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TOT-RAPORTTI
24/04
Muovityöntekijä putosi tikkailta
muutaman metrin korkeudelta
TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Tapahtumakuvaus

Muovityöntekijä oli nostanut trukilla muovijätettä jätekontin
päälle. Hänen tarkoituksenaan oli nousta kiinteitä tikkaita
käyttäen jätekontin päälle purkaakseen jätemuovin trukkilavalta jätekonttiin. Tikkaiden yläpäähän päästyään hän
putosi maahan muutaman metrin korkeudelta. Tapauksella
ei ollut silminnäkijää. Muovityöntekijä menehtyi saamiinsa
vammoihin muutaman päivän päästä.

Ammatti

Muovityöntekijä

Toimiala
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Työmenetelmä
tai tehtävä

Nousi kiinteitä tikkaita pitkin jätekontin päälle

Koneet ja laitteet

Siirrettävä jätekontti

TOT-RAPORTTIEN HYÖDYNTÄMINEN
TOT-raportteja voidaan hyödyntää työpaikoilla mm.
seuraavilla tavoilla:
• kaikki raportit käsitellään työnjohdon palavereissa, työmaan viikkopalaverissa tms. linjajohdon
yhteisissä tilaisuuksissa
• raportit käsitellään työsuojelutoimikunnassa
• raportit liitetään työnopastusmateriaalin joukkoon
tai esimerkiksi koneen tai laitteen käyttöohjeisiin

• raportteja voidaan käyttää hyödyksi koulutustilaisuuksissa
• raporttien perusteella laaditaan ohjeita, tiedotteita, juttuja henkilöstölehteen tai sisäiseen tiedotteeseen, tietoiskuja ilmoitustauluille jne.
• raportit toimitetaan suunnittelijoille, laitevalmistajille ja alihankkijoille, joiden toiminnalla on merkitystä tapaturmien torjunnassa

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

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
Bulevardi 28, 00120 Helsinki, puhelin (09) 680 401
Faksi (09) 6804 0389, sähköposti tyoturvallisuus.tvl@vakes.fi
http://www.tvl.fi
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TOT 24/04
1 TAPAHTUMIEN KULKU

1.1 Tausta

Muovituotetehtaalla valmistettiin muoviputkia ja muoviputkistojen osia. Muovityöntekijä
NN vastasi itsenäisesti tehtaan jätemuovin käsittelystä. Osan muovijätteestä hän murskasi
tehtaan omalla murskaimella. Ulkopuolinen yritys murskasi vastaavasti polypropeenijätteen.
Pitemmät polypropeenijäteputket niputettiin ja
lastattiin nippuina kun taas lyhyet alle yksimetriset jäteputket koottiin jätekonttiin.
Ulkopuolinen yritys oli tuonut tehtaan pihalle oman jätekonttinsa (Kuva 1). Jätekontti tyhjennettiin parin kuukauden välein. Käytössä oli
vain yksi jätekontti. Lyhyt polypropeenijäte laitettiin tuotannon yhteydessä siirtolavan päällä
olleeseen pahvilaatikkoon. Siirtolavan NN nosti
trukilla jätekontin päälle. Tämän jälkeen NN kiipesi jätekontin päädyssä olleita kiinteitä terästikkaita pitkin jätekontin päälle (Kuva 2). Jätteet hän purki käsin yläpuolisen kannellisen
aukon kautta konttiin. Tällä työtavalla jätekontti
saatiin mahdollisimman täyteen.
Jätekontin täytöstä oli tehty vuotta ennen
tapaturmaa riskien arviointi. Suurimmaksi riskiksi oli todettu putoaminen jätekontin päältä,
ei tikkailta. Suurin havaittu riski oli täyttöaukon
ja kontin reunan välinen kapea kulkutie (Kuva
3). Riskin poistamista varten oli aloitettu suunnittelutyö. Vaihtoehtoina esitettiin jätekontin
päälle kiinnitettävät turvakaiteet tai jätteiden
kippaus trukilla suoraan konttiin. Jälkimmäisessä tapauksessa jätekontti olisi sijoitettu katoksen alle (Kuva 1) Tätä vaihtoehtoa oli tarkoitus viedä lähikuukausina eteenpäin. Jälkikäteen on myös todettu, että suunnitelmissa
aiemmin ollut turvakaideratkaisu ei olisi ilmeisesti estänytkään sattunutta tapaturmaa.
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1.2 Tapaturma
Tapaturmalla ei ollut silminnäkijöitä. Tapaturman kulku on päätelty tutkinnassa saadun aineiston perusteella.
NN oli ennen tapaturmaa nostanut trukilla
siirtolavan ja sen päällä olleen pahvilaatikon jätekontin päälle. Tämän jälkeen hän siirsi trukin
sivummalle ja keskusteli hetken paikalle toisella trukilla ajaneen työtoverinsa MM:n kanssa.
MM lähti ajamaan keskustelun jälkeen trukillaan tehtaan kulman taakse. Ajettuaan n. 50–
60 m häntä vastaan tuli trukkia vastakkaiseen
suuntaan ajanut KK.
Kun KK tuli trukillaan jätekontin kohdalle, hän
havaitsi NN:n olleen tajuissaan asfaltilla polvillaan tikkaiden vieressä. NN:llä oli ruhjeita ohimossa ja hän valitti myös lonkkaansa. NN:n on
jälkikäteen päätelty pudonneen aivan tikkaiden
yläpäästä asfaltille n. kahden metrin korkeudesta. Jätekontin korkeus on 2,5 metriä. NN
menehtyi tapaturmassa saamiinsa vammoihin
sairaalassa neljän päivän kuluttua. Häntä ehdittiin kuulemaan, mutta hän ei muistanut putoamistapahtumaa.
Sää tapaturmahetkellä oli kesäisen poutainen. NN:llä oli turvajalkineet ja työkäsineet.

1.3 Kokemus
Muovityöntekijä NN oli 55-vuotias. NN oli tehnyt tätä työtä keskimäärin kerran viikossa neljän vuoden ajan. Tehtaalla hän oli ollut vastaavissa työtehtävissä 23 vuotta.

2 TAPATURMAAN
JOHTANEITA TEKIJÖITÄ
2.1 Jätekontin täyttö päältä
käsin
Jätekontti täytettiin sen yläpuolelle tehdyn
aukon kautta. Täyttötapa edellytti jätekontin
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päälle nousemista ja siellä työskentelemistä.
Toinen vaihtoehto olisi ollut täyttää jätekontti
sen päädyssä olleiden ovien kautta. Tällöin jätekontti olisi jäänyt vajaaksi.

2.2 Jätekontin päälle
nouseminen
Jätekontin päätyyn kiinnitetyt terästikkaat olivat jätekontin kuljetuksesta johtuen samankorkuiset kuin varsinainen jätekonttikin. Tikkaiden
käsijohteet päättyivät kontin yläreunan tasalle.
Tämä vaikeutti jätekontin päälle nousemista.

2.3 NN putosi tikkailta tai
jätekontin päältä
NN putosi asfaltille n. kahden metrin korkeudesta ja sai kuolemaan johtaneet vammat.

3 VASTAAVIEN
TYÖTAPATURMIEN
ESTÄMINEN

systemaattisesti yhdessä työnantajan, työntekijöiden ja alihankkijan kanssa.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää sellaisiin
tilanteisiin, joissa on yksi selkeästi havaittava
suuri vaara. Tällöin harvinaisemmalta tuntuvat
vaarat saattavat jäädä helposti tunnistamatta.
Riskien arvioinnin tarkkuuteen tulee kiinnittää
erityistä huomiota silloin, kun tapaturman seuraukset ovat vakavat.

3.3 Työturvallisuus
jätekonttia käytettäessä
Jos työpaikalla käytetään vastaavantyyppistä jätekonttiratkaisua (Kuvat 1–3) tulee sen käytössä ottaa huomioon seuraavat työturvallisuusnäkökohdat:
– jätekontti tulee ensisijaisesti täyttää peräovesta eikä sen päälle tehdystä aukosta tai
– jos jätekontti täytetään päällä olevasta aukosta, tulee täytön ajaksi kontin viereen rakentaa tai siirtää työskentelytaso, jossa on kaiteet
sekä turvallinen nousutie (kaide tai johde).

3.1 Muovijätteen käsittelyn
kehittäminen
Tapaturman jälkeen tehtaalla siirryttiin uuteen
lyhyen polypropeenimuovijätteen käsittelytapaan, jolloin myös jätteen vastaanottajaurakoitsija vaihtui.
Ratkaisuna oli aaltopahvinen muoviteollisuuden yleisesti käyttämä pakkaus ns. oktabiinikontti (Kuva 4). Oktabiinikonttiin tuotehylky pakataan, varastoidaan ja noudetaan tavallisella
rekalla kierrätykseen. Oktabiinikonttien päälle
ei tarvitse nousta.

LIITTEET
– Valokuvia
– Kaavio tapahtumien kulusta ja tapaturmatekijöistä

3.2 Vaarojen tunnistaminen ja
riskien arviointi
Työhön ja erityisesti sen eri työvaiheisiin sekä
työmenetelmiin liittyvät vaarat on käytävä läpi
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Kuva 1. Yleiskuva tapaturman jälkeen jätekontista ja tehtaan piha-alueesta. Jätekontin takana vasemmalla on katos, jonne jätekontti oli tarkoitus
siirtää suoraan trukilla tapahtuvaa jätekontin täyttöä varten.

Kuva 2. Jätekontin päädyssä olleet
kiinteät terästikkaat. NN:n oletetaan
pudonneen aivan tikkaiden yläpäästä tai kontin päältä maahan.

4

Kemiallisten tuotteiden valmistus TOT 24/04

Kuva 3. Jätekontin päälle tehty kannellinen aukko ja trukkilava. Tikkaat sijoittuvat kuvassa aukon taakse. Vasemmassa reunassa olleen kannaksen (n. 10 cm) ylittämistä
pidettiin työn vaarallisimpana vaiheena.

Kuva 4. Tapaturman jälkeen käyttöön otettu lyhyen polypropeenijätteen pakkaustapa.
Kuva on otettu n. puoli vuotta tapaturman jälkeen.
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Vapaasti kopioitavissa
Lähde: TVL/TOT 2004

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
Yhteyshenkilöt: Hannu Tarvainen, työturvallisuusjohtaja, puh. (09) 6804 0388,
Mika Tynkkynen, työturvallisuustutkija, puh. (09) 6804 0384,
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Sakari Seppänen, työturvallisuusinsinööri (rakentaminen), puh. (09) 6804 0377

