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TOT 2/14

Bioenergian käyttöön liittyvät
työpaikkakuolemat

TOT-teematutkinnassa tarkastellaan useampia, määritetyn aihepiirin osalta keskenään
samankaltaisia työtapaturmia. Tutkinnan tavoitteena on vastaavien tapaturmien torjunta
ja työturvallisuuden edistäminen.
Tässä teematutkinnassa on tutkittu bioenergiaa tuottavien voimaloiden ja laitosten
alueilla tapahtuneita tapaturmaisia kuolemantapauksia. Teematutkinnan perusteella
merkittäviksi myötävaikuttaviksi riskitekijöiksi nousivat biopolttoaineiden ominaisuudet.
Tapaturmauhrit menehtyivät häkämyrkytykseen ja holvaantuneen biopolttoaineen purkamisen yhteydessä syöttöruuvin aiheuttamiin vammoihin tai tukehtumiseen. Osa tapaturman uhreista menehtyi voimalaitoksilla pyörivän murskaimen aiheuttamiin vammoihin.
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A.

TAUSTATIEDOT JA LÄHTÖTILANNE

T

ässä teematutkinnassa keskitytään bioenergiaa (biomassalla tai sen jalosteilla sähköä ja/tai
lämpöä) tuottavien voimaloiden ja laitosten alueella tapahtuneisiin kuolemantapauksiin.
Tutkintaan otettiin mukaan TOT-tapaukset, joissa oli selkeästi pystytty toteamaan olennaiseksi
tapaturmatekijäksi jokin biomassalle tai sen jalosteille (käytetään jatkossa termiä biopolttoaineet)
tyypillinen ominaisuus, tai näiden käyttöön liittyvä tyypillinen työvaihe tai työympäristö. Teematutkinnassa käsitellään vuonna 2014 hakesiilossa sattunutta kuolemantapausta (Liite 1) ja seitsemää
aiempaa työntekijöille (TOT) ja yrittäjille (YTOT) sattunutta kuolemaan johtanutta työtapaturmaa
vuodesta 1988 lähtien. Alkuperäiset tutkintaraportit löytyvät TOT-tietojärjestelmästä (totti.tvk.fi).

Hakesiilotapaturma (Liite 1)
Maatalousyrittäjä NN meni yksin varastosiilolle selvittämään lämmitykseen liittyvää ongelmaa.
Todennäköisintä on, että hake oli holvaantunut siilossa ja NN oli purkanut tilannetta potkimalla
haketta, jolloin hake sortui hänen alta. NN jäi hakkeen alle, eikä päässyt omin avuin siilosta pois.
Hän menehtyi tukehtumalla tapahtumapaikalle.

TOT 5/88 Työntekijän kuolema hänen luiskahdettuaan polttohakkeen
kuljetusruuviin jäätynyttä kamia rikottaessa
Tapaturmauhri NN oli talvella siirtämässä kauhakuormaajalla hake- ja kuorijätettä varastokasasta
ruuvikuljettimelle, josta alkava kuljetinlinjasto siirsi jätteet vaneritehtaalta voimalaitokselle
poltettavaksi. Ruuvisyöttimessä oli ollut jäätynyt hake- ja kuoripaakku eli kami. NN oli käynnistänyt
ruuvikuljettimen, ryhtynyt rikkomaan ruuvin päällä olevaa kamia rautakangella ja horjahtanut
ruuviin. Hänet löydettiin menehtyneenä muutamien metrien päästä kuljetinlinjastolta.

TOT 15/97 Metallimies liukastui ja putosi kansilevyn läpi kolakuljettimen
sisään ja puristui kuoliaaksi
Turvekäyttöisessä lämpövoimalassa oli tarkoitus uusia koteloidun kolakuljettimen sisältäpäin
syöpyneitä kansilevyjä. Uusimista varten kansilevyt täytyi mitata. Mittaustyötä varten aliurakoitsijan
työntekijä NN nousi kalteville ja syöpyneille kansilevyille laitoksen työnjohtajan ohjeistuksen
mukaan. Kolakuljetin oli päällä koko ajan. NN liukastui ja putosi levyjen läpi kolakuljettimen sisään.
Paikalla ollut työtoveri MM ei tiennyt missä kuljettimen lähin hätäpysäytin oli ja lähti tekemään
asiasta ilmoitusta valvomoon. Kuljettimen käyttövirta katkaistiin vajaan kymmenen minuutin
kuluttua putoamisesta. NN menehtyi kuljettimesta irrottamisen aikana.

YTOT 2/08 Kiinteistönhoitaja menehtyi puupellettisiiloon syntyneeseen häkään
Kiinteistönhoitaja NN oli mennyt perjantaina yksin tarkistamaan valvomansa asuinkiinteistön
pellettikäyttöistä lämmityslaitosta varmistaakseen sen toiminnan viikonlopun yli. NN oli noussut
siirrettävien tikkaiden avulla pellettisiilon yläosassa olleen miesluukun kautta siilon ylätasanteelle
ja sen jälkeen laskeutunut kiinteitä tikkaita pitkin ylätasanteella olleesta aukosta siilon pohjalle.
NN löydettiin tiistaina siilon pohjalta häkään menehtyneenä. Pellettipoltin ei ollut sammunut
ja siilossa oli puupellettiä jäljellä. NN:llä oli tapana käydä siilon sisällä lapioimassa seinustoille
jäänyttä pellettiä syöttöruuville (holvaantumisilmiö).
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YTOT 3/08 Eläkkeellä ollut henkilö menehtyi puupelletistä syntyneeseen häkään ja
häntä auttanut menetti tajuntansa
Asuinkiinteistöjen lämpölaitoksena oli erillisessä ulkorakennuksessa toimiva pellettilaitos. Lähistöllä asunut eläkkeellä ollut rengasasentaja NN oli mennyt katsomaan lämpölaitosta avopuolisonsa
kanssa. NN oli mennyt oma-aloitteisesti puupellettisiiloon lapioimaan pellettiä siilon reunoilta
kuljettimelle. Muutaman minuutin päästä NN oli ilmoittanut voivansa pahoin. Avopuolison paikalle
hakema naapuri KK hälytti paikalle apua, meni siiloon auttamaan NN:ää ja menetti pian tajuntansa.
Pelastuslaitoksen saavuttua paikalle NN todettiin kuolleeksi ja KK vietiin ambulanssilla sairaalaan.

YTOT 1/09 Liikkeenharjoittaja menehtyi turvesiiloon sen holvaantumista purkaessaan
Liikkeenharjoittaja NN oli mennyt yksin tutkimaan palaturpeella käyvän lämpölaitoksen toimintaa.
Poltin oli sammunut, vaikka siiloon oli tuotu kuorma pari päivää aiemmin. NN oli ilmeisesti
laskeutunut kiinteitä tikkaita pitkin palaturpeiden päälle lapio kädessään tutkiakseen miksi turve
ei ollut laskeutunut tasaisesti syöttöruuville (holvaantumisilmiö). Kun holvaantunut palaturvekasa
romahti, NN putosi siilon pohjalle käynnissä olleen syöttöruuvin kohdalle loukkaantuen vakavasti.
Lisäksi hänen päälleen putosi metrin verran turvetta. NN yritti pyytää apua matkapuhelimella, mutta
kenttä ei riittänyt siilossa puhelinyhteyden muodostamiseen. NN löydettiin menehtyneenä noin
kahdeksan tunnin kuluttua tapaturmasta.

