TapaTurmavakuuTuslaiTosTen liiTTo

TOT 3/12
TYÖNTEKIJÄ KUOLI RIKKIVETYYN KAIVOKSEN
METALLIEN TALTEENOTTOLAITOKSELLA

NN löydettiin kuvan vasemmalle olevaan halliin johtavalta kulkutieltä.

Kaivoksen esineutraloinnin varastosäiliöön lattiakaivosta pumpattu
kalkkikiviliete aiheutti varastoitavan liuoksen kanssa ketjureaktion,
jonka seurauksena säiliöstä vapautunut rikkivetykaasu ja hiilidioksidi
purkautuivat säiliön ylivuotoputken kautta vallitilaan. Tämä aiheutti
vallitilaan ja sen ympäristöön tappavan rikkivetypitoisuuden, johon
näytteenottaja NN (35-v.) oli menossa ottamaan seuraavaa näytettään. Hän kuoli hengitettyään rikkivetykaasua.
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1. TAPAHTUMIEN KULKU
Perusmetallien tuottajana toimineen kaivososakeyhtiön tuotantoalueella työskenteli
noin tuhat työntekijää ja 100 yritystä. Tuotannon suunnitteluvaiheessa tehty laaja
riskienarviointi keskittyi ympäristöriskeihin. Suuronnettomuusvaaroja tarkasteltiin
erikseen Hazop-analyyseillä. Metallien talteenottolaitoksen (MTO) saostuksessa bioliuotuskasoilta tuleva pelssiliuos saostettiin rikkivedyllä vaiheittain. Reaktorihallissa
olleet reaktorit olivat suljettuja, alipaineistettuja ja yhdistetty hönkien käsittelyyn.
Kaasupesureita oli kaikkiaan viisi kappaletta. Niiden syötöt tulivat katetuista sakeuttimista, saostusreaktoreista, varastosäiliöistä ja suodinhallista. Hönkien käsittelyyn
oli toiminnan aikana liitetty myös varastosäiliöitä rikkivetypäästöjen takia.
Esineutraloinnin, raudan ja loppuneutraloinnin sakeuttimet olivat kattamatta, jolloin
päästöjä ei voitu näistä kerätä. Kaasupesureissa höngät (prosessissa kaasuuntuneet
aineet) pestiin lipeäliuoksella, jolloin rikkivedystä syntyi natriumsulfaattia. Hönkien
keräilyn kapasiteetti oli rajallinen nikkeli-koboltin varastosäiliöstä. Varastosäiliöissä oli
vallitilaan johdettu ylivuotoputki (600mm). MTO:n reaktorihallissa oli kiinteitä rikkivetytunnistimia, mutta ulkotiloissa niitä oli vain rikki-vetykehittimien alueella.
Yrityksen toimitusjohtajan alaisuudessa toimineella tehtaanjohtajalla JJ oli alaisuudessaan 7 osastopäällikköä. Tehdas toimi viidessä vuorossa. Osastopäälliköt vastasivat mm. siitä, että heidän alueellaan oli riittävästi turvallisuustietoa ja -osaamista
sekä huolehtivat riskienarvioinnista, ohjeista sekä suojaimista. Lisäksi he päättivät
laitteiden hankinnoista ja korjauksista. MTO:n osastopäällikkönä toimi OP, jonka alaisuudessa oli tapaturmahetkellä mm. käyttöpäälliköt KK ja HH.
KK oli kaasulaitoksen käyttöpäällikkö. KK oli sijaistanut oman toimensa ohella
MTO:n käyttöpäällikköä HH:ta hänen kuukauden lomansa ajan. HH irtisanoutui ensimmäisenä työpäivänä loman jälkeen. HH:n viimeinen työpäivä oli tapaturmapäivä.
KK oli nimetty tämän takia toistaiseksi uudeksi MTO:n käyttöpäälliköksi oman toimensa ohella. Kahden viikon irtisanomisaikana HH opasti KK:ta ja teki sivussa myös
välttämättömät paperityöt.
HH:n alaisuudessa toimi 5-vuorossa vuorotyönjohtaja sekä päivätyönjohtajat, joiden tehtäviin kuului valvoa prosessihenkilöstöä ja heidän työtehtäviään. Kussakin
vuorossa oli 10–15 työntekijää. Tarvittaessa työnjohtajat sijaistivat päivävuorossa toisiaan. Prosessinhoitajista osa työskenteli valvomossa ja osa kentällä. Vuoromestarit
myönsivät työluvat alueella tehtäville huolto- ja kunnossapitotöille.
Kukin vuoro otti ennalta määritellyistä prosessikohteista näytteet, jotka analysoitiin
tehtaan laboratoriossa. Lisäksi oli muutama online-näytteenotto, joista saatiin tulokset suoraan tietojärjestelmään. Näytteiden tuloksilla ohjattiin prosessia. Vuoroissa
näytteenottajina toimivat yleensä samat henkilöt. Näytteenottajat toimivat pääsääntöisesti työparina; ainoastaan poikkeustilanteissa näytteenottaja sai liikkua kentällä
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yksin. Aamuvuoron ensimmäinen näytteenottokierros alkoi klo 7.00 ja toinen ennen
klo 9.00. Ensimmäisellä aamukierroksella kerättiin eniten näytteitä. Kierroksella liikuttiin joko kävellen tai autolla. Näyte otettiin n. 0,5 l muoviastiaan näytteenottopisteistä.
MTO:lla näytteenottajia oli ohjeistettu pitämään mukanaan kannettavaa yhtä monikaasumittaria työparia kohden, henkilökohtaista pelastautumislaitetta sekä henkilökohtaista hengityssuojainta. Monikaasumittari näytti ilman happi-, rikkivety- ja häkäpitoisuudet sekä räjähdysvaarallisten kaasujen pitoisuudet ja hälytti raja-arvojen
ylityksistä äänellä, vilkkumalla ja värinällä. Yhteisessä käytössä olleita kannettavia
monikaasumittareita oli MTO:lla 9–10 kappaletta. Rakennusten ovissa oli maininta
vaadittavasta suojavarustuksesta. Tapaturmapäivän aamulla (torstaina) sää oli lähes
tyyni, lämpötila – 6,4 oC, ei sadetta.
1.2 Tapaturma
Tapaturmassa menehtynyt kenttäoperaattori NN oli tullut tehtaalle klo 5.30 neljän
vapaapäivän jälkeen. Hänen aamuvuoronsa vuoromestari AV aloitti työt klo 6.15 ja
päivämestari PM klo 7.00. AV oli turvallisuusinfossa klo 8.00–10.00, samoin kuin
NN:n työpari MM. Infon aikana AV:n tuuraajana oli PM.
Klo 7.00 alkaen NN teki MM:n kanssa ensimmäisen näytteenottokierroksen. Kierroksella ei ollut mitään havaintoja rikkivedystä. Työparilla oli mukanaan kaikki ohjeitten mukaiset suojavälineet. MM oli ajanut ennen näytekierrosta reitin autollaan
läpi, ja hän ei huomannut alueelle kaksi viikkoa aiemmin asennettuja varoitusnauhoja
(kts. 1.4 kohta). Ilmeisesti aamuyöllä alueella työskennelleet alihankintayritysten työntekijät olivat ajaneet autolla nauhat pois paikoiltaan.
Aamuvuorossa olleet kalkkilaitoksen työntekijät yrittivät ottaa kalkkikivilietteestä
prosessinäytteen. Näyteventtiili oli tukossa, jolloin näytettä ei saatu ja venttiili jäi ilmeisesti auki. Näyte otettiin vain muutaman kerran kuukaudessa. Tukos aukeni itsestään prosessidatan mukaan klo 7.25. Hallin lattialle alkoi valua paineella kalkkikivilietettä 5 –12 kuutiometriä tunnissa. Lattian automaattinen kaivopumppu alkoi pumpata
lietettä esineutralointi 1-linjan varastosäiliöön.
Esineutraloinnin varastosäiliöön lattiakaivosta pumpattu kalkkikiviliete aiheutti varastoitavan liuoksen kanssa reaktion, jossa muodostui hiilidioksidia. Hiilidioksidi lisäsi varastosäiliössä nestepinnan yläpuolella olleen kaasun määrää. Kaivopumppu oli
suunniteltu poistamaan kertynyt pesuvesi esineutraloinnin varastosäiliöön. Kaasun
määrän lisääntyessä liuoksesta vapautunut rikkivetykaasu ja hiilidioksidi purkautuivat
säiliön ylivuotoputken kautta ulos vallitilaan. Alueella vallinnut poikkeuksellisen tyyni
sää ja alueen suojainen sijainti piti kaasupilven lähes paikallaan.
Ensimmäinen automaattinen rikkivetyhälytys tapahtui reaktorihallissa klo 7.46. Klo
8.12 aikaan PM ilmoitti reaktorihallin sisätiloissa olleesta rikkivetyhavainnosta urakoitsijalle. Tämän jälkeen PM meni MTO:n aamupalaveriin joka pidettiin klo 8.17–8.40.
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NN:ään oltiin viimeisen kerran yhteydessä puhelimella klo 8.45, kun häntä pyydettiin
pienentämään peroksidin syöttöjä molemmille linjoille. Klo 9.00 aikaan urakoitsijoiden työntekijät olivat onnettomuuspaikan lähellä putkisillalla, kun heidän monikaasumittarinsa näytti rikkivetypitoisuuden 140 ppm. He poistuivat 10 minuutin kuluessa
paikalta. Klo 9.20 kaksi toisen urakoitsijan työntekijää havaitsi NN:n tuupertuneena
maassa ja ilmoittivat siitä työnjohtajalleen. Työnjohtaja soitti asiasta PM:lle klo 9.26.
NN:llä ei ollut mukanaan hengityssuojainta, pelastautumislaitetta eikä monikaasumittaria. Kerrotun mukaan NN oli ottanut valvomossa käteensä monikaasumittarin,
mutta se oli piipannut. Piippaus ilmaisi sen, että mittari oli kalibroitava ennen käyttöönottoa. Tästä NN ei informoinut esimiestään. NN menehtyi vajaan tunnin päästä
löytöhetkestä tapaturmapaikalle rikkivetymyrkytykseen. Hän oli pystynyt kävelemään
hallin ovelta pudotettuaan näytteenottokorin muutamia kymmeniä metrejä.
1.3. NN:n työkokemus
Menehtynyt kenttäoperaattori NN (36 v.) oli ollut työsuhteessa yritykseen 3,5 v. NN
oli saanut prosessinhoitajan koulutuksen ja tehdasalueen turvallisuuskoulutuksen.
NN oli ollut edellisessä turvallisuusinfossa n. 2 kk ennen tapaturmaa. NN:n työvuoro oli alkanut klo 5.30 ja hänellä oli tätä ennen 4 päivän vapaa.
1.4 Ennen tapaturmaa havaitut rikkivetypitoisuudet ja
niistä tehdyt toimenpiteet
Tehdasalueella oli useita rikkivetyhavaintoja etenkin viimeisen 1,5 vuoden aikana.
Ne johtivat prosessin ja koneiden muutoskorjauksiin. Alueella oli muistutettu myös
aliurakoitsijoita hankkimaan ja käyttämään tehtaan vaatimia suojainlaitteita.
Rikkivetyhavaintojen takia oli päätetty teetättää peräperää Hazop-riskienarviointi
kolmella eri tehtaan vastuuhenkilöllä. Vain alustavia selvityksiä oli ehditty tekemään.
Arvioinnit eivät valmistuneet sovitun aikataulun mukaisesti tehtävän haasteellisuuden
ja muiden tehtaalla ilmenneiden työpaineiden takia. Kenelläkään tehtävään määrätyllä henkilöllä ei ollut käytännön kokemusta Hazop-arvioinnin vetämisestä. Hazopanalyysi tehtiin vasta pari kuukautta onnettomuuden jälkeen ja siihen osallistui ulkopuolisen yrityksen kaksi asiantuntijaa.
1.5 Rikkivety
Rikkivety on vaarallinen soluhengitysmyrkky. Se on väritön ja haisee mädäntyneelle
kananmunalle. Rikkivety ärsyttää jo pienissä pitoisuuksissa limakalvoja ja hengitysteitä. Ärsytys kohdistuu etenkin silmiin aiheuttaen side- ja sarveiskalvon punoitusta
ja tulehdusta. Silmän ärsytysoireet ilmenevät rikkivedyn pitoisuuksissa 10–20 ppm
(15–30 mg/m3) ja polttavaa kipua, kyynelvuotoa sekä näön sumenemista ilmenee,
kun pitoisuus ylittää 50–100 ppm (70–140 mg/m3). Samalla esiintyy nenän ja kur4

kun kuivumista ja ärsytystä; altistumisen jatkuessa ilmenee vetistä vuotoa nenästä,
yskää, käheyttä ja hengenahdistuksen tunnetta. Rikkivety lamaannuttaa hajuaistin
100–150 ppm:n (140–210 mg/m3) pitoisuuksissa, mikä lisää äkillisen myrkytyksen
vaaraa suurissa pitoisuuksissa. Altistuminen suuremmille pitoisuuksille aiheuttaa
voimakkaan ärsytyksen lisäksi päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, heikkoutta
ja sekavuutta. Altistuminen rikkivedylle 500 ppm:n (750 mg/m3) pitoisuudessa aiheuttaa viidessä minuutissa vakavia hermostollisia oireita ja tajuttomuutta, hengityskeskuksen lamaantumisen ja kuoleman jopa puolessa tunnissa. Altistuminen yli
300 ppm:n (400 mg/m3) pitoisuuksille voi aiheuttaa keuhkopöhön. Yli 1 000 ppm:n
(1 400 mg/m3) pitoisuus aiheuttaa välittömästi tajuttomuuden ja kuoleman hengityksen lamaannuttua. Alue, jossa ilman rikkivetypitoisuus ylittää 50 ppm (75 mg/m3),
eristetään. (TTL/Ova-ohje)

2. TAPATURMAAN JOHTANEET TEKIJÄT
2.1 Näytteenottoventtiili jäi auki
Aamuvuorossa olleet kalkkilaitoksen työntekijät ottivat näytteen, mutta näytteenottoventtiili jäi ilmeisesti auki. Näytteenottoputki oli tukossa. Prosessidatan mukaan
tukos aukeni itsestään klo 7.25.
2.2 Kalkkikivilietteen vuoto aiheutti rikkivetypäästön vallialueelle
Auki jääneestä venttiilistä vuoti lattiakaivoon runsaasti kalkkikivilietettä. Liete pumpattiin automatisoidusti esineutraloinnin varastosäiliöön. Pumpattu kalkkikiviliete
aiheutti reaktion, jossa muodostui runsaasti hiilidioksidia. Hiilidioksidi lisäsi varastosäiliössä nestepinnan yläpuolisen kaasun määrää. Kaasun määrän lisääntyessä liuoksesta vapautunut rikkivetykaasu ja hiilidioksidi purkautuivat säiliön ylivuotoputken
kautta vallitilaan noin tunnin ajan ennen tapaturmaa. Vallitilaan ja sen ympäristöön
syntyi korkea rikkivetypitoisuus. Pitoisuus pysyi korkeana, koska oli poikkeuksellisen tyyni sää, lämpötila matala ja NN:n työskentelyalue oli tuolloin myös suojainen.
Esineutraloinnin varastosäiliön vallitila sijaitsi aivan onnettomuuspaikan vieressä.
Kyseinen varastosäiliö oli liitetty hönkien keruujärjestelmään, mutta kaasunmuodostus oli niin voimakasta, että rikkivety purkautui hiilidioksidin mukana myös vallitilaan.
2.3 Puutteet NN:n henkilösuojauksessa
NN:llä oli löydettäessä mukanaan puhelin, muttei pelastautumislaitetta eikä monikaasumittaria. Tämä saattoi johtua siitä, että ensimmäisellä aamukierroksella ei ollut
mitään havaintoa rikkivedystä. Lisäksi valvomossa ollut monikaasumittari piippasi kun NN oli ottanut sen käteensä ennen kierrokselle lähtöä. Mittareita ei riittänyt
jokaiselle erikseen, eivätkä mittarit olleet henkilökohtaisia. Toiselle kierrokselle uhri
lähti poikkeuksellisesti yksin työparin osallistuessa turvainfoon.
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2.4 Kiinteitä rikkivetyilmaisia ei ollut säiliöalueella
Rikkivedyn määrää mitattiin ulkona kaasupesureiden poistoputkista ympäristölupaehtojen mukaisesti. Työntekijät kertoivat tehneensä alueella säännöllisesti havaintoja 10 –100 ppm rikkivetypitoisuuksista vuosina 2009 – 2012 työskentelyalueellaan. Reaktorihalleissa olevista kiinteistä rikkivetytunnistimilta oli tullut hälytyksiä
tapaturma-aamuna.
2.5 Riskinarvioinnin keskeneräisyys
Prosessisuunnittelussa ei ollut havaittu, että kalkkikivilietettä voisi päätyä lattiakaivon kautta ennen reaktoreita olevaan varastosäiliöön, josta hönkien keruuta ei ole
järjestetty yhtä tehokkaasti kuin reaktoreista. Varastosäiliöitä on yhdistetty myöhemmin hönkien keruujärjestelmään vaiheittain. Riskiarvioinneissa ei oltu huomioon
otettu poikkeustilanteissa tapahtuvaa voimakasta kemiallista reaktiota, jossa syntyy
hiilidioksidia.
2.6 Rikkivetyhavainnoista tiedottaminen ja niihin reagointi
Riskien tiedostamista vaikeutti ja hidasti se, että vaaratilanteista esimiehille ilmoittaminen ei ole ollut systemaattista. Syyksi mainittiin ongelmien ratkaisun viipyminen tai
vähäinen tiedonkulku asian käsittelystä. Monet työntekijät kokivat, että vaaratilanteista ilmoittamisesta ei ole hyötyä. Vaaratilanteiden käsittelystä vastuussa olevat henkilöt taas kokivat prosessiongelmien ja muun työkuorman hidastavan ja haittaavan
ilmoitusten käsittelyä.
Vakituinen henkilökunta oli vuosien aikana tottunut usein toistuvaan hajuun eikä siihen enää suhtauduttu kovin vakavasti. Tieto vaarallisen korkeista pitoisuuksista ei tavoittanut kaikkia ulkoalueella liikkuneita.
2.7 Useita samanaikaisia organisaatiomuutoksia
Yrityksen organisaatio oli muuttunut lyhyessä ajassa useamman kerran. Osa tehtävistä
oli edelleen täyttämättä ja osassa oli tapahtunut henkilömuutoksia. Metallin talteenoton
vastuualueissa oli myös tapahtunut merkittäviä muutoksia ja toisten sijaisuuksia ja toisen työtehtävän tekemistä oman työn ohessa. Samalla yritykseen oli tullut uutta väkeä.
2.8 Tapaturman aikaan pidetty turvallisuusinfo
NN:n työtoveri MM ja hänen esimiehensä AV olivat samassa etukäteen sovitussa turvallisuusinfossa klo 8.00–10.00. Ilmeisesti osittain tästä syystä NN lähti yksin
näytteenottokierrokselle. Lisäksi tilapäisen tuuraajan PM:n oli ilmeisesti haasteellista
hahmottaa ja tehdä oikeita päätelmiä ensimmäisistä ilmoituksista rikkivetymääristä
NN:n työskentelyalueella muiden työtehtävien päällekkäisyyden takia (aamupalaveri).
Toisaalta tilanne oli normaalia toimintaa tehtaalla.
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2.9 Ympäristö- ja olosuhdetekijät lisäsivät rikkivetyvaaraa
Onnettomuushetkellä sää oli lähes tyyni. Portin sääaseman mukaan tuulennopeus
klo 8.30–9.30 oli 0–0,5 m/s, joka on hyvin poikkeuksellista. Nämä edistivät rikkivetypitoisuuden nousua NN:n työskentelypisteessä.
2.10 NN menehtyi rikkivetymyrkytykseen
Yksin työskennellyt ja ilman asianmukaisia suojainvälineitä työskennellyt NN menehtyi työskenneltyään esineutraloinnin varastosäiliön vallitilaan syntyneessä korkeassa
rikkivetypitoisuudessa. Hän menehtyi tapaturmapaikalle elvytysyrityksistä huolimatta.

3. VASTAAVIEN TYÖTAPATURMIEN TORJUNTA
3.1 Johdon prosessi- ja työturvallisuusvastuut
Yrityksen johdon tulee ottaa johto työ- ja ympäristöturvallisuusasioissa. Koko henkilökunnan ja paikalla toimivien alihankkijoiden esikuvana toimiminen on tärkeää. Johdon
tulee osallistua turvallisuuden kannalta merkittävien asioiden käsittelyyn. Johdon tulee laatia vaaratilanteille kirjallinen ja kaikkien tiedossa oleva tiedotus- ja dokumentointimenettely. Vaarojen merkitys ja vähättely työpaikalla kasvavat, jos vaaroista on
epämääräistä tietoa, niihin puututaan hitaasti ja vaaralliset tilanteet saadaan tietoon
epämääräisinä huhuina.
Työturvallisuusriskien torjunnan lähtökohtana ei ole pakollinen, jatkuva henkilösuojaus, vaan jatkuva prosessin ajanmukainen, luotettava ohjaus ja valvonta, jolla varmistetaan työympäristön turvallisuus. Jos tämä ei riitä, työnantajan vastuulla on päättää
työssä käytettävistä suojaimista. Suojaimet ja turvalaitteet kuten kaasumittarit tulee
olla ensisijaisesti henkilökohtaisia ja niiden kunnonvalvonta tulee olla systemaattista.
Kaikkien työskentelypaikkojen hengitysilmaan joutuneet hengenvaaralliset kaasut
on tunnistettava jatkuvasti osana prosessiautomaatiota ja niistä on tiedotettava avoimesti koko henkilökunnalle. Työympäristöön mahdollisten hengenvaarillisten kaasupitoisuuksien valvonta tulee toteuttaa pääasiassa kiinteillä mittareilla henkilökohtaisista
suojaimista luopumatta.
3.2 Prosessiturvallisuus
Uuden tuotantotekniikan riskit tulee tunnistaa etukäteen käyttäen riittäviä taloudellisia resursseja sekä parasta mahdollista asiantuntemusta ja systemaattista riskien
arviointia.
Turvallisuusvastuuta ei saa eriyttää käyttöorganisaatiosta. Prosessiturvallisuuden kehittäminen edellyttää tuotantotekniikan ja vaarallisiin kemikaaleihin liittyvien vaarojen ja
torjunnan asiantuntemusta. Käyttöhäiriöt tulee kirjata valvomon päiväkirjaan ja ne on
analysoitava myös turvallisuuden kannalta. Näytteenottoventtiili tulee asentaa yläviiston yhteen päähän niin, ettei niihin kerry ylimääräistä sakkaa
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Prosessiturvallisuus on ydinasia onnettomuuksien ehkäisyssä ja häiriöttömässä
tuotannossa. Prosessia, joka sisältää merkittäviä riskejä tulee aina voida luotettavasti
hallita ja ohjata. Päätöksenteko prosessin
alasajosta tulee vastuuttaa ja ohjeistaa.
Käytönvalvojien vastuut ja tehtävät tulee
selkeästi määritellä ja heidän organisatorinen asemansa tulee olla sellainen, että
he kykenevät huolehtimaan tehtävistään.
Hallitulla tuotantonopeudella ja ennakkohuollolla prosessin ennakoimattomien
häiriöiden ja suunnittelemattomien ylös- ja
alasajojen määrä vähenee.
Tapaturman aiheuttanut näytteenottoventtiili sijaitsi alaspäin laskeutuvan yhteen päässä
tukkeutuen kalkkikivilietteestä helposti.

3.3. Jatkuva riskitietoisuus
Prosessisuunnittelijat sekä käyttö- ja kunnossapidon henkilöstö, työntekijätaso mu-

kaan luettuna, tulee ottaa mukaan riskien arviointiin. Turvallisuuskriittisten laitteiden
kunnossapidon tulee olla ennakkohuollon piirissä. Käyttöhäiriöiden turvallisuusmerkitys on arvioitava ja käyttöhäiriöiden syiden selvittämiseen on paneuduttava.
Turvallisuusohjeet ja siihen liittyvä koulutus ja opastus tulee pitää ajan tasalla. Vaarallisille pitoisuuksille on määriteltävä toimenpiderajat.
Lähteet: Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) onnettomuustutkintaraportti
Dnro 2007/06/2012.
YLEISTIEDOT
Koneet ja laitteet		
Koodi
Ammatti
Louhinta- ja rikastustyöntekijät
601
Toimiala
Teollisuus, metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus D4
Työympäristö
Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto
023
Työtehtävä
Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen
11
Työsuoritus
Työskentely käsikäyttöisillä työkaluilla
21
Poikkeama
Kaasun, nesteen, pölyn, savun tms. aiheuttama poikkeama 20
Vahingoittumistapa Joutuminen kaasu- tai hiukkaspilveen
23
Raportti on hyväksytty TVL:n TOT-johtokunnan kokouksessa 13.11.2015.
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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kunnossapito
ja huolto.

➜

➜
➜

9
Rikkivetyä
vapautuu
liuoksesta.
Hönkiä purkautuu
ulos säiliöstä
ylipaineesta
johtuen.

Ulkona
näytteenoton
kulkureitillä
suuria rikkivetypitoisuuksia

➜

Kalkkilietettä
pääsee
keräilykaivoon,
joka
automaattisesti
pumpataan
säiliöön.

➜

Riskialueiden
puutteellinen
eristys

Näytteenottaja
joutuu
hengittämään
tappavia
rikkivetypitoisuuksia

➜

Näytteenottoventtiili jää auki

➜

➜

Yksintyöskentely

Näytteenottaja
menehtyy
hengitettyään
rikkivetyä

➜

TAPAHTUMAT

Ei hengityssuojainta.

Ei
henkilökohtaista
kaasumittaria,

Ulkona ei
rikkivedyn
mittausta.

Lattiakaivosta
yhteys
esineutraloinnin
varastosäiliöön.

➜

.

Kaikkia rikkivetypäästö-lähteitä
ei ole tiedostettu
suunnitteluvaiheessa.
Riskianalyysi
ei kattava.

➜

➜

.

Vaarojen tunnistuksen ja riskinarvioinnin
keskeneräisyys
Kiinteitä mittareita ei pidetty tarpeellisena hankkia
ulkoalueille.

➜

Kunnossapitomenettelyjen
kehittymättömyys

Riittämätön
tiedotus ja
tiedonkulku
rikkivetyriskeistä.
Rikkivetypitoisuuksiin
turruttu

Henkilökohtaisia
mittareita vähän.

➜

➜

➜

TAPATURMATEKIJÄT
(VÄLITTÖMÄT)

TAPATURMATEKIJÄT
(VÄLILLISET)

➜

TOT 3/12

Kaavio tapahtuman kulusta ja tapaturmatekijöistä:

Omia muistiinpanoja:

Vapaasti kopioitavissa. Lähde: TVL 2013

TVL
TOT-TUTKINTA

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
Bulevardi 28, 00120 Helsinki

Yhteyshenkilöt ja lisätietoja tapauksesta:
Johtaja Mika Tynkkynen, p. 0404 504 236, mika.tynkkynen@tvl.fi
Työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0404 504 232, janne.sysi-aho@tvl.fi
Työturvallisuusasiantuntija Marja Kaari, puhelin 0404 504234, marja kaari@tvl.fi
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