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Tyvitasaaja (sahatyöntekijä)
takertui vaatteistaan pyörivään
akseliin

Sahan rimoittamon työntekijä ja tiiminvetäjä NN (53-v.) palasi lounastauolta ja käynnisti rimoituskoneen. Hän oli tuolloin työpisteessä yksin. Kahden
muun samassa työpisteessä työskennelleen saman tiimin jäsenen saapuessa paikalle he havaitsivat NN:n makaavan selällään linjastolla osin syöttölaitteen ja rakenteiden välissä. NN:n vaatteet olivat kietoutuneet annostelijan taittopyörän akselin ympärille. NN kuoli tapaturmassa saamiinsa
vammoihin sairaalassa neljä päivää tapahtuman jälkeen.
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1. TAPAHTUMIEN KULKU

Kuva 1. Tapaturma sattui sahan rimoittamossa, josta käsin valvotaan prosessia ja ohjataan
annostelijan ja kuljettimen toimintaat.

Tausta ja kokemus
Tapahtumapaikkana oli saha, jota oli otettu juuri uudelleen käyttöön omistajan vaihdoksen jälkeen. Edellinen omistaja oli lopettanut sahan toiminnan n. kaksi vuotta aiemmin ja toimintaa oltiin siis käynnistämässä uuden omistajan johdolla. Saha oli käynnistetty n. 1,5 vuoden seisokin jälkeen uudestaan n. puoli vuotta ennen
tapaturmaa.
NN oli erittäin kokenut sahatyöntekijä. Hän toimi tiiminvetäjänä valvoen kahden
muun samaan tiimiin kuuluvan rimoittamon työntekijän työtä. Hänen varsinaisena
tehtävänään oli nosturin kuljettajana siirtää sahatut kappaleet rimoitukseen johtavalle
kuljettimelle sekä tiiminvetäjän roolissaan valvoa rimoitusta ja rimoituskoneen toi2

mintaa. Hän oli toiminut vastaavissa tehtävissä ja samassa työpisteessä 37 vuotta.
Häntä pidettiin erittäin pätevänä ja tunnollisena työntekijänä.
1.2 Tapaturma
NN työskenteli tiiminvetäjänä sahan rimoittamossa, josta käsin valvotaan prosessia
ja ohjataan annostelijan ja kuljettimen toimintaa. Rimoituskoneen tehtävänä on sahatun puutavaran pinojen rimoittaminen ennen niiden siirtämistä kuivatukseen. Koneen hallintaa varten on ohjaintaulu, johon ylettää linjaston vieressä olevalta työntekijän paikalta. Niitä voi ohjata myös seisontatasolla olevilla polkimilla. Työntekijän
tehtävänä on myös tarvittaessa nosteltava päällekkäin olevat laudat erilleen, minkä
voi tehdä turvallisesti työpisteestä kuljettimen käydessä. Joskus kuljettimelta pitää
poistaa laudanpätkiä tai vinosyötön aiheuttamia häiriöitä. Tällöin kone on ehdottomasti pysäytettävä ja varmistuttava siitä, että se ei käynnisty kesken toimenpiteen.
Rimoittamossa työskenteli tapahtumahetkellä (n. klo 12:45) aamuvuorossa (klo
6:00-14:45, joiden aikana 3 kpl 20 minuutin taukoja) NN:n lisäksi kaksi työntekijää
(MM ja LL), jotka olivat tapaturman sattuessa tauolla. Myös NN oli ollut juuri ennen tapaturmaa tauolla, mutta eri paikassa kuin MM ja LL ja lopettanut tauon heitä
aiemmin.
Tauolla ollut työkaveri MM kuuli rimoituslinjan koneiden käyvän, josta arveli NN:n
käynnistäneen prosessin. Muutaman minuutin kuluttua MM saapui työpisteelle,
jolloin huomasi NN:n linjaston välissä linjaston suuntaisesti selällään. MM pysäytti
koneen ja huusi apua. Tällöin myös toinen työkaveri LL tuli paikalle ja painoi hätä
seis -kytkintä.
Ilmeisesti NN oli takertunut hihastaan lähimmän annostelijan (taittopyörän) kynteen. Silminnäkijöitä ei ole, mutta arvioiden mukaan NN on joko kurottautunut tai
kaatunut linjaston päälle koneen käydessä, jolloin ilmeisesti auki olleen takin helma
kietoutui syöttölaitteen annostelijan kynnen hammastukseen. Tällöin käynnissä oleva
kone veti NN:n selälleen linjastolle vaatteiden kiristyessä akselin ympärille. NN kuoli
tapaturmassa saamiinsa vammoihin neljän päivän kuluttua sairaalassa.

2. TAPATURMAAN JOHTANEET TEKIJÄT
2.1 Puutteet koneturvallisuudessa
Rimoituskone oli valmistettu vanhasta koneesta modernisoimalla v. 2005 ja valmistaja oli antanut siitä vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Kone oli ollut siis käytössä
sahalla jo edellisen omistajan aikana. Sahan uudelleen käynnistyksen jälkeen NN
oli lisännyt annostelijan (taittopyörän) ns. kynteen sahalaitaterästä lisätäkseen sen
tarttuvuutta. Annostelijan alkuperäisten kynsien oli todettu tylsyvän nopeasti, mikä
aiheutti ongelmia erityisesti kylmän mäntylaudan annostelussa. Työnjohto ei ollut
ennen tapaturmaa tietoinen kynnen modifioinnista.
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Koneen suojauksessa todettiin puutteita, joiden johdosta työntekijä altistui takertumisvaaralle. Etäisyys annostelijasta akselin ulkopäätä suojaavaan teräslevyyn oli n.
52 cm ja ohjainpöytään n. 110 cm. Työpisteestä siis ulottui annostelijaan, kuljettimeen
ja pyöriviin akseleihin ja altistui niiden aiheuttamalle vaaralle. Hätäpysäytin oli työpisteessä, mutta työntekijän selän takana. Silminnäkijöiden puuttuessa ei voida todentaa sitä, takertuiko NN annostelijaan kurkottaessaan kuljettimen ylle työpisteestään
vai nousiko hän koneen yhä käydessä linjalle poistamaan häiriötä. Joka tapauksessa
suojauksen puutteista johtuen takertuminen oli siis mahdollista myös työpisteestä,
ilman nousua vaara-alueelle.
Aiemmin kyseisessä työpisteessä ei ollut raportoitu vaaratilanteista.
�

Kuva 2. Koneen ohjauspaikalta annostelijaan oli vain 110 cm. Liikkuvia osia ei ollut suojattu
mitenkään, joten takertumisvaara oli ilmeinen.

2.2 Epäselvät työtehtävät ja valvonnan puutteet
Työntekijöiden välittömästä valvonnasta vastasivat ns. tiiminvetäjät, jotka oman
operatiivisen toimintansa lisäksi ohjasivat tiimeihin (3 kpl) kuuluvien 8-10 työntekijän
toimintaa. NN työskenteli tiiminvetäjänä sahan rimoittamossa.
Uuden toimijan aikana koko sahalla toimi tapahtumahetkellä kuitenkin vain yksi
varsinainen esimies, tuotantopäällikkö, joka valvoi yli 50 työntekijän toimintaa. Hänen
tehtäviinsä kuului koko sahan operatiivisesta toiminnasta. Myös työsuojelupäällikön
tehtävät kuuluivat hänelle. Hänen lisäkseen sahalla työskenteli samaan konserniin
kuuluvan toisen tuotantolaitoksen (sahan) tuotantopäällikkö osa-aikaisesti asiantuntijatehtävissä, mutta hänellä ei ollut työnjohdollista asemaa. Tapaturmapäivänä hän ei
ollut paikalla. Edellisen toimijan aikana sahalla esimiehiä oli neljä.
Tuotantopäällikön tehtäviä ei ollut tapahtumahetkellä määritelty kirjallisesti eikä
vastuualueiden rajat olleet tarkasti määriteltyjä. Tiiminvetäjien asemaa ei myöskään
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ollut määritelty yksiselitteisesti. Tiiminvetäjien todettiin olevan ”periaatteessa” tiimeissään esimiesasemassa. MM ja LL eivät mieltäneet NN:ää esimiehekseen, vaan
opastajakseen ja ohjaajakseen.
Epäselvät työtehtävät ja riittämätön töiden valvonta ovat osaltaan saattaneet johtaa tilanteeseen, jossa työympäristön vaaroja ja vaarallisia työtapoja ei ole huomioitu
ja ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin niiden poistamiseksi.
2.3 Yksintyöskentely ja sisäinen tiedonkulku
NN työskenteli tapaturmatilanteessa yksin. Hänen vakituinen työpiste oli sahan
ja rimoittamon välissä nosturissa. Hänen tehtävänään oli siis toimia siltanosturin
kuljettajana ja siirtää sahattu materiaali rimoitukseen vievälle kuljettimelle. Hänen
varsinainen tehtävänsä ei ollut siis ohjata rimoituskoneen toimintaa, mutta tiiminvetäjän ominaisuudessa hän tuli usein ohjeistamaan ja avustamaan tiiminsä työntekijöitä myös heidän tehtävissään. Jostakin syystä hän oli tauolta yksin palattuaan
käynnistänyt rimoituskoneen. Hänen on täytynyt tehdä se tietoisesti, sillä koneen
hallintajärjestelmä on suunniteltu siten, että vahinkokäynnistys ei ole käytännössä
mahdollista.
NN ei käyttänyt muiden työntekijöiden tapaan radiopuhelimella varustettua kypärää, koska hänen vakituinen työpisteensä oli siltanosturin ohjaamo. Näin ollen hänellä ei ollut mahdollisuuksia hälyttää apua jouduttuaan vaaratilanteeseen.

3. VASTAAVIEN TYÖTAPATURMIEN TORJUNTA
3.1 Riskien arviointi ja koneturvallisuuden varmistaminen
Työpaikalla on arvioitava kaikki työhön liittyvät vaarat ja toteutettava riittävät toimenpiteet vaarojen ja niistä aiheutuvien riskien poistamiseksi. Vaarojen ja niihin liittyvien riskien arvioinnissa on huomioitava kattavasti kaikki mahdolliset (ennakoitavissa olevat) työtilanteet ja vaaratekijät. Myös harvoin toistuviin ja poikkeuksellisiin
tilanteisiin on varauduttava.
Koneturvallisuuden perusperiaatteiden mukaan koneen käytöstä aiheutuvat vaarat
tulee tunnistaa, arvioida ja poistaa ne tai vähentää niitä siedettävälle tasolle. Työprosessin liikkuvista osista aiheutuvalle vaaralle alttiina olevien henkilöiden suojelemiseksi on käytettävä turvalaitteita, jotka estävät ihmisen pääsyn vaara-alueelle.
Vähennettäessä vaaroja siedettävälle tasolle koneen vaara-alueet tulee joko eristää
asianmukaisilla suojuksilla ja estää siten ihmisten pääsy koneen vaara-alueelle. Mikäli työn suorittaminen edellyttää pääsyä koneen vaara-alueelle, on kone varustettava sen hallintajärjestelmän toimintaan vaikuttavalla turvalaitteella, jotka estävät
liikkuvien osien ja ihmisen kontaktin. Työnantajan on myös suunniteltava tarpeelliset
toimintatavat työssä käytettävien työvälineiden jatkuvan turvallisen toimintakunnon
varmistamiseksi. Työnantajalla on oltava riittävä asiantuntemus työn vaarojen sel5

vittämiseksi ja vaarojen arvioimiseksi. Tarvittaessa asiantuntemuksen riittävyys tulee
varmistaa käyttämällä ulkopuolista asiantuntijaa.
Onnettomuuspaikalla työpisteeseen lisättiin tapaturmaa tutkineen viranomaisen kehotuksesta toinen hätäpysäytin, ts. koneen toiminnan voi pysäyttää sekä oikealla että
vasemmalla kädellä. Kuljetintason ja seisontatason väliin asennettiin suojat. Linjaston
akselien päät on suojattu, eikä takertumisen vaaraa niihin enää ole toimittaessa varsinaisesta työpisteestä käsin. Myös työntekijää lähinnä oleva annostelija on poistettu. Vaara-alueen täydellinen eristäminen ei ole mahdollista, sillä se estäisi vikasyötön
korjaamisen pysäyttämättä konetta. Erityisesti pakkaskelillä mäntylaudat aiheuttavat
vikasyöttöä, jonka voi yleensä korjata työpisteestä käsin pysäyttämättä konetta.
3.2 Työtehtävien määrittely, töiden ohjeistaminen, valvonta ja epäkohtiin
puuttuminen
Työpaikalla tulee olla yksiselitteinen työnjako ja kunkin työntekijän työtehtävät tulee
olla selkeästi määritetyt siten, jotta epäselvyydet tehtävien suorittamisessa ja niihin
liittyvissä vastuukysymyksissä vältettäisiin. Työpaikalla on myös hyvä aika-ajoin kartoittaa sovellettavat työkäytännöt ja arvioida niihin liittyvät vaarat. Työnantajan tulee
varmistua siitä, että kukin työntekijä on tietoinen hänelle kuuluvista työtehtävistä, ja
työntekijän tulee noudattaa hänelle annettuja ohjeita. Työnantajan pitää olla tietoinen työpaikalla käytännössä sovellettavista työkäytännöistä ja arvioida niihin liittyvät
vaarat.
Työt pitää suunnitella ja ohjeistaa työntekijöille turvalliset työmenetelmät ottaen
huomioon riskien arvioinnin tulokset ja valvoa että niitä myös noudatetaan. Erityisen
tärkeää turvallisten työmenetelmien yksityiskohtainen ohjeistaminen ja niiden hallinnan varmistaminen on paitsi uusien ja kokemattomien työntekijöiden, myös sellaisten
työtekijöiden osalta, jotka palaavat töihin pitkän poissaolon jälkeen. Töiden valvonta
on järjestettävä siten, että havaittuihin epäkohtiin voidaan puuttua välittömästi. Työnjohdon ja esimiestoiminnan suunnittelussa pitää huomioida valvontavelvollisuuden
laajuus ja varmistaa siihen riittävät resurssit ja muut edellytykset.
Työntekijän on noudatettava työnantajan ohjeita ja määräyksiä. On tärkeää, että
työorganisaation kulttuuri tukee töiden turvallista suorittamista. Henkilöstöä tulee kannustaa omaksumaan positiivinen asenne työturvallisuuteen liittyviä toimintoja kohtaan.
Tärkeintä on, että työturvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa ja että johto sitoutuu aidosti kehittämään työturvallisuutta osana muiden asioiden johtamista. Työpaikan työsuojeluorganisaatiolla (työsuojelupäälliköllä, -valtuutetulla ja -toimikunnalla)
on keskeinen rooli työturvallisuuden varmistamisessa.
Käsitellyssä tapauksessa sahan uuden toimijan aikana vanhoja työntekijöitä ei ollut
perehdytetty töihinsä eikä työpaikan vaaroihin. Edellisen toimijan aikana työntekijät olivat allekirjoituksillaan vahvistaneet saaneensa opastuksen työtehtäviin. Viisi kuukautta
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ennen tapaturmaa, sahaa uudelleen käynnistettäessä, toimitetun työsuojelutarkastuksen yhteydessä työsuojelutarkastaja oli myös kehottanut päivittämään edellisen toimijan aikana tehdyt riskikartoitukset ajan tasalle ja perehdyttämään niiden mukaisesti
myös vanhat työtekijät.
Uudet työntekijät perehdytettiin tehtäviinsä pääasiassa kokeneiden työntekijöiden,
tiiminvetäjien ja sahan tuotantopäällikön toimesta. NN oli palkattu rimoittamoon tiiminvetäjäksi ensimmäisenä työntekijänä sahan uudelleen käynnistyksen yhteydessä
opastamaan uusia työntekijöitä tehtäviinsä. MM:n kertoman mukaan NN oli itse erityisesti painottanut perehdytyksessä sitä, että linjaston ja koneiden päälle ei saa mennä
koneiden käydessä.
3.3 Yksintyöskentelyn välttäminen
Yksintyöskentelyyn liittyy aina riskejä, kun merkittäviä työturvallisuuteen liittyviä vaaroja pyritään hallitsemaan turvalliseen käyttäytymiseen perustuvilla työmenetelmillä.
Mikäli mahdollista, toiminnan turvallisuus pitäisi tällaisissa tilanteissa aina pyrkiä varmistamaan työparin avulla. Näin voitaisiin estää ainakin huolimattomuudesta aiheutuvat virhetoiminnot ja vähentää mahdollisten tapaturmien vakavuutta. Parityöskentelyllä voitaisiin varmistaa myös nopea ensiavun saanti tapaturmatilanteissa.
Yksintyöskentelyä ei ollut erikseen kielletty ennen tapaturmaa, mutta kiellettiin sen
jälkeen. NN:llä ei ollut käytössään sisäisen tiedonkulun mahdollistavaa radiopuhelimella varustettua kypärää, sillä hänen vakituinen työpisteensä oli nosturissa jossa kypärää
ei tarvita. Näin ollen paikalla ei ollut ketään pysäyttämässä konetta eikä NN voinut
kutsua apua joutuessaan vaara-alueelle.
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Raportti on hyväksytty TVL:n TOT-johtokunnan kokouksessa 8.2.2013.
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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Työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0404 504 232, janne.sysi-aho@tvl.fi
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Vakavat ruhjevammat
oikeaan yläraajan ja
yläkehoon.

NN työskenteli tapaturmatilanteessa yksin.
NN ei käyttänyt radiopuhelimella varustettua
kypärää, minkä johdosta hänellä ei ollut
mahdollisuuksia hälyttää apua jouduttuaan
vaaratilanteeseen.
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