TOT 2/10 Laitosmies putosi lämpövoimalan murskaimeen
Lämpövoimalaitoksen laitosmies NN ja kuorma-autonkuljettaja purkivat kantolastia vakiintuneen
käytännön mukaisesti kiekkoseulaan. Laitteiden käynnistämisen jälkeen murskaustilasta kuului voimakas pamaus. NN sammutti laitteiston ja meni murskaustilaan selvittämään tarkemmin ongelmaa.
Kuljettaja seurasi NN:n perässä pian tämän jälkeen. Hän havaitsi tilan olevan täynnä turvepölyä, totesi
huoltoluukun olevan auki ja lähti viereiseen rakennukseen hälyttämään apua. Myöhemmin todettiin
NN:n pudonneen avoimesta huoltoluukusta murskaimeen, josta oli onnettomuuden yhteydessä
irronnut koneen runkoon kiinni pultattu järeä kitasuoja. Suojan irrottua murskaimesta oli sinkoutunut
metallin osia yläpuolella olevaa huoltoluukkua päin, jolloin luukku oli irronnut pois paikaltaan.

TOT 4/10 Autonkuljettaja menehtyi purkaessaan hakekuormaa voimalaitoksella
Autonkuljettaja NN vei talvella hakekuormaa voimalaitokselle puoliperävaunullisella kuorma-autolla.
Hän meni tyhjentämään kuormaa vaakatasossa purettavasta perävaunusta kipattaville ajoneuvoille
tarkoitetulle purkupaikalle. Perävaunu ei tyhjentynyt kokonaan. Loppulastin lapioinnin yhteydessä
NN putosi noin 4,5 metriä syvään purkumonttuun (auton lavalta mitattuna 6 metriä). NN:n
katoaminen havaittiin vähän ajan kuluttua. Etsintöjen yhteydessä selvisi, että NN oli menehtynyt
kulkeuduttuaan purkumontusta hakemurskaimeen.

A1. Työympäristö, työ, työtehtävä, työsuoritus
Kaikki kahdeksan tapaturmauhria (NN) toimivat eri toimialoilla:
• sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (TOT 5/88)
• metallirakentaminen ja osien valmistus (TOT 15/97)
• kiinteistönhoito (YTOT 2/08)
• viljakasvien viljely (YTOT 3/08)
• moottoriajoneuvojen kauppa (YTOT 1/09)
• teollisuuden kunnossapito (TOT 2/10)
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• tieliikenteen tavarakuljetus (TOT 4/10)
• metsänhoito (hakesiilotapaturma Liite 1)
Tapaturmat sattuivat suurilla voimalaitoksilla (TOT 5/88, 15/97, 4/10) ja erikokoisilla lämpölaitoksilla (TOT 2/10, YTOT 2/08, 3/08, 1/09, hakesiilotapaturma Liite 1), jotka käyttivät biopolttoaineena
pellettiä, haketta, palaturvetta tai näiden yhdistelmiä.
Laitoksilla tapaturmapaikkoja olivat seuraavat:
• ulkona oleva hakevarasto (TOT 5/88)
• laitoksen sisällä oleva kuljetinlinjasto (TOT 15/97)
• pelletin/hakkeen/turpeen varastosiilo (YTOT 2/08, 3/08, 1/09, hakesiilotapaturma Liite 1)
• kantojen/hakkeen purkupaikka (TOT 2/10, 4/10).
Neljässä kahdeksasta tapauksesta NN:n tehtäviin liittyi huoltotoimenpiteinä laitoksen kattilan ja
varastosiilojen toiminnan varmistaminen (TOT 5/88, YTOT 2/08, 1/09, hakesiilotapaturma Liite 1)
ja yhdessä tapauksessa tätä toimintaa teki oma-aloitteisesti ulkopuolinen eläkkeellä oleva henkilö
(YTOT 3/08). Muissa kolmessa tapauksessa NN:n tehtäviin kuului korjausrakentamiseen liittyvä
koteloidun turvekolakuljettimen syöpyneiden kansilevyjen vaihto (TOT 15/97), kantokuorman purkamisen sekä murskaamisen avustaminen (TOT 2/10) ja hakekuorman kuljetus sekä purkaminen
vastaanottoasemalla (TOT 4/10).

A2. Vaara, vaaratilanne, vaarallinen tapahtuma,
vahinko, vakavuus
Kahdessa tapauksessa kahdeksasta vaarana oli häkämyrkytys liittyen varastossa olevien pellettien
tuottamaan korkeaan häkäkaasupitoisuuteen (YTOT 2/08, 3/08). Neljässä tapauksessa liikuttiin
käynnissä olevien laitteiden läheisyydessä, mihin liittyi puristumis- ja ruhjoutumisvaara(TOT 5/88,
15/97, YTOT 1/09, 2/10). Yhdessä tapauksessa vaarana oli loukkaantuminen monttuun pudotessa ja
murskautuminen liittyen käynnissä olevaan kuljettimeen (TOT 4/10). Hakesiilotapaturmassa (Liite1)
vaarana oli puristuminen ja tukehtuminen jäätäessä varastossa hakkeen alle.
Tilanne muodostui vaaralliseksi neljässä tapauksessa tapaturmauhri NN:n mennessä sisälle
varastosiiloon (YTOT 2/08, 3/08, 1/09, hakesiilotapaturma Liite 1), kahdessa tapauksessa NN meni
liian lähelle liikkuvaa kuljetinta (TOT 5/88, 15/97), yhdessä liian lähelle murskainta (TOT 2/10) ja
yhdessä NN työskenteli liian lähellä purkumonttua ja liikkuvaa kuljetinta (TOT 4/10). Toisaalta viidessä
tapauksessa vaaratilanteen syntymiseen vaikutti myös biopolttoaineen ominaisuus holvaantua (YTOT
2/08, 1/09, TOT 4/10, hakesiilotapaturma Liite 1) ja jäätyä (TOT 5/88, 4/10, hakesiilotapaturma Liite 1).
Kuudessa tapauksessa kahdeksasta vaarallinen tapahtuma oli putoaminen: näistä kahdessa
tapauksessa (TOT 5/88, YTOT 1/09) NN putosi pyörivälle syöttöruuville (YTOT 1/09 tapauksessa
putoamisen mahdollisti holvaantuneen turpeen sortuminen alta), kahdessa tapauksessa NN putosi
liikkuvalle kolakuljettimelle (TOT 15/97, 4/10), yhdessä käynnissä olevaan murskaimeen (TOT 2/10)
ja hakesiilotapauksessa (Liite 1) hakkeen alle (holvaantunut hake sortui alta). Kahdessa tapauksessa
NN altistui korkealle häkäpitoisuudelle (YTOT 2/08, 3/08).
Kahdessa tapauksessa henkilö ruhjoutui ja menehtyi pyörivän syöttöruuvin aiheuttamiin
vammoihin (TOT 5/88, YTOT 1/09), yksi puristui kuoliaaksi kolakuljettimella (TOT 15/97), yksi
ruhjoutui ja menehtyi pyörivällä murskaimella (TOT 2/10), yksi menehtyi tukehtumalla hakekasan
alle (hakesiilotapaturma Liite 1) ja kaksi menehtyi häkämyrkytykseen (YTOT 2/08, 3/08). Yhdessä
tapauksessa (TOT 4/10) ei tiedetä varmuudella mihin NN menehtyi (NN putosi neljästä tai kuudesta
metristä kuljetinlinjastolle ja kulkeutui murskaimelle).
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B.

