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Betoniaseman tehdasesimies
putosi kiviaineskuljettimen
hihnaa siirtäessään

7m

NN putosi kuljettimen aukon kohdalta maahan 7 metrin matkan.

Kiviaineskuljetin oli pysähtynyt sivurajakytkimen laukeamiseen. Lastattu
kuljettimen matto oli ajautunut radan sivuun. Tehdasesimies NN (56 v.)
meni kuljettimelle korjaaman tilannetta. NN veti kuljettimen mattoa sivuttain käyttäen apunaan kudottua nauhaa. Käytetty nauha oli pakkausmateriaalia ja se katkesi. NN lennähti taaksepäin kaidetta vasten, horjahti kaiteen yli ja putosi 7 metrin korkeudelta maahan menehtyen välittömästi.
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Kuva 1 Sormi osoittaa säätöruuvia, jolla säädettiin kuljettimen tehoa.

1. TAPAHTUMIEN KULKU
1.1 Tausta
Valmisbetoniasemalla työskenteli alle kymmenen työntekijää. Betoniaseman esimies
NN oli ollut asemalla työssä yli 20 vuotta. Betoniaseman kiviaineskuljettimen hihnan
toiminnassa oli satunnaisesti häiriöitä. Jäätyneiden kiviainespaakkujen läpimeno oli
vaatinut normaalia suurempaa kiviaineksen syöttöä, josta seurauksena kuljettimen
matto ajautui radan sivuun tai kuljettimen moottorin lämpörele laukesi. Hihnan syöttöä pystyttiin säätämään kuljettimen alapäässä olevalla säätimellä (Kuva 1).
Klo 16.00 jälkeen NN oli havainnut kiviaineskuljettimen pysähtyneen sivurajakytkimen laukeamisen takia. Lastattu kuljettimen matto oli ajautunut radan sivuun. NN
meni yksin tapansa mukaan tutkimaan häiriön syytä ja samalla poistamaan häiriön.
1.2 Tapaturma
NN meni kuljettimen huoltosillalle ja avasi sen suojakannen. Tällä kohtaa mahaan
oli matkaa 7 metriä. Hänellä oli ottanut mukaansa suursäkkien mukana tulleen nauhan, jota hän oli jo aiemmin käyttänyt vastaavassa häiriön poistossa. NN kiinnitti
nauhan kuljettimen maton ympäri vetääkseen hihnan takaisin radan keskikohtaan
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Kuva 2 Lavastettu kuva NN:n käyttämästä vaarallisesta työtavasta.

(Kuva 2). Käytetty nauha oli tähän työhön heikko ja se meni vedon aikana poikki
(Kuva 3). NN lennähti taaksepäin kaidetta vasten ja putosi sen yli maahan ja menehtyi (Kansikuva).
1.3 Kokemus
Betoniaseman esimiehenä NN:llä (56 v.) oli yli 30 vuoden kokemus betoniasemalla.
Hänellä oli myös työnopastajan tehtävät.

2. TAPATURMAAN JOHTANEET TEKIJÄT
2.1 Väärä työmenetelmä
NN käytti väärää työmenetelmää, jota hän oli ennenkin käyttänyt. Työmenetelmä
vaati suurta fyysistä ponnistusta ja sisälsi putoamisvaaran.
2.2 Toistuvat käyttöhäiriöt
Kiviaineskuljettimen hihnan toiminnassa oli ollut satunnaisesti häiriöitä mm. jäätyneiden
kiviainespaakkujen takia, jolloin hihnaa oli jouduttu kuormittamaan liikaa. Tästä syystä
kuljettimen matto ajautui radan sivuun tai kuljettimen moottorin lämpörele laukesi.
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Kuva 3 NN:n käyttämä vetohihna tapaturman jälkeen.

2.3 Vetonauha katkesi
NN kiersi nauhan hihnan ympärille ja veti sitä ilmeisesti käyttäen hyväksi voimakkaasti myös jalkojaan. Suursäkkien sitomiseen käytetty nauha katkesi yllättäen.
Suursäkkien sitomiseen käytettävä nauha oli kertakäyttöön tarkoitettu sidontatarvike
ja muuhun tarkoitukseen sopimaton.
2.4 NN putosi maahan 7 metrin matkan
Nauhan katkettua NN lennähti taaksepäin kaidetta vasten, pyörähti kaiteen yli, putosi maahan ja menehtyi.

