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Työntekijä jäi polttopuupinojen
päältä pudonneen katteen alle

Työntekijä NN oli työnantajansa kanssa polttopuuvarastolla lastaamassa polttopuita (60 cm klapia) kuoma-auton lavalle. Polttopuupi
nojen päällä sääsuojana olivat irtonaiset n. 4x4,5 m puukehikkoiset
peltikatteet, joiden päällä oli n. 20 cm lunta. Pino sortui ja NN puristui pinon päällä olleen katteen alle. NN kuoli heti.
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1. TAPAHTUMIEN KULKU

Kuva 1. Yleiskuva sortuneen pinon päästä. Polttopuupinot ovat n. 2 metriä korkeita. Sortunut
kohta on katteen takana.

1.1 Tausta ja töiden organisointi
Polttopuita valmistavassa, myyvässä ja toimittavassa pienyrityksessä työskenneltiin
piha-alueella, jolla oli useita polttopuukatoksia ja irtokatteilla katettuja pinoja. Töissä
piha-alueella oli yrittäjä MM, yksi vakituinen työntekijä ja lisäksi talvikaudella muutamia palkattuja työntekijöitä.
1.2 Tapaturma
Yrittäjä MM ja työntekijä NN olivat puolenpäivän jälkeen tekemässä asiakkaalle toimittamista varten 5 kuution polttopuukuormaa (erikoispitkää klapia, n. 60 cm). Työpari toimi vakiintuneen käytännön mukaan latoen ensin polttopuukuution kerrallaan
traktorin kauhaan, joka sitten kipattiin jakeluautoon. Pinoja purettiin pituussuuntaan,
ensin aina etummainen pino.
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Normaalimittaiset polttopuut varastoitiin kiinteisiin katoksiin. Erikoismittaiset polttopuut olivat tilapäissäilytyksessä, pinottuna pitkiin pinoihin, joiden päälle oli asetettu
n. 4x4,5 m puukehikolla tuettuja peltilevyjä. Polttopuupinojen vähetessä ilman tukea
jääneen katteen osan alle asennettiin irtonaisia puisia pystytukia pitämään kate ylhäällä. Peltikatteen päällä oli n. 20 cm lunta. Pitkiä pinoja oli purkuhetkellä 3 saman
katteen alla, aluksi niitä oli ollut 6. Pitkien pinojen päistä polttopuupinot oli ladottu
ristiin, mutta pinoissa ei ollut muuta sidontaa.
Kauhaan latomisen aikana traktorin kauhan yläosa oli myös asetettu tukemaan
irtokatteen etureunaa.
MM tyhjensi kauhaa jakeluautoon. Samaan aikaan katteen alla ollut pystytuki kaatui tai luisti alta sekä katteen alla vielä olleet kolme polttopuupinoa sortuivat tuoden
mukanaan polttopuupinojen päällä olleen irtokatteen. Varmuutta pinojen sortuman
ja pystytuen siirtymisen alkamisjärjestyksestä ei ole. NN jäi kyykkyasentoon katteen
puristamaksi. Katteen ja lumikuorman paino oli yhteensä useita satoja kiloja.

Kuva 2. Tapaturmassa sortuneet polttopuupinot sekä pinon päältä pois liukunut ja pudonnut kate.
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MM yritti heti nostaa katetta traktorin etukuormaajalla, mutta kate vain liukui sivusuunnassa. MM hälytti apua ja aloitti katon nostamisen etukuormaajan ja nostoliinan
avulla. Pelastuslaitoksen yksikkö saapui paikalle alle 10 minuuttia tapaturman jälkeen. NN yritettiin elvyttää tuloksetta.
1.3 Kokemus
NN (31v., ulkomaan kansalainen) oli ollut hieman vajaan vuoden töissä polttopuita
valmistavassa ja myyvässä pienyrityksessä. NN oli aiemmin kotimaassaan toiminut
ilmeisesti poliisina. NN kommunikoi työssään englanniksi, vaikka opettelikin aktiivisesti suomea.

2. TAPATURMAAN JOHTANEET TEKIJÄT
2.1 Irtokatteen päällä huomattava lumikuorma
Lautakehikolla jäykistetty peltikate oli alun perin asetettu polttopuupinojen päälle.
Katetta ei ollut kiinnitetty pinoihin, vaan se lepäsi vapaasti niiden päällä.
Katetta tai lumikuormaa ei poistettu ennen työn aloittamista.
Katteen alle oli asennettu puinen pystytuki (tai useampia) kohdalle, josta pinot oli
jo poistettu. Pystytuella ei ollut minkäänlaista sidontaa kaatumisen estämiseksi, jolloin katteen vaakaliikkeen estäminen oli pelkästään jäljellä olevien pinojen varassa.
Pystysuuntaiset irtotuet eivät yksinään estä katteen vaakasuuntaista siirtymistä ja
putoamista.
2.2 Työskentely huonosti tuetun rakenteen alla
NN meni hakemaan puita sellaisen irtokatteen alta, jonka etummaisia pinoja oli jo
purettu ja katteen alle oli asennettu pystytuki.
2.3 Tuennan pettäminen ja irtokatteen alastulo
Lumen kuormittama polttopuupinon ja pystytuen kannattelema kate putosi (kiertyi
ja/tai liukui), jolloin NN puristui katteen alle. Katelevy kehikkoineen oli melko kevytrakenteinen, mutta katteen päällä oli raskas lumipeite. NN kuoli heti.

3. VASTAAVIEN TYÖTAPATURMIEN TORJUNTA
3.1 Polttopuiden säilytys kiinteärakenteisen katoksen alla
Polttopuut suositellaan pinottavaksi kuivatuksen ajaksi kiinteärakenteisen katoksen alle. Katoksella tulee olla kantava runko. Katos ja runko mitoitetaan kestämään
myös lumikuorma.
Mikäli päädytään käyttämään tilapäistä irtokatetta, tulee kate siirtää pois ennen
polttopuupinojen purkamista. Pelkän pressukatteen käyttö estää vastaavankaltaisen
tapaturman.
4

3.2 Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
Työn vaarat on tunnistettava ja riskit on arvioitava ennen työn aloittamista.
Tuennaltaan epävarmojen rakenteiden alle ei pidä mennä, ennen kuin niiden kantavuus ja turvallisuus on varmistettu.

YLEISTIEDOT
Koneet ja laitteet
Työnantajan toimiala
Vahingoittuneen ammatti
Työympäristö
Työtehtävä
Työsuoritus
Poikkeama
Vahingoittumistapa

Traktori etukuormaajalla, siirrettävä peltikate
1229
Muu vähittäiskauppa
5249
Polttopuiden teko / kotimaassaan ilmeisesti 		
toiminut poliisina
772
Polttopuuyrityksen tuotanto- & varastopiha
013
Polttopuiden kuormaaminen
12
Nosti polttopuita pinosta traktorin kauhaan
53
Pinon katteena ollut rakennelma sortui
33
Puristui lumikuormaisen katerakenteen alle
62

Raportti on hyväksytty TVL:n TOT-johtokunnan kokouksessa 13.3.2012.
Tässä tutkintaraportissa esitetään tutkintaryhmän käsitys tapaturmaan johtaneiden tapahtumien
kulusta ja tapaturmatekijöistä sekä suositukset vastaavien tapaturmien torjuntatoimenpiteistä.
TOT-tutkinnan ja -raportin tarkoituksena on työtapaturmien torjunnan tehostaminen. Raportin
tarkoituksena ei ole ottaa kantaa eri osapuolten syyllisyyteen eikä vastuisiin.
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Kaavio tapahtuman kulusta ja tapaturmatekijöistä

TOT 03/10

Irtokatetta
ei nostettu pois
pinon päältä

NN meni
irtokatteen
alle

NN ja MM olivat kuormaamassa
polttopuita

NN otti
polttopuita
pinosta

Lumikuormaa
ei ollut
poistettu

Katteen ja lumikuorman paino
oli yhteensä
satoja kiloja.

NN puristui
irtokatteen
alle

Puupinot
oli suojattu
irtokatteella

Puupinot oli
osin jo purettu
katteen alta

Pino sortui,
pystytuki kaatui
ja irtokate
tuli alas

Polttopuupinoissa
ei ollut
sidontaa

Pystytukia
ei ollut
kiinnitetty
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NN kuoli
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