VÄLITTÖMIEN TURVALLISUUSPOIKKEAMIEN TARKASTELU

B 1. Vahingoittumista edeltäneet
turvallisuuspoikkeamat
B 1.1 Ihmisten toiminta ja työympäristön poikkeamat
Vaarallisia toimintatapoja
Viidessä tapauksessa kahdeksasta vaaran olemassaolon mahdollisti vakiintunut väärä toimintatapa:
jäätynyttä hakepaakkua irrotettiin syöttöruuvilta sen ollessa käynnissä (TOT 5/88), ulkopuolinen
henkilö kävi pellettisiilossa (YTOT 3/08), holvaantunutta biopolttoainetta purettiin lapiolla varaston
reunalla seisten ja kurkotellen (YTOT 1/09) tai jalalla potkien (hakesiilotapaturma Liite 1) ja vaakatasossa purettavalle kuorma-autolle oli sallittu kuorman purku kippipurkupaikalla ajoneuvotyypille
tarkoitetun purkupaikan sijaan (TOT 4/10).

Biopolttoaineisiin liittyviä työympäristön poikkeamia
Biopolttoaineiden ominaisuudet haittasivat laitosten sekä kuormienpurkamisen normaalia toimintaa
• Yhdessä tapauksessa NN joutui irrottamaan jäätynyttä hakepaakkua eli kamia syöttöruuvilta
(TOT 5/88).
• Toisessa tapauksessa turpeen syövyttämät kuljetinlinjaston kansilevyt pettivät NN:n alta tämän
kaaduttua levyjen päälle (TOT 15/97).
• Kaksi tapaturmauhria altistui pellettisiilon pohjalla korkealle häkäpitoisuudelle (YTOT 2/08,
YTOT 3/08) sekä toisessa tapauksessa yksi auttamaan tullut henkilö altistui myös häkäkaasulle
(YTOT 3/08).
• Yhdessä tapauksessa palaturve ei siirtynyt varastosta syöttöruuvin kautta polttokattilaan ja NN
meni purkamaan holvaantunutta turvetta (YTOT 1/09).
• Yhdessä tapauksessa kantojen mukana murskaimeen joutui metallin pala/paloja, jotka irrottivat murskaimen roottorista teriä ja NN meni selvittämään tilannetta (TOT 2/10).
• Yhdessä tapauksessa hake oli mahdollisesti aiheuttanut teknisen vian ajoneuvon tyhjennysmekanismiin, jolloin NN joutui lapioimaan haketta pois perävaunusta (TOT 4/10).
• Hakesiilotapauksessa (Liite 1) NN oli todennäköisesti mennyt varastoon purkamaan holvaantunutta haketta.

B 1.2 Myötävaikuttavat riskitekijät
Turvepöly
Yhdessä tapauksessa murskaintila täyttyi näkyvyyttä haittaavasta turvepölystä, joka myötävaikutti
NN:n putoamiseen avonaisesta huoltoluukusta murskaimeen (TOT 2/10.)

Tekniset tekijät
Useimmissa tapauksissa esiintyi teknisiä turvallisuuspuutteita laitteissa/työvälineissä ja työpisteen
rakennetussa ympäristössä. Esimerkiksi varastosiilojen pohjien kaltevuuskulmat olivat liian pieniä
(edistää biopolttoaineen holvaantumista) tai siiloihin jouduttiin menemään sisälle huoltotöiden
vuoksi. Yhdessä tapauksessa (YTOT 3/08) vaikea varastosiiloon pääsy hidasti palomiesten pelastustyötä (jouduttiin purkamaan rakenteita) (kuva 1).
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Biopolttoaineet

Kuva 1. Pelastuslaitoksen tekemä aukko
siilon kylkeen (YTOT 3/08).

Biopolttoaine

Tämän teematutkinnan yhteydessä todettiin, että
biopolttoaineet voivat olla tilanteesta riippuen tapaturmatekijöitä tai myötävaikuttavia riskitekijöitä.
Tällaisia polttoainesiin liittyviä ominaisuuksia ovat
muun muassa seuraavat:
• Hake voi muodostaa hakepaakkuja, erityisesti
pakkasella ulkovarastossa.
• Pelleteille on ominaista hapeton palaminen
ja häkäkaasun (sekä aldehydien) muodostaminen (häkä eli hiilimonoksidi on vaarallista,
koska se syrjäyttää tehokkaasti hapen ihmisen
verenkierrossa).
• Happamalle turpeelle on ominaista syövyttää/
haurastuttaa metallia.
• Kantokuormien, kuten muidenkin polttoainekuormien, mukana voi kulkeutua muun
muassa metalliosia puunkorjuussa rikkoutuneesta sahanterästä, hakkurin terien kappaleita tai muuta roskaa edellisistä kuormista.
• Kaikki edellä mainitut polttoaineet voivat
jäätyä talvella sopivissa olosuhteissa.
Lisäksi kaikki mainitut biopolttoaineet voivat
niin sanotusti holvaantua sopivissa olosuhteissa:
polttoaineet voivat jähmettyä varastojen reunoille
tai rekkojen perävaunuihin ja ne voivat myös
muodostaa siilossa syöttöruuvin ympärille onton
Pohjantilan, joka voi helposti romahtaa ja jota ei voi nähdä
kaltevuuskulman
varastosiilon yläpuolelta (kuva 2).
oltava yli 45°

Pohjan
holvaantumisen
kaltevuuskulman
oltava yli 45o estämiseksi
Syöttöruuvi
Syöttöruuvi holvautumisen
siirtää
Yleisesti esiin nousi yksintyöskentely sekä siihen
estämiseksi
polttoaineen
siirtää polttoaineen
liittyvä työtehtävien turvallisen toteutuksen ja
takatulisuojan
takatulisuojan kautta
kautta
valvonnan puutteellinen suunnittelu ja toteutus.
arinaan
arinaan

Yksintyöskentely

Perehdytys
Kuva 2. Yksi esimerkki biopolttoaineiden
holvaantumisesta varastosiilossa.

Yhdessä tapauksessa vahingon vakavuuteen vaikuttava riskitekijä oli työparin puutteellinen perehdytys
yhteisellä työpaikalla toimimiseen (TOT 15/97).

Ohjeistus
Useilta työpisteiltä puuttui selkeät työohjeet (mukaan lukien häiriöiden turvallinen purkaminen,
esim. TOT 2/10) ja niiden noudattamisen valvonta. Lisäksi puutteita esiintyi huomio- ja varoituskylteissä, joilla ohjataan toimintaa työpisteessä, esimerkiksi hätäpysäyttimen sijaintia osoittava
(TOT 15/97) tai häkävaarasta varoittava kyltti (YTOT 2/08, 3/08).
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Valvonta
Tekninen tai työnjohdollinen valvonta ei toiminut laitoksilla niiden koosta riippumatta. Yhdellä
isolla voimalaitoksella (TOT 4/10) oli käytössä valvontakamera tapaturma-alueella. Yleinen haaste
on yhteydenpitomenetelmien suunnittelu ja toteutus valvomon ja työpisteen välillä, etenkin kun
tapaturmatilanteessa kummastakin suunnasta on pystyttävä reagoimaan tilanteeseen nopeasti.