3. VASTAAVIEN TYÖTAPATURMIEN TORJUNTA
3.1 Tuotantohäiriöiden poistaminen
Tuotantoa hidastaviin häiriöihin on suhtauduttava suunnitelmallisesti. Toimintahäiriön
poistamisen kriittiset pisteet on tunnistettava ja poikkeustilanteen toiminta on kuvattava ja toiminta on varmistettava sekä ohjeilla ja työnopastuksella että teknisillä
ratkaisuilla. Tässä tapauksessa eräs tekninen ratkaisu on käyttää ns. hihnanohjausrullia, jotka asennetaan jo kuljettimen käyttöönottovaiheessa.
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Ensisijaisesti pois paikaltaan mennyt hihna tulee ajaa paikoilleen.
Iso osa kuolemaan johtaneista tapaturmista on seurausta käyttöhäiriöistä. Käyttöhäiriöt ovat yllättäviä ja ne sattuvat usein kiireiseen aikaan. Käyttöhäiriö poistetaan
usein hyvin riskialtteilla menetelmillä, joissa pyritään säästämään ensisijaisesti aikaa.
Tuotantotaloudellisesti on perusteltua poistaa havaitut tuotantohäiriöiden syyt mahdollisimman pian ja samalla voidaan poistaa myös työturvallisuusriskejä.
Valvonnalla voidaan vaikuttaa työpaikan turvallisuuskulttuuriin ja siten vähentää
tarpeetonta riskinottoa. Riskejä paljastavat tehdyt vaaratilanne- ja käyttöhäiriöilmoitukset. Ilmoituksien tekemiseen tulisi olla yhteinen menettelytapa.
2.2 Turvalliset työmenetelmät
Kaikki työkohteet, joissa portaat, kulku- tai työtaso on korkeammalla kuin 2 m, on arvioitava putoamisriskin osalta. Putoamiseen liittyvistä vaaroista ja paikoista voidaan
tarvittaessa varoittaa mm. kilvillä. Yksintyöskentelyä vapaan reunan läheisyydessä
tulee myös välttää.
Työnopastuksessa tulee erityistä huomiota häiriötilanteisiin niissä mahdollisesti
syntyviin työturvallisuusongelmiin. Työtavat voivat muotoutua sekä yksilön että koko
työyhteisön hiljaisen hyväksynnän seurauksena ylimääräisiä riskejä sisältäviksi aivan
huomaamatta. Työnopastus on uusittava tarvittavin väliajoin toimipisteen ja työkohteen koko henkilökunnalle. Runsaasti fyysistä voimaa edellyttävien ja vaaroja lisäävien
vetonauhojen tms. sijasta tulee käyttää joko taljaa tai esimerkiksi vain kuormankiristintä. Jos suojakaidetta käytetään kiinnityskohtana, on kaiteiden lujuus ja mahdolliset
vinotuet mitoitettava ja tarkasteltava erikseen tähän tarkoitukseen. Käyttötarkoitukseen hyväksytty kiinnityspiste on merkittävä selvästi.
LIITTEET
- Kaavio tapahtuman kulusta ja tapaturmatekijöistä

YLEISTIEDOT
Muuttujan nimi
Työnantajan toimiala
Vahingoittuneen ammatti
Työympäristö
Työtehtävä
Työsuoritus
Poikkeama
Vahingoittumistapa

Koodi
2663
240
11
11
52
31
31
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Selitys
Valmisbetonin valmistus
Betoniaseman esimies
Betoniasema
Tuotannon ohjaus
Veti hihnaa vaakasuunnassa
Vetohihna katkesi
Putosi maahan 7 m matkan

Kaavio tapahtuman kulusta ja tapaturmatekijöistä

TOT 5/08
• Hihnalle syöttö
oli säädetty
suureksi jäätyneiden
hiekkapaakkujen
takia

• NN oli esimies
• NN oli ollut
asemalla
työssä yli 20
vuotta

NN havaitsi
kuljettimen
pysähtyneen

NN alkoi
vetää
nauhan avulla
hihnaa sivulle
päin

NN havaitsi
hihnan
ajautuneen
sivuun

NN valvoi
Betoniaseman
tuotantoa

NN:n käyttämän vetonauha oli suursäkkien
sitomiseen tarkoitettu

• Nauha oli heikkokuntoinen, vaurioitunut
ja erityisesti käyttötarkoitukseen sopimaton
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• Ei putoamissuojainta
• Putosi 7 metriä

• Väärä
työmenetelmä

Nauha katkesi
ja NN putosi
kaiteen yli
maahan

NN kuoli

Lisätietoja

TOT-TAPAUSTEN JA – RAPORTTIEN
HAKEMINEN INTERNETISTÄ www.tvl.fi/totti

TOTTI-järjestelmän avulla voit hakea sinua kiinnostavia TOT-tapauksia ja niistä
tehtyjä pdf-muotoisia tutkintaraportteja.

TOTTI

TOT-tapauksia ja niistä tehtyjä tutkintaraportteja voi hakea
internetistä TOTTI-järjestelmän avulla. TOTTI on TOT-tietopalvelun tueksi kehitetty järjestelmä, jonka avulla
• voit hakea (etsiä) mielenkiintosi kohteena olevia TOT-tapauksia ja niistä laadittu ja
tutkintaraportteja www-ympäristössä
• tulostaa hakemasi tapausten otsikko- ja tiivistelmätiedot yhteenvetoraporttina
• tarkastella hakemiesi TOT-tapausten yksityiskohtaisempia tietoja
• tulostaa tai tallentaa tietokoneellesi TOT-raportit myöhempää hyödyntämistä
varten pdf-muodossa
T O T -T I E T O J Ä R J E S T E L M Ä
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• lähettää palautetta TOT-tutkinnasta ja TOTTI-järjestelmästä Tapaturmavakuutuslaitosten liiton asiantuntijoille.
TOTTI-järjestelmässä navigointi noudattaa yleisiä internet-navigoinnin käytäntöjä.
Navigoiminen perustuu ruudun vasemmassa reunassa esitettyihin otsikoihin (välilehtiin), joiden kautta voit
• tarkastella kaikkia järjestelmään tallennettuja TOT- ja YTOT -tapauksia
tapahtumapäivämäärän mukaisessa järjestyksessä (TOT- ja YTOT-tapaukset
–välilehdet)
• tehdä erilaisia hakuja (Laajennettu haku-, Rajattu haku-, Tunnistehaku ja Vapaa sanahaku –välilehdet)
• lähettää palautetta TOT-tutkinnasta ja TOTTI-järjestelmästä (Anna palautetta
–välilehti)
Tarkempaan TOTTI-järjestelmän ohje löytyy osoitteesta www.tvl.fi kohdasta ”TOTTI”.
Suoraan TOTTI-järjestelmään pääset osoitteella www.tvl.fi/totti.

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

Vapaasti kopioitavissa
Lähde: TVL/TOT 2008
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Yhteyshenkilöt ja lisätietoja tapauksesta:
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