkatapaturmissa työntekijöiltä loukkaantuivat yleisimmin sormet, jalat, kädet sekä
olkapää/olkanivel.
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• Työntekijä putosi tikkailla työskennellessään. Putoamisen seurauksena
työntekijältä murtui nilkka.
• Koneenkäyttäjä oli poistamassa prosessista häiriötä, kun kone lähti yllättäen käyntiin jättäen työntekijän puristuksiin koneen rakenteisiin.

Työpaikkatapaturmien
seuraukset

Teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöissä sattuneissa työpaikkatapaturmissa työntekijöiltä loukkaantui
useimmiten joko ranne, korva, sormet
tai nilkka. Tapaturmien seurauksena
työntekijöille tuli selvästi eniten haavoja ja pinnallisia vammoja. Yleisiä olivat myös raajojen sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja venähdykset. Huollossa
ja kunnossapidossa sattuvat työpaikkatapaturmat eivät ole seurauksiltaan
keskimääräistä vakavampia.
• Kunnossapitotyötä tehnyt huoltomies nosti suojakantta, jolloin kannen reuna viilsi sormeen haavan.
• Työntekijä oli vaihtamassa leikkurinterää. Uutta terää asentaessa vahingoittuneen käsi osui vahingossa terään aiheuttaen etusormeen haavan.
• Huoltomies oli irrottamassa mutteria,
kun työkalu lipsahti ja ranne venähti.
• Huoltoasentaja leikkasi mattopuukolla muovia. Mattopuukon terä viilsi
huoltoasentajan sormeen haavan.
• Huoltotyöntekijä oli kiipeämässä tikapuita alas. Työntekijän nilkka nyrjähti kun työntekijä poistui tikapuilta
huolimattomasti.