B 1.3. MUIDEN YRITYSTEN, VIRANOMAISTEN JA
MUIDEN ULKOPUOLISTEN TAHOJEN TOIMINTA
Vaaralle altistuttiin muun muassa siksi, että oikeaa tietoa ei ollut saatu esimerkiksi käyttöturvallisuustiedotteiden muodossa tai varoitusteksteinä kuormakirjojen mukana. Toisaalta tietoa ei
ollut kenties ollut tai tullut myöskään laitoksen/varaston valmistajalta tai omistajalta. Esimerkiksi
varastosiilon huoltotöitä tekevillä henkilöillä ei ollut tietoa pelletteihin liittyvästä häkävaarasta
(YTOT 2/08, 3/08).
Turvallisuus- ja riskitietoisuuden kannalta tärkeä oikea tieto ei usein kulje erilaisten ja toistensa kesken risteävien alihankintaketjujen läpi. Tästä on laadittu yksi asian monimutkaisuutta
havainnollistava esimerkki, kuva 3. Kuvassa on käytetty käyttöturvallisuustiedotetta ja rahtikirjaa
esimerkkinä siitä, miten tiedon tulisi eri reittejä pitkin kulkea sille henkilölle, joka käytännössä
lämpölaitoksella työskentelee. Toisaalta, mille kaikille biopolttoaineille tarvittaisiin käyttöturvallisuustiedote? Pelletille se on laadittu, koska sen ominaisuuksiin kuuluu muun muassa hapeton
palaminen ja näin vaarallisten häkäpitoisuuksien muodostaminen. Miten vaaroista tiedotetaan
silloin, kun käyttöturvallisuustiedotetta ei ole? Myös laitoksen/varastosiilon valmistajan tulee
huolehtia omalta osaltaan turvallisen tuotteen valmistuksesta, luovutuksesta ja käytöstä.

Polttoainetilaus

ALOITA TÄSTÄ
Laitoksen
omistaja tai sen
edustaja

Käyttöturvallisuustiedotteet
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja

Käyttöturvallisuustiedote 1.
toimituksen
yhteydessä +
päivitykset,
laskutus

Yhteinen työpaikka

PIENI LÄMPÖLAITOS

Laitosmies (voi olla
kiinteistönhuoltofirma,
yrittäjä tmv.)

Rahtikirja,
lähetyslista

Pelletti
Pellettiä
valmistava ja
myyvä taho

Rahtikirja (varoitusmerkinnät
-monesti numerokoodeilla)

Kuljetusfirma/yrittäjä
(voi olla alihankintaketjutusta)

Pelletti

Kuva 3. Esimerkki pienten lämpölaitosten biopolttoaineen hankintaan ja toimitukseen liittyvistä mahdollisista tahoista sekä alihankintaketjuista ja niissä tapahtuvasta toiminnasta ja tiedonvälitysvastuista. Mitä pienemmästä lämpölaitoksesta on kyse, a) sitä todennäköisemmin laitoksen
omistaja/edustaja ja toiminnasta käytännössä huolehtiva laitosmies ovat yksi ja sama henkilö ja b)
sitä todennäköisemmin laitokselta puuttuu jatkuva miehitys ja mahdollisesti laitoksen etäseuranta.
Työterveyshuollon rooli tiedonvälittäjänä jäi tämän tutkinnan yhteydessä epäselväksi.
Työterveyshuollon toimintaa ei mainittu tapauksissa tapaturmatekijänä, mutta se mainittiin
parissa tapaturmien torjuntaa käsittelevässä osiossa. Tietoa ei ole esimerkiksi siitä, että oliko
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häkämyrkytystapauksessa (YTOT 2/08, 3/08) työterveyshuolto tehnyt työntekijöiden työolosuhteita
käsittelevän työpaikkaselvityksen ja -käynnin. Tai oliko työntekijä itse, vai jonkun muun tahon
toimesta, päätynyt hankkimaan suodattavan hengityssuojaimen pölyn takia (YTOT 2/08, kyseinen
suojain ei suojaa häkäkaasulta tai hapenpuutteelta)? Tai oliko työntekijä itse, vai jonkun muun
tahon toimesta tietoinen hapen puutteesta siilossa (YTOT 3/08)? On siis myös mahdollista, että
työterveyshuollossa ei ole ollut tietoa esimerkiksi kyseisestä pelletteihin liittyvästä häkävaarasta.
Yhtenä haasteena voi olla myös yrittäjänä toimiminen, koska yrittäjän ei tarvitse itse liittyä
työterveyshuoltoon (yrittäjällä täten yksi tärkeä tiedonsaantikanava vähemmän).

B 2. Mahdollisuudet välttää tai rajoittaa vahinkoa
Viidessä tapauksessa kahdeksasta tilanteet ovat edenneet sen verran nopeasti, että niissä vaaraalueella työtä tehneillä tapaturmauhreilla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa tapahtumiin (TOT
5/88, 15/97, 2/10, YTOT 1/09, hakesiilotapaturma Liite 1).
Edellä mainituista tapauksista yhdessä olisi periaatteessa pystytty toisen osapuolen toimesta
rajoittamaan vahingon vakavuutta, todennäköisesti estämään menehtyminen, jos työparina
toiminut henkilö olisi tiennyt hankalassa paikassa olevan hätäpysäyttimen sijainnin (TOT 15/97).
Lisäksi kahdessa muussa tapauksessa vaaratilanteen jälkeen menehtyminen olisi voitu estää, jos
NN:t olisivat jollain keinolla päässeet pois varastosiilosta. Apua ei pystytty hälyttämään muun
muassa siksi, että siilon pohjalta ei saatu yhteyttä matkapuhelinverkkoon (YTOT 1/09), eikä muita
hälytysjärjestelmiä ollut käytössä (YTOT 1/09, hakesiilotapaturma Liite 1).
Häkämyrkytys voi tapahtua todella nopeasti, jos häkäpitoisuus on korkea. Yhdessä tapauksessa
paikalla oli muita henkilöitä, mutta NN:ää ei silti saatu pelastettua (YTOT 3/08). Tilanne oli niin
vaarallinen, että se melkein aiheutti myös auttamaan tulleen henkilön menehtymisen häkämyrkytykseen. Lisäksi tapauksessa vaikea varastosiiloon pääsy hidasti palomiesten pelastustyötä
(jouduttiin purkamaan rakenteita) (kuva 1).
Tämän tutkinnan yhteydessä kahden tapauksen kohdalla oli vaikeaa käsitellä vahingon välttämistä
tai rajoittamista (YTOT 2/08, TOT 4/10). Häkämyrkytystapauksen (YTOT 2/08) etenemisestä ei ole
tarkkaa tietoa. Todennäköisesti menehtymisen olisi kuitenkin voinut estää yleensä mukana ollut
työpari, mutta jostain syystä kyseisellä kerralla NN oli mennyt siilolle yksin. Tai toisaalta tilanne
olisi voinut saada vielä ikävämmän käänteen, jos paikalla ollut työpari olisi myös menehtynyt
häkämyrkytykseen mennessään auttamaan NN:ää. Toisessa tapauksessa (TOT 4/10) putoaminen
purkumonttuun on ollut nopea tapahtuma, eikä NN ole pystynyt tekemään asialle mitään. Kyseisen
tapauksen kohdalla ei tiedetä milloin NN on menehtynyt. Tilanteen olisi kuitenkin ehkä voinut
välttää tai vahinkoa rajoittaa sillä, että NN:lle olisi lähetetty työpari siksi ajaksi, kun hän purki
loppulastia lapiolla perävaunusta purkumonttuun. Tosin vahingolta olisi vältytty kokonaan, jos
kyseiselle peräpurkuautolle ei olisi sallittu kippipurkupaikan käyttöä.
Toisaalta kaikki edellä mainitut kuolemaan johtaneet tapaturmat olisi pystytty kaikissa tilanteissa
välttämään ja vahingon vakavuutta rajoittamaan teknisillä ja rakenteellisilla ratkaisuilla, jotka
olisivat myös samalla sujuvoittaneet työn tekemistä. Tämä kuitenkin vaatii oikeanlaista tietoa
turvallisuudesta ja riskeistä, jotta etenkin vakiintuneet väärät toimintatavat kyettäisiin kyseenalaistamaan ja muuttamaan turvallisemmiksi.
Monessa tapauksessa jonkinlainen valvontamenetelmä ja laitteen kaukopysäytysmahdollisuus
olisivat vähintään rajoittaneet vahingon vakavuutta, etenkin kun useimmissa tapaturmatilanteissa
työskenneltiin yksin. Vain yhdessä tapauksessa kahdeksasta voidaan todeta menehtymisen
tapahtuneen välittömästi (NN putosi suoraan murskaimeen, TOT 2/10).
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c.

TurvallisuusjohtamiseEN
LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT

T

urvallisuusjohtamisen riskitekijöiden tunnistaminen oli haasteellista, koska useimmissa
tutkinnoissa riskitekijöitä ei ollut käsitelty selkeästi. Onko aiemmin osattu kytkeä riskitekijöitä
turvallisuusjohtamiseen? Toisaalta onnettomuuksia oli tutkittu aikavälillä 1988–2010, minkä
aikana on tehty useampia muutoksia muun muassa työturvallisuutta koskevaan lainsäädäntöön.
Tutkimuksista löytyi joitain viitteitä johtamiseen liittyvistä riskitekijöistä, mutta tutkinnat silti
enemminkin herättivät erilaisia johtamiseen liittyviä kysymyksiä kuin tuottivat vastauksia, kuten
• onko työnantaja varmasti huolehtinut valvonnasta laitoksilla päivät yksintyöskentelevän laitosmiehen osalta, miten tämä on käytännössä toteutettu
• onko työnantaja varmasti huolehtinut valvonnasta miehittämättömän laitoksen etävalvonnasta
tulleeseen hälytykseen vastaavan henkilön osalta, miten tämä on käytännössä toteutettu
• kuinka valvoa ja huolehtia kaikkein pienimmillä, esimerkiksi muutaman asuinkiinteistön tai
maatilan, lämpölaitoksilla toimivien yksityisyrittäjien turvallisuudesta?
Alkuperäisten raporttien pohjalta voidaan kuitenkin yleisesti todeta, että oikean tiedon puutetta turvallisuus- ja riskitekijöistä oli kaikilla organisaatiotasoilla johdosta työntekijään ja alihankintaketjuissa
alusta loppuun. Lisäksi vaikutti siltä, että työpaikoilla/työntekijöillä ei ollut tietoa siitä, mikä työvaihe
on huoltotoimenpide, jonka ajaksi muun muassa käynnissä olevat laitteet tulee aina kytkeä pois
päältä. Alkuperäisistä tutkintaraporteista ei selviä syitä edellä mainittuihin seikkoihin. Huomioitava
asia kuitenkin on se, että turvallisuuden kehittäminen työpaikoilla kuuluu kaikkien toimijoiden
vastuulle, niin johdolle, esimiehille, työsuojeluorganisaatiolle, työntekijöille kuin aliurakoitsijoille.
Esimerkiksi yhdessä tutkintatapauksessa (TOT 4/10) oli selkeitä viitteitä turvallisuusjohtamistoiminnasta työpaikalla: oli tehty perehdytystä, tapaturmien torjuntaa ja riskinarviointia. Työpaikalla
oli perehdytetty aliurakoitsijoiden työntekijöitä mukaan lukien työpiste, jossa kuolemaan johtanut
tapaturma sattui. Toisaalta perehdytystä ei ollut mitenkään dokumentoitu. Myös työntekijöiden
tekemään ilmoitukseen vaarallisesta työmenetelmästä työpisteellä oli reagoitu, mikä oli johtanut
uusiin toimintaohjeisiin. Toisaalta ilmoitus ei johtanut teknisiin ratkaisuihin, jotka olisivat
tehokkaammin torjuneet mahdollisia putoamistapaturmia. Riskinarvioinnissa (menetelmistä tai
käytännön toteutuksesta ei ole tietoa) ei puolestaan ollut otettu huomioon sallittua poikkeavaa
toimintaa samaisella työpisteellä. Tämä herättää myös kysymyksen siitä, miten perehdytys on
käytännössä toteutettu, jos työpisteellä sallitaan poikkeavaa toimintaa. Kaikki tämä viittaisi työpaikalla olleen useammalla taholla puutteellista osaamista liittyen turvallisuus- ja riskitietoisuuteen,
riskinarviointiin sekä vuorovaikutteiseen tiedonvälitykseen.

Teknisiin työolosuhteisiin liittyvät vastuut
Onnettomuuksien sattumispaikoilla on ollut todennäköisesti epäselvyyksiä ainakin seuraavissa
vastuukysymyksissä
• koneiden valmistajien vastuu turvallisen käytön suunnittelussa
• valmistajien vastuut turvallisten rakennusten/varastojen sekä työskentelyohjeiden laatimisessa
ja (häkä)vaaroista varoittamisessa
• biopolttoaineiden (erityisesti puupellettituotteet) valmistajien, myyjien ja toimittajien vastuut
(häkä)vaaroista varoittamisesta mm. tuotteen pakkauksessa/rahtikirjoissa ja turvallisten työskentelyohjeiden sekä puupellettituotteiden kohdalla käyttöturvallisuustiedotteen toimittamisesta
niin käyttäjälle kuin ostajalle.
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Yhteinen työpaikka
Tämän tutkinnan yhteydessä todettiin, että kaikissa tapauksissa oli käytännössä kyseessä yhteinen
työpaikka (Työturvallisuuslaki 738/2002), koska pienimmissäkin lämpölaitoksissa kävi (alihankintana) ulkopuolinen taho vähintään toimittamassa biopolttoaineen varastoon. Tutkimuksissa
pienten laitosten kohdalla ei ollut kerrottu mitään siitä, oliko toiminnassa osattu ottaa kyseinen
asia huomioon.
Yhteisen työpaikan vaatimusten ymmärtäminen on tärkeää, jotta lakisääteinen turvallisuusjohtamiseen liittyvä toiminta toteutuu käytännössä ja työntekijät voivat tehdä työnsä turvallisesti.
Työn turvallinen tekeminen edellyttää muun muassa sitä, että pääasiallista määräysvaltaa käyttävä
työnantaja huolehtii:
• työolosuhteiden ja työympäristön yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä
• työpaikalla työtä teettävälle ulkopuoliselle työnantajalle ja tämän työntekijöille tiedottamisesta: on
toimitettava tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä
sekä työpaikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista.
Kaikkien toimijoiden, myös yksityisyrittäjien, on mietittävä tarkkaan ovatko he käytännössä pääasiallista määräysvaltaa käyttävä taho. Yhteisen työpaikan vastuita on noudatettava aina, jos jonkun
muun työantajan työntekijä käy tuomassa työpaikalle jotain palvelua tai tavaraa ostopalveluna/
alihankintana. Toisaalta tulee muistaa, että työnantajan vastuu oman työntekijänsä turvallisuudesta
on aina voimassa, myös yhteisellä työpaikalla.
Yhtenä haasteena on todennäköisesti yhteinen työpaikka -käsitteen ymmärtäminen. Jokaisen
on helppo mieltää esimerkiksi vilkas rakennustyömaa yhteiseksi työpaikaksi. Kun kyseessä onkin
paikka, jossa käydään (satunnaisesti) ajallisesti eri aikoina, sitä ei enää osatakaan mieltää yhteiseksi
työpaikaksi.
Vaikka vastuiden tiedostaminen on erittäin tärkeä asia, vielä tärkeämpää on huolehtia siitä,
että työpaikoilla toteutetaan turvallisia hyviä käytäntöjä, jotta jokainen työntekijä pystyy tekemään
työnsä terveellisesti ja turvallisesti.
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D.

SUOSITUKSET TYÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI

D 1.Välittömien turvallisuuspoikkeamien torjunta
Yhteinen työpaikka
Tämän kyseisen teematutkinnan yhteydessä todettiin, että työtapaturmien ennakolta torjumiseksi,
tulee toimintojen ja vastuiden sekä valtuuksien olla erittäin selkeitä kaikille tahoille, toimittiin sitten
samassa työpisteessä tai risteävissä alihankintaketjuissa. Keskeiseksi työkaluksi nousee yhteinen
työpaikka -käsitteen (Työturvallisuuslaki 738/2002) ymmärtäminen rakennustoimintaa laajemmin
työpaikoilla ja erityisesti käsitteen käytäntöön vieminen sekä toteutusmenetelmät.

Häkämyrkytyksen torjuminen
Tämän teematutkinnan yhteydessä pohdittiin häkämyrkytyksen torjumista nykytiedon pohjalta.
Torjunnassa tulee noudattaa HTP-arvoja eli haitalliseksi tunnettujen pitoisuuksien ohjerajaarvoja. HTP-arvot ovat sosiaali- ja terveysministeriön (STMa 268/2014) arvioita työntekijöiden
hengitysilman epäpuhtauksien pienimmistä pitoisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai
vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle taikka lisääntymisterveydelle. (STM HTParvot 2014) Työnantajan on otettava arvot huomioon työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa
sekä työympäristön suunnittelussa työpaikan ilman epäpuhtautta, työntekijöiden altistumista ja
mittaustulosten merkitystä arvioidessaan. Kaasujen HTP-arvot on ilmaistu sekä tilavuusosuuksina
(yksikkönä käytetään tilavuuden miljoonasosaa eli ppm eli parts per million) että massapitoisuuksina
(yksikkönä käytetään yleensä milligrammaa kuutiometrissä eli mg/m3).
Aineiden ohjeraja-arvot on määritelty hengityksen kautta tapahtuvana altistumisena aineen tai
aineryhmän ominaisuuksien mukaan ilman epäpuhtauksina 8 tunnin, 15 minuutin ja/tai hetkelliselle keskipitoisuudelle (STM HTP-arvot 2014). Häkäkaasulle eli hiilimonoksidille HTP-arvot
ovat seuraavat
• 8 tunnin keskipitoisuus 30 ppm (35 mg/m3)
• 15 minuutin keskipitoisuus 75 ppm (87 mg/m3).
Lisäksi tulee muistaa, että häkäkaasu on väritön ja hajuton kaasu (OVA-ohjeet). Häkäkaasuun
liittyy lisäksi seuraava erityishuomio: häkä voimistaa melun aiheuttamia haitallisia kuulovaikutuksia. Lieviä muutoksia sydämen ja hermoston toiminnassa voi ilmetä jo 50 ppm:n (58 mg/m3)
häkäpitoisuudessa. Häkäpitoisuus 200 ppm (230 mg/m3) aiheuttaa noin tunnin altistuksen jälkeen
voimakasta päänsärkyä ja 500 ppm:n (580 mg/m3) pitoisuus noin 20 minuutin kuluttua. Pitoisuus
1000–10000 ppm (1160–11600 mg/m3) aiheuttaa päänsärkyä, huimausta, hengästyneisyyttä ja
pahoinvointia noin 10 minuutin jälkeen ja kuoleman, jos altistuminen jatkuu 10–45 minuuttia
pitoisuudesta riippuen.
Pääperiaatteen varastosiilojen suhteen tulee olla seuraava: varastot rakennetaan sellaisiksi, että
niihin ei tarvitse mennä sisälle (ks. alla oleva kappale Tekniset ratkaisut kohta Biopolttoaineisiin
liittyviä torjuntatoimenpiteitä). Jos suljettuun biopolttoainevarastoon täytyy kuitenkin jostain syystä
hetkellisesti mennä sisälle, tulee huolehtia siitä, että tilassa on happea (18 tilavuusprosenttia) ja
häkäpitoisuus on alle 75 ppm. Jos siilossa on korkeampi pitoisuus häkäkaasua, siiloon saa mennä
ainoastaan käyttäen hengityslaitteita eli raitisilmalaitteita (hengitysilma tulee letkun kautta ulkoa)
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tai paineilmaletkulaitteita (hengitysilma tulee letkun kautta paineilmasäiliöstä tai kiinteästä
paineilmaverkosta). Lisäksi paikalla tulee olla henkilö varmistamassa siilossa työskentelyä koko
työvaiheen ajan, koska laitteisiin voi myös tulla vikoja.
Pitoisuuksien mittaamisessa kannattaa olla erittäin tarkka. Häkä on vain vähän ilmaa kevyempi
kaasu, minkä vuoksi se voi painua varastosiilon pohjalle (OVA -ohjeet). Tällöin varaston pohjalla
voi myös olla vain vähän happea. Häkämittareita hankkiessa kannattaa selvittää, mitä raja-arvoja
mittareissa on käytetty. Lisäksi kannattaa miettiä happipitoisuuksien mittaamista.
Alkuperäisissä tutkimuksissa mainittiin voimakkaan hajun aistiminen tai siilossa työskennellessä
hengitysteiden tai silmien ärsytys. Pellettien osalta tällä luultavasti viitataan hajoamisprosesseissa
syntyviin aldehydeihin, kuten terpeeneihin. Tällöin varastosiiloon meneminen on ehdottomasti
kielletty, koska varastossa voi olla myös paljon hajutonta häkäkaasua. Koska suodatinsuojaimet
(suodattava puolinaamari tai kasvo-osa & suodatin tai kasvo-osa & puhallin suodattimineen) eivät
suodata ja suojaa häkäkaasulta, tämän kyseisen teematutkinnan tutkijat suosittelevat siilossa
työskentelyä vain yllä mainituin raitisilma- ja paineilmaletkulaittein. Kyseiset laitteet suojaavat
myös siiloissa olevalta pölyltä.
Tutkimusten mukaan biopolttoaineissa, erityisesti hakkeessa, on aina mukana myös mikrobeja
(mm. homesienet ja bakteerit), jotka ärsyttävät helposti varsinkin hengitysteitä. Mikrobeilta voi
suojautua suodatinsuojaimilla (kasvo-osa & suodatin tai kasvo-osa & puhallin suodattimineen),
joissa on hiukkassuodatin luokkaa P3. Tämä suojain ei kuitenkaan suojaa häkäkaasulta eikä
hapenpuutteelta. Suositeltavin ratkaisu tämän vuoksi on sama kuin yllä mainittu - raitisilma- ja
paineilmaletkulaitteiden käyttö.

Tekniset ratkaisut
Yksi tärkeä torjuntakeino on erilaiset tekniset ratkaisut, joilla olisi pystytty kaikki raportissa
käsitellyt tapaturmat torjumaan ennakolta sekä yleisesti ottaen sujuvoittamaan työskentelyä. Yleisen
turvallisuuden kannalta on erittäin tärkeää huomioida se, että laitosten alueella ei liiku sinne
kuulumattomia henkilöitä eli esimerkiksi pienet biopolttoaineiden varastot tulee pitää lukittuna.

Biopolttoaineisiin liittyviä torjuntatoimenpiteitä:
• varastosiilot tulisi ylipäätään rakentaa sellaisiksi, että siiloon ei tarvitse lainkaan mennä
sisälle (torjutaan esimerkiksi holvaantumisilmiö teknisin keinoin)
• varastosiilon pohjakulman tulee olla vähintään 45 o
• lisäksi siilon pohjalla olisi hyvä olla sähköinen täristin
• siilon alaosassa on oltava tarpeeksi suuri ikkuna, josta biopolttoaineiden määrää voidaan
helposti tarkkailla
• siilon kyljessä tulee olla saranoitu luukku (esimerkiksi 60 cm X 60 cm), jolta käsin voi
tarvittaessa kolalla tai lapiolla siirtää polttoaineita reunoilta pohjalla olevalle syöttöruuville
• edellä mainitulle luukulle on hyvä rakentaa määräysten mukainen kulkutie/työskentelytaso ja
tarvittaessa suojakaiteet
• varastot/siilot pitää pystyä tuulettamaan, etenkin suuriin siiloihin kannattaa rakentaa yläosaan koneellinen poisto
• ilmanvaihdon/poistoilmapuhaltimen tulisi käynnistyä hyvissä ajoin ennen siiloon menemistä
(häkää voi jäädä myös tyhjään siiloon, jos ilmanvaihdosta ei huolehdita)
• jos siiloon joutuu menemään sisälle, työntekijällä tulee olla varastosiiloon mentäessä ja siellä
työskenneltäessä suoraan osoittava ja hälyttävä pölytiivis häkämittari (toimintakunto varmistettava säännöllisesti)
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• siilossa tai sitä ympäröivässä rakennuksessa kannattaa myös olla kiinteä häkävaroitin
• siilon tyypistä riippuen sen ylätasolle tulee rakentaa betoniteräksinen tai muu vastaava teräsverkko (silmänkoko esimerkiksi 40 cm), jonka päälle on myös hyvä rakentaa (liikuteltava)
kulkutaso.
Siilon (ja sitä ympäröivän varaston) pinnoille kertyvän puu- ja turvepölyn säännöllinen sii
voaminen on tärkeää, jotta pölyaltistumisen lisäksi saadaan vähennettyä palo- ja räjähdysvaaroja.
Varastosiilo (pelletti) voi olla samassa rakennuksessa kuin kattila. Jos erillisten siilo- ja kattilahuoneiden välissä on ovi, josta kuljetaan usein, tulee kattilahuoneeseenkin asentaa kiinteä häkävaroitin.
Varoittimen sijoittamiseen liittyvistä huomioon otettavista asioista löytyy lisää tietoa esimerkiksi
raportista YTOT 3/08 (totti.tvk.fi).

Kuva 4. Hankala kulkureitti pelletin varastosiiloon (myös hankala päästä pois ja tehdä
pelastustoimenpiteitä) (YTOT 2/08).

Kuva 5. Tapaturman jälkeen pelastustyön aikana tehtyyn aukkoon rakennettiin siilon
huoltoluukku sekä ikkuna pelletin määrän
tarkkailuun. Lisäksi asennettu pintavahti
(johdot) (YTOT 2/08).

Kuva 6. Varastosiiloja on paljon erilaisia. Moniin niistä liittyy putoamisvaara (YTOT 1/09).
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Tämän teematutkinnan yhteydessä tutkijat pohtivat lisäratkaisuja varastosiilojen tuuletukseen
liittyen. Esimerkiksi tuuletus/puhaltimet voisivat mennä automaattisesti päälle viimeistään siilon
tai sitä ympäröivän rakennuksen ovea avattaessa (toiminto ei poista häkämittareiden käyttötarvetta). Toisaalta tuuletuksen voisi kytkeä toimimaan automaattisesti silloin, kun siilossa mitattu
häkäkaasun määrä on suuri (ja happimäärä vähäinen).

Kuva 7. Putoamisvaaraa voi torjua
mm. asentamalla varastoon suojaverkon
(YTOT 1/09).
Kuva 8. Holvaantunutta polttoainetta voi
purkaa esimerkiksi tällä tavalla (YTOT 1/09).

kippipurkupaikka
suojapuomit

peräpurkupaikka
purkumonttu

purkupaikkojen välinen kulkueste
kolakuljetin
Kuva 9. Suojapuomit, jotka kiinni mennessään kytkevät pois päältä purkumontun pohjalla
olevan kuljettimen. Lisäksi vasemmalla hyvä esimerkki siitä, miten kulkemista voidaan rajoittaa ja ohjata tiloissa (TOT 4/10).
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Muita teknisiä ratkaisuja
Tällaisia tapaturmia torjuvia ratkaisuja ovat muun muassa (lisää torjuntakeinoja alkuperäisissä
tutkimuksissa totti.tvk.fi)
• virrat pystyttävä helposti kytkemään laitteista pois päältä toimintojen ajaksi, esimerkkinä varaston
oveen asennettava rajakytkin, joka automaattisesti sammuttaa syöttöruuvin ovea avattaessa
(YTOT 1/9) tai putoamisen estävä puomi, joka auetessaan kytkee pois päältä montun pohjalla
olevan kolakuljettimen (kuva 9).
• turvakytkinten/hätäpysäyttimien asentaminen eri tilanteita ajatellen (käyttö-, huolto- ja häiriönpoistotilanteet) helposti tavoitettaviin paikkoihin
• lyhytkestoistakin (huolto)työtä varten tulee rakentaa työtasot ja huolehdittava toimivista kulkuteistä
• tarvittaessa tulee käyttää putoamissuojaimia tai turvavaljaita
• työntekijän on pystyttävä helposti hälyttämään apua paikalle
• valvonta esimerkiksi kameroin sekä tähän yhteyteen liitetyt yhteydenotto- ja etäpysäytysmahdollisuudet.

Ohjeistus
Biopolttoaineiden varastosiiloissa toimimisen ohjeistuksen lähtökohtana tulisi olla teollisuudessa
yleisesti käytettyjen niin sanottujen säiliötyöohjeiden periaatteiden noudattaminen. Lisäksi
biopolttoaineiden holvaantumisen purkamiseen tulee aina varautua: purkaminen suunniteltava
etukäteen noudattamalla valmistajan laatimia turvallisuusohjeita.
Työnantajan tulee laatia työskentelyohjeet ja antaa ne työntekijöille kirjallisesti sekä järjestää käytännön perehdytys. Tärkeimmistä huomioitavista riskitekijöistä tulee myös teettää varoituskylttejä
työpisteille, kuten häkävaarasta varoittava tai laitteiden päältä poiskytkennästä muistuttava kyltti
varastosiilon kyljessä. Samoin häiriöiden poistoa varten tulee laatia turvalliset työskentelyohjeet ja
järjestää perehdytys. Työntekijöille tulee aina myös opastaa hätäpysäytysten ja hälytysten tekeminen
kullakin työpisteellä.
Kaikissa työskentelyohjeiden laatimistilanteissa tulee myös muistaa huomioida yksintyöskentelyyn
liittyvät vaarat. Vaarallisissa työskentelytilanteissa työntekijää tulee opastaa ja muistuttaa siitä, että paikalla
on koko ajan oltava perehdytetty henkilö varmistamassa työntekijän turvallista ja sujuvaa työskentelyä.
Lisää torjuntatoimenpiteitä alkuperäisissä tutkintaraporteissa (totti.tvk.fi).

D 2. Turvallisuusjohtamisen kehittäminen
Työnantajien yhdeksi tärkeäksi osittain laiminlyödyksi tehtäväksi nousi työntekijöiden turvallisuus- ja riskitietoisuuden ylläpitäminen ja sen lisääminen muun muassa perehdyttämällä ja
kouluttamalla.
Työturvallisuus on saatava työpaikalla vakiintuneeksi osaksi jokaista työpäivää ja siihen liittyviä
toimintoja tulee toteuttaa, seurata ja kehittää systemaattisesti. Käytännössä aina tulee vastaan
sellaisia tilanteita, jolloin jokin ulkopuolinen taho, joka ei tunne yrityksen/yrittäjän käytäntöjä,
joutuu käymään yrityksen, kuten erikokoisten lämpölaitosten, tiloissa.
Pientenkin lämpölaitosten tulee ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa mm. pelastustiet, kuten
helppo pääsy pellettisiilolle:
• Työturvallisuuslaki 738/2002 32§ Työpaikan rakenteellinen ja toiminnallinen turvallisuus ja
terveellisyys: työpaikalla tulee olla riittävä määrä asianmukaisia uloskäytäviä ja pelastusteitä,
jotka on aina pidettävä vapaina
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• Pelastuslaki 379/2011 11 § Kiinteistöjen pelastustiet: kiinteistön omistajan ja haltijan sekä
toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet
ja muut kulkuyhteydet (pelastustiet) pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja että ne on merkitty
asianmukaisesti.
On erittäin suositeltavaa, että kaikki tahot pyrkivät mahdollisen hyvään viestintään ja tiedon
eteenpäin viemiseen siitäkin huolimatta, että ei ole lakisääteisesti velvollinen näin toimimaan
(”yhteisvastuullinen välittämisen kulttuuri”). Tuotteiden valmistajien, myyjien ja toimittajien
on varoitettava näkyvästi vaaroista muun muassa pakkauksissa, käyttöturvallisuustiedotteissa,
rahtikirjoissa tai käyttö- ja huolto-ohjeissa. Esimerkiksi puupellettituotteen myyjän ja toimittajan
on varmistettava puupellettierän tilaajan/vastaanottajan kanssa, että heillä on tieto häkävaarasta ja
tiedotteet sekä varoitukset ovat näkyvillä käyttökohteessa. Lisäksi tietoa voisivat välittää eteenpäin
esimerkiksi vaikkapa biopolttoaineiden kuljettajat, vaikka heillä ei varsinaista tiedottamisvastuuta
ole. Heillä on kuitenkin työantajansa tekemän perehdyttämisen myötä tietoa kuljettamansa
kuorman vaaroista (esimerkiksi pellettien osalta häkäkaasun muodostuminen ja biopolttoaineiden
holvaantumisilmiö), mistä he voisivat sopivan tilanteen tullen keskustella kuorman vastaanottajan
kanssa. Alan toimijoiden kannattaa miettiä muita vastaavia potentiaalisia tahoja ja tapoja tiedon
välittämisen osalta.
Yrittäjän/yksityisyrittäjän/itsenäisen työnsuorittajan/itsenäisen ammatinharjoittajan, kuten
muidenkin toimijoiden, tulee noudattaa Työturvallisuuslakia 738/2002 erityisesti niiltä osin,
joilla vaikutetaan muiden työturvallisuuteen. Yrittäjän tulee noudattaa muun muassa yhteiseen
työpaikkaan liittyvää lainsäädäntöä tällaisella työpaikalla esimerkiksi alihankkijana toimiessaan
(53§ Itsenäisen työnsuorittajan velvollisuudet yhteisellä työpaikalla). Jos yrittäjä taas esimerkiksi
omistaa lämpölaitoksen, jolla alihankintana joku muu huolehtii ylläpidosta ja huollosta tai myyjän
alihankkija vaikkapa tuo pellettikuormia, tulisi yrittäjän ymmärtää tällöin toimivansa yhteisen
työpaikan pääasiallista määräysvaltaa käyttävänä työnantajana ja täten tietää vastuullaan olevat
asiat alihankkijoihin nähden (49 § Yhteisellä työpaikalla toimivien huolehtimisvelvoite, 50 §
Tiedottaminen ja yhteistoiminta yhteisellä työpaikalla ja 51 § Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän
työnantajan velvollisuudet yhteisellä työpaikalla).
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Liite 1.

Maatalousyrittäjä
menehtyi hakesiiloon

1. Työympäristö, työ, työtehtävä, työsuoritus
Maatalousyrittäjä NN (67-v.) oli tammikuussa 2014 (–5,0 0C) maatilan lämpökeskuksen hakesiilolla.

2. Vaara, vaaratilanne, vaarallinen tapahtuma, vahinko ja vakavuus
NN meni yksin varastosiilolle ilmeisesti selvittämään lämmitykseen liittyvää ongelmaa (kukaan
muu henkilö ei ollut tietoinen NN:n toiminnasta). Koska tapahtumilla ei ole silminnäkijöitä,
tapahtumat on päätelty tutkinnan pohjalta.
Lämpökeskuksella ilmennyt ongelma liittyi
luultavasti siihen, että hake ei ole siirtynyt
varastosiilosta polttokattilalle. Tämän on voinut
aiheuttaa toimintahäiriö syöttöruuvissa, mutta
todennäköisintä on, että hake on holvaantunut
siilossa (kuva 10).
NN on yrittänyt selvittää lämpökeskuksella
olevaa toimintahäiriötä menemällä varastosiilon reunalle tai suoraan sisälle hakkeen päälle.
Tämän jälkeen NN on mahdollisesti potkinut
jalalla haketta. Jalassa NN:llä oli kumisaappaat,
jotka voivat olla liukkaat esimerkiksi turvakenkiin verrattuna.
NN on voinut liukastua siilon reunalla tai
hakekasan päällä. Todennäköisintä kuitenkin
on, että holvaantunut hake on sortunut NN:n
alta. Joka tapauksessa on käynyt niin, että NN
on jäänyt hakkeen alle, eikä ole päässyt omin
avuin siilosta pois. NN menehtyi tukehtumalla
Kuva 10. Liite 1 – tapauksen hakesiilo.
tapahtumapaikalle.

17

TIETOLäHTEITä:
Ahonen I., Liukkonen T. 2008. Pellettivarastojen ilman epäpuhtaudet ja niiden aiheuttamien
vaarojen ehkäiseminen. Työympäristötutkimuksen raporttisarja 32. Työterveyslaitos.
http://www.ttl.fi/partner/cosk/lisatietoa/Documents/pellettivarastojen_ilman_epapuhtaudet.pdf
Mikrobivaaroista saa lisätietoa Työterveyslaitoksen tutkimuksista mm. osoitteesta http://metsahyvinvointi.fi/hyvinvointia-tyosta/tienvarsihaketuksen-mikrobivaara-tah/ ja raportista http://www.
ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Tienvarsihaketus.pdf
OVA-ohjeet eli Onnettomuuden Vaaraa Aiheuttavat Aineet -turvallisuusohjeet: hiilimonoksidille
eli häkäkaasulle http://www.ttl.fi/ova/hiilmono.html
Pellettisiilon varoitustarra http://www.pellettienergia.fi/Materiaalia
Pellettivarastojen turvallisuus
http://www.pellettienergia.fi/_system/modules/digistore/Download.
asp?fileId=487223&basketId=2520
STMa 268/2014: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140268
STM HTP-arvot 2014: ajantasaiset julkaisut HTP-arvoista löytyvät STM:n julkaisuista osoitteesta
http://stm.fi/julkaisut
Työturvallisuuslaki 738/2002 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738
Yksintyöskentely http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/psykososiaalinen-kuormitus/yksintyoskentely

Vapaasti kopioitavissa. Lähde: TVK 2016
TAPATURMAVAKUUTUSKESKUS
Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki

18

