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TOT 2/15

Työntekijän vaatteet takertuivat
sorviin käsihiontatyössä

Koneistamon työntekijä oli hiomassa sorviin kiinnitetyn metalliakselin
tiivistepintaa pitäen molemmilla käsillään kiinni hiomanauhasta, kun
hänen vasen kätensä (hiha ja/tai hanska) oli tarttunut akseliin kiinni ja
kietoutunut pyörivän akselin ympärille. Sorvi veti työntekijän puristuksiin sorvin ja akselin väliin.
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A.

TAUSTATIEDOT JA LÄHTÖTILANNE

A1. Työympäristö, työ, työtehtävä ja työsuoritus
Alihankintakonepajalla, jossa oli useita sorveja, tehtiin asiakkaalle n. 10 akselin teräksistä akselisarjaa (pituus 2100 mm, halkaisija 50–60 mm). Vastaavia akseleita oli tehty tällä konepajalla jo
tuhansia. Työtä tehtiin NC-sorvilla aamuvuorossa. Työntekijä NN oli jo tehnyt akselisarjasta noin
puolet. Sorvi sijaitsi jyrsinkoneen ja kahvion vieressä.
Akseleiden sorvauksen jälkeen tehdään hionta, jossa akselin laakeripinnoilta ja 15 mm levyisiltä
tiivistepinnoilta poistetaan sorvauksessa syntyvä kierremäinen ura (viimeistelyhionta niille akselin
osille joilla on vaatimus ”hiottu” tai pinnanlaatuvaade). Hiontavaiheessa ei irtoa lastua, kuten sorvausvaiheessa. Sorvin pyörimissuunta oli valittavissa, nyt sorvi pyöri samaan suuntaan kuin sorvatessa.

A2. Vaara, vaaratilanne, vaarallinen tapahtuma,
vahinko ja vakavuus
NN suoritti hiontavaihetta käsihiontana niin, että sorvi oli manuaaliajotilassa. Hiottava akseli oli
kiinnitetty sorviin ja sorvin lastusuoja oli auki. Sorvin pyöriminen oli mahdollistettu lastusuojan
kytkimen ohituksella. Työmenetelmään liittyi
vaara takertua kiinni pyörivään akseliin. NN
altistui takertumisvaaralle koneen väärän
käytön vuoksi.
NN:n vasemman käden hanska ja/tai hiha
tarttui akseliin (jäi oletettavasti nauhan ja
akselin väliin) ja veti NN:n vasemman käden
akselin yli. NN on saattanut horjahtaa tai
hiontanauha on nykäissyt NN:n käden akseliin
tai NN:n hiha on osunut työliikkeessä akseliin.
NN:n pää ja/tai ylävartalo on saattanut iskeytyä
tapahtumien seurauksena konetta vasten.
NN puristui akselin ja koneen väliin ja
tämän seurauksena hän kuristui.
NN:n hihanappi on ollut kiinni ennen tapaturmaa, napinläpi oli revennyt tapaturmassa.
Hiha oli revennyt irti ja hanskoista oli revennyt
sormen osat irti. Tapaturman jälkeen sorvin
ylikuormitussuoja oli pysäyttänyt akselin,
mutta NN jäi puristuksiin. Tapahtumilla ei
ollut silminnäkijöitä.

Kuva 1. Lavastettu tilanne, jossa havainnollistetaan NN:n oletettu työasento käsihiontaa tehdessä.

2

B.

VÄLITTÖMIEN TURVALLISUUSPOIKKEAMIEN TARKASTELU

B1. Vahingoittumista edeltäneet
turvallisuuspoikkeamat
1.1 Ihmisten toiminta ja työympäristön poikkeamat
Konetta käytettiin valmistajan turvallisuusohjeen vastaisesti ja rajat
(suojaoven kytkin) ohitettuina.

Kuva 2. Turvallisuusohjeita koneen kyljessä (nimi peitetty).

Sorvi on tarkoitettu käyttöön lastusuoja suljettuna.
Suojalaite (automaattisorvin lastusuoja-ovi) oli ohitettu metallikiilalla, kiilaa oli käytetty tässä
käytössä jo pitkään.
Lastusuoja oli auki, jotta NN pääsi paremmin hiontakohdalle. Sorvia oli käyttöohjeen vastaisesti
mahdollista käyttää lastusuoja auki kun rajakatkaisin oli ohitettu metallikiilalla.
Valittuun työmenetelmään sisältyi vaara takertua akseliin.
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1.2 Myötävaikuttavat riskitekijät
Vaaralliseksi tiedostettu työmenetelmä oli vakiintunut
Vaaralliseksi tiedettyä työmenetelmää on aiemmin opetettu oppilaitoksissa, mutta oikeus on
tuomiossaan (Helsingin hovioikeus R 13/24) vahvistanut työsuojeluviranomaisen kannan, että
kärkisorvia ei saa käyttää hiontatyössä. Uudemmassa tuomiossa mainitaan, että ainoa turvallisuustekijä suoritettaessa hiontatyötä manuaaliesti sorvilla on ollut työtä suorittavan henkilön
ammattitaito ja kokemus.

Sorville ei vaarojen kartoitusta tai riskien arviointia
Sorville ei ollut tehty vaarojen kartoitusta tai riskien arviointia. Aiempi samassa yrityksessä (2005)
sattunut vastaava takertumistapaturma ei ollut esimiesten tiedossa.

Lyhyt hiontanauha
NN:n käyttämä hiontanauha oli 50 mm levyistä P180-hiontanauhaa noin 50 cm pitkä pätkä.
Pidempikään hiontanauha ei poista työmenetelmään kuuluvaa takertumisvaaraa.

B2. Mahdollisuudet välttää tai rajoittaa vahinkoa
2.1 Ihmisten toiminta ja työympäristön poikkeamat
Teknisesti vain sorvaukseen tarkoitetuilla laitteilla ei ole mahdollista tehdä käsihiontaa turvallisesti.
Takertumisen jälkeen mikään toiminta ei pelasta vammautumiselta tai kuolemalta.
Takertuminen pyörivään akseliin voi tapahtua muutenkin kuin käsihionnassa, esim. koneen
huollon tai vastaavan yhteydessä. Takertuminen pyörivään akseliin todennäköisesti aiheuttaa vamman.
Vaikutuksia voisi kuitenkin lieventää mikäli ylikuormitussuojan laukeaminen aiheuttaisi akselin
pysäyttämisen lisäksi myös pyörimisliikkeen vapauttamisen (”vapaa aukirullaus”).

2.2 Myötävaikuttavat riskitekijät
Yrityksessä oli nimetty työsuojeluorganisaatio, mutta esimiehillä ei ollut työturvallisuuskoulutusta.
Vaarojen arvioinnin puutteeseen ei ollut havahduttu.
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c.

TurvallisuusjohtamiseEN
LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT

Yrityksessä työturvallisuuden ennakoiva johtaminen on ollut puutteellista. Useita ennakoivan työturvallisuuden johtamisen ja työturvallisuuden suunnitelmallisen kehittämisen elementtejä on puuttunut
yrityksen johtamisjärjestelmästä.

1. Koneen käyttö muuhun kuin valmistaja tarkoittaa
Sorvia oli käytetty vastoin turvallisuusohjetta lastusuoja auki. Lastusuoja oli ohitettu. Koneen ohjeiden
mukaan ”Älä koskaan käytä konetta niin että sen suojukset eivät ole paikallaan tai koneen muut suojalukitukset ja muut turvallisuusvälineet ovat asentamatta”. ”Kone käynnistyy ja toimii automaattisesti
eikä sorvin pyöriviin tai liikkuviin osiin saa koskea tai oleskella niiden läheisyydessä.”
Myös Aluehallintoviraston tiedotteessa 2014 on mainittu, että kärkisorvia ei saa käyttää hiontatyössä.

2. Miksi vaarojen tunnistus ja riskien arviointi jäänyt tekemättä?
Laatujärjestelmästä huolimatta vaarojen tunnistamiseen Ja riskien arviointiin ei ollut suunnitelmallista
toimintamallia. Vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia ei yrityksessä tehty sorveilla tehtävään
työhön.

3. Töiden ja työtapojen seuranta ja kehittäminen
Noin 10 vuotta aiemmin sattuneesta vastaavanlaisesta työtapaturmasta samalla koneella ei työnantaja
ottanut opiksi, vaarallista työmenetelmää ei vaihdettu tai kehitetty turvalliseksi.
Yrityksessä ei ollut esimiesten työturvallisuuskoulutusta eikä tapaa seurata esimiesten saamaa
työturvallisuuskoulutusta.

4. Viranomaisten työturvallisuusviestintää ei seurattu yrityksessä
Yrityksessä ei seurattu esimerkiksi AVI:n työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyviä tiedotteita. Esimerkiksi havaitut uudet mahdolliset vaarat ja niistä annettu ohjeistus saattavat tällöin jäädä yrityksessä
havaitsematta.
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D.

SUOSITUKSET TYÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI

D1.Välittömien turvallisuuspoikkeamien torjunta
Käsihionta korvataan muulla menetelmällä. Jos hiotaan automaattisorvilla, käytetään hiontaan
tarkoitettua koneeseen asennettua työkalua.
Sorvin ylikuormitussuojan laukeamisesta tai hätäseis-tilasta näkyvä varoitusvalo tuotantotilaan ja
jos koneen tila ei muutu lyhyessä määräajassa, välitetään hälytys työnjohdolle (esim. kännykkään).
Työstölaitteiden suunnittelijat ja valmistajat voivat harkita, voiko takertumisen aiheuttamassa
ylikuormitustilassa sorvi vapauttaa akselin pyörimisliikkeen irtipääsemisen helpottamiseksi.

D2.Turvallisuusjohtamisen kehittäminen
Riskien arviointi on tehokasta jatkuvana prosessina. Kertaluonteinen arviointi joudutaan uusimaan
aina kun tulee muutoksia.
Esimiesten perehdyttäminen ja työturvallisuuskoulutus antaa valmiudet johtaa ja kehittää työturvallisuutta ennakoivalla otteella. Ilman koulutusta toiminta saattaa jäädä reaktiiviseen ilmenneiden
ongelmien ratkaisemiseen. Esimiesten koulutustarpeita on hyödyllistä arvioida säännöllisesti, esim.
vuosittain kehityskeskusteluiden yhteydessä.
Säännölliset turvallisuuskierrokset auttavat tunnistamaan vaaroja ja lisäävät tietoisuutta työturvallisuuden tilasta yrityksessä.
Turvallisuushavaintojen keruu ja systemaattinen käsittