TVL
TOT-TUTKINTA

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

TOT 27/08

Puhelinasentaja löi päänsä
kaaduttuaan lahon pylvään mukana

Puhelinasentaja NN (41-v.) nousi tuettuun puhelinpylvääseen ja irrotti
siitä johdon. Tällöin tyvestään laho pylväs katkesi ja kaatui, ja NN löi
päänsä ilmeisesti pylväässä olleeseen suojapäätteeseen. Hän kuoli
saamiinsa päävammoihin yli kolme viikkoa tapahtuneen jälkeen.
1

1. TAPAHTUMIEN KULKU
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Kuva 1. Työmääräyksenä oli purkaa pois käyttämättömäksi jäänyt puhelinjohto (punainen
katkoviiva). Huom!. Kuva ei ole mittakaavassa. Nuoli osoittaa pylvään kaatumissuuntaa.

1.1 Tausta ja tapaturma
Työkohteena oli käyttämättömäksi jäänyt puhelinjohto, joka piti purkaa pois. Toimeksiantoa lähtivät suorittamaan puhelinasentajat NN (41-v.) ja MM. Miehillä ei ollut
työnjohdollista asemaan toisiinsa nähden.
Paikalle päästyään NN nousi pylvääseen tarkoituksenaan irrottaa siitä tienylitysjohto. Hänellä oli käytössään tolppakengät ja tukivyö, jolla hän kiinnittäytyi pylvääseen arviolta 5 metrin korkeudelle, hieman sen tukipuun alapuolelle.
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Kuva 2. NN nousi pylvääseen ja kiinnittäytyi siihen tukivyöllä hieman tukipuun alapuolelle, eli
noin 5 metrin korkeuteen.

Kuva 3. Yleiskuva tapahtumapaikalta. Pylväs kaatui pellolle, kun NN oli irrottanut tienylitysjohdon.
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Välittömästi sen jälkeen, kun NN oli irrottanut johdon, kaatui pylväs irrotettua johtoa vastakkaiseen suuntaan tien vieressä ollelle pellolle. NN oli koko tapahtumien
ajan kiinni pylväässä, ja putosi sen mukana.
Pylvään korkeus maanpinnasta oli noin 7 metriä, ja putoamiskorkeus oli noin 6
metriä. Ilmeisesti hän löi samalla päänsä pylväässä olleseen suojapäätteeseen. Hän
kuoli saamiinsa päävammoihin yli kolme viikkoa tapahtuneen jälkeen.
1.2 Kokemus
NN oli hyvin kokenut puhelinasentaja. Hän oli saanut tehtävään ammatillisen koulutuksen, ja toiminut alalla vuodesta 1986 lähtien. Nykyisen työnantajan palveluksessa hän ennätti työskennellä n. 6 kuukauden ajan.

2. TAPATURMAAN JOHTANEET TEKIJÄT
2.1 Laho pylväs
Tapaturman jälkeen todettiin, että pylväs oli laho maanpinnan alapuolelta. Pylvästä
tuki osaltaan tien yli menevä johto, jonka NN ennätti irrottaa juuri ennen pylvään
kaatumista. Johdon irrottua pylvääseen kohdistui siis veto pellon suunnasta, mikä
aiheutti lahon pylvään taipumisen ja katkeamisen tyvestä.

Kuva 4. Pylväs oli laho maanpinnan alapuolelta.
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Kuva 5. Pylvään maanpinnan yläpuolinen osassa ei ollut lahoa. Kuvassa näkyvä pylvään pää
on n. 50 cm:n korkeudella murtumiskohdasta.

2.2 Pylväiden kunnon valvonta
NN:n ja MM:n työnantajaorganisaatiolla ei ole järjestelmää, jolla seurattaisiin käytössä olevien pylväiden kuntoa ja tuentaa. Pylväitä ei siis tarkasteta systemaattisesti,
eikä niistä ole olemassa tietokantaa, joka sisältäisi tietoja pylväiden kunnosta. Näin
ollen työnjohdolla ja asentajilla ei ole käytettävissään pylväiden kunnon ja niihin nousun turvallisuuden arvioinnin kannalta tärkeitä taustatietoja, vaan kuntoarvio pitää
tehdä ja pylvästyön turvallisuutta pitää tarkastella pelkästään paikan päällä tehtävien
havaintojen perusteella.
2.3 Laatupoikkeamat
Varmaa tietoa pylvään iästä ei ole käytettävissä. On kuitenkin todennäköistä, ettei sen
käyttöön otosta ollut kuin n. 15 vuotta. Näin ollen pylvään lahoamista ei voitane perustella sen iällä, vaan puun kyllästämiseen tai muihin puuteknisiin tekijöihin liittyvillä
laatupoikkeamilla.
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2.4 Pylvään kunnon ja tuennan varmistaminen
ennen töiden aloitusta
NN ja MM eivät riittävän luotettavasti varmistuneet pylvään kunnosta ja tuennasta
ennen töiden aloitusta.
Pylvään maanpinnan yläpuolisen osan perusteella lahoa oli mahdotonta havaita,
sillä se näytti täysin lahottomalta. Tapaturmahetkellä vallinnut ja jo pitkään jatkunut
pakkassää vahvistivat osaltaan tätä vaikutelmaa. Silmämääräisen tarkastelun ja pylvääseen potkaisun lisäksi miehet eivät kuitenkaan katsoneet aiheelliseksi tarkastaa
myös pylvään maanpinnan alla olevan osan kuntoa.
Ulkoisten merkkien perusteella miehet siis pitivät pylvästä lahottomana ja tukevana, minkä vuoksi he pitivät siihen nousemista turvallisena ja lisätuennan järjestämistä
tarpeettomana. He eivät myöskään selvittäneet sitä, miten purettavan johdon irrottaminen vaikuttaa pylvään tuentaan ja käyttäytymiseen.
2.5 Ei suojakypärää
NN ei käyttänyt suojakypärää, joka olisi saattanut lieventää tapaturman seurauksia.

3. VASTAAVIEN TYÖTAPATURMIEN TORJUNTA
3.1 Pylväiden kunnon ja tuennan seuranta
Työturvallisuuslainsäädännön mukaan työnantajan on oltava tietoinen työhön liittyvistä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden vaarantavista tekijöistä ja suunniteltava työmenetelmät ottaen huomioon nämä vaaratekijät. Vaarojen tunnistaminen ja
arviointi pitää olla luonteeltaan jatkuvaa. Työpaikalla on siis riittävän järjestelmällisesti seurattava työolosuhteita, jotta niissä mahdollisesti ilmenneiden muutosten vaikutukset työmenetelmien turvallisuuteen tulisivat huomioiduiksi.
Ilmassa kulkevien puhelin- ja sähköjohtoihin ja -pylväisiin kohdistuvien huoltotöiden
turvallisuuden varmistamisen kannalta on tärkeää, että pylväistä, niiden historiasta ja
kunnosta on käytettävissä jatkuvasti mahdollisimman ajantasalla olevat tiedot. Tiedot
pitävät olla sekä työnjohdon että töitä suorittavien asentajien käytettävissä jokaisen työkohteen osalta. Käytännössä tämä edellyttää sitä, että työnantajayrityksessä on toimiva
käytössä olevien pylväiden kunnon ja tuennan seurantajärjestelmä ja siihen liittyvä ajantasalla oleva tietokanta pylväistä. Pylväiden kunnon seurannan kannalta on myös tärkeää selvittää ja ottaa huomioon riskien arvioinnin yhteydessä maaperän laadun (ml. mahdollisten lannoitteiden vaikutukset) yms. olosuhteiden vaikutukset pylväiden kestoon.
3.2 Pylväiden tuennan varmistaminen ja
turvalliset työmenetelmät
Työnantajan on suunniteltava turvalliset työmenetelmät pylvästöiden suorittamiseen
tekemänsä riskien arvioinnin perusteella. Turvalliset työmenetelmät pitää ohjeistaa
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työntekijöille sekä valvoa ja varmistaa, että työntekijät hallitsevat niiden suorittamisen
ja noudattavat niitä myös käytännössä. Työnjohdon on aina perehdyttävä työmääräykseen kuuluvan linja ja pylväiden kuntoon ja tuentaan, sekä laadittava ja ohjeistettava työsuunnitelma työntekijöille sen mukaisesti. Työsuunnitelman pitää sisältää
ohjeet turvallisista työmenetelmistä ja käytettävistä työvälineistä.
Vaihtelevien olosuhteiden ja pylväiden kunnossa esiintyvien poikkeamien vuoksi
on tärkeää, että pylvästöissä pylvään kunto tarkistetaan ja tuenta varmistetaan huolellisesti aina paikan päällä tapauskohtaisesti (maastossa) ennen töiden aloittamista.
Arvioitaessa pylvään kuntoa ja tuentaa pitää siihen aina suhtautua siten kuin sen
tuenta olisi puutteellinen ja pylväs laho. Lähtökohtaisesti pylvään tuenta pitää aina
varmistaa teknisesti ennen siihen nousua, ja vain hyvin perustelluissa tilanteissa, ts.
silloin, kun pylvään tuenta on luotettavasti todettu riittäväksi, lisätuenta voidaan jättää tekemättä. Arvioinnissa pitää siis pyrkiä hakemaan syitä, miksi pylvään lisätuenta
ei olisi tarpeellista, eikä syitä miksi se pitäisi suorittaa.
Vanhojen pylväiden osalta pitää sen tuenta aina varmistaa harustuksella tms. menetelmällä. Purettaessa johtoja on tärkeää arvioida irrotettavan johdon tukivaikutus.
Irrotettaessa johtoa voi äkkinäinen vetovoiman muutos kaataa terveenkin pylvään,
minkä vuoksi pylväs on syytä aina mikäli mahdollista tukea teräsköysitaljalla. Taljan
avulla voidaan todeta johdon irrottamisen vaikutus pylvään tuentaan ja varmistaa
sen pystyssä pysyminen, kun johto on irrotettu. Varmistettaessa pylvään pystyssä
pysyminen on talja kiinnitettävä irrotettavan johdon suuntaan.
Pylvästyössä pitää aina käyttää suojakypärää. Kypärän tarkoituksena on ensisijaisesti suojata käyttäjäänsä putoavien esineiden aiheuttamilta tapaturmilta, mutta joissakin tilanteissa se saattaa lieventää tapaturman vakavuutta myös
putoamistapaturmissa.
3.3 Henkilönostinten
käyttäminen pylvästöissä
Henkilönostimen käyttö pylvästöissä on suositeltavaa aina kun se on mahdollista. Pylvääseen nousuun liittyy aina pylvään kaatumisen vaara, jolta voidaan välttyä vain työskentelemällä henkilönostimesta käsin. Henkilönostinta pitää käyttää aina tilanteissa,
joissa pylvään tuentaa ei kyetä varmistamaan edes harustuksella tms. lisätuennalla.
3.4 Pylväiden hankintajärjestelmä ja
eri osapuolten vastuut
Pylväiden hankinnoissa ja toimituksissa pitää kiinnittää erityistä huomiota pylväiden
ja koko toimitusketjun laatuun ja dokumentointiin. Pylväiden pitää kestää käytössä vuosikymmeniä, minkä vuoksi on erittäin tärkeää, että niiden ominaisuudet ovat
tarkkaan tiedossa ja dokumentoituina ajan tasalla olevaan tietokantaan. Käyttöön
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toimitettavat pylväät pitäisi aina varustaa merkinnöillä, joista ilmenee pylvään valmistusaika ja perustiedot pylvään materiaaliteknisistä ominaisuuksista kuten käytetyistä
kyllästysaineista ja –menetelmistä. Pylvään asentamisen jälkeen siihen olisi lisättävä
tiedot käyttöönottoajankohdasta.
Pylväiden kunnon luotettavan seurannan vuoksi on tärkeää, että hankittujen pylväiden laatu vastaa ennalta sovittuja kriteerejä ja että mahdollisista poikkeamista ja niiden
vaikutuksista pylväiden kestävyyteen on ajan tasalla oleva tieto pylvästöiden suorittamisesta vastaavilla tahoilla. Erityisen tärkeitä pylvään kuntoon vaikuttavia laadullisia
tekijöitä ovat käytettävien pylväspuiden puutekniset ominaisuudet sekä kyllästämisessä käytettävät tekniikat, kemikaalit ja kyllästysprosessin onnistuminen yleensä.
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Työtehtävä
Työsuoritus
Poikkeama
Vahingoittumistapa
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Koodi
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764
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Raportti on hyväksytty TVL:n tutkimusjohtokunnan kokouksessa 7.10.2009.
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

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

TOTTI-järjestelmän avulla voit hakea sinua kiinnostavia TOT-tapauksia ja niistä tehtyjä pdfmuotoisia 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
T O T -T I E T O J Ä R J E S T E L M Ä
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• tulostaa tai tallentaa tietokoneellesi TOT-raportit myöhempää hyödyntämistä varten pdf-muodossa
• 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.

Vapaasti kopioitavissa. Lähde: TVL/TOT 2008

TVL
TOT-TUTKINTA
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Bulevardi 28, 00120 Helsinki

Yhteyshenkilöt ja lisätietoja tapauksesta:
Työturvallisuusjohtaja Mika Tynkkynen, p. 09-680 40 384, mika.tynkkynen@vakes.fi
Työturvallisuustutkija Janne Sysi-Aho, p. 09-680 40 385, janne.sysi-aho@vakes.fi
Erikoistutkija Hannu Tarvainen, p.09-680 40 388, hannu.tarvainen@vakes.fi
Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Palveluassistentti Arja Rautiainen, 09-680 40 380, arja.rautiainen@vakes.fi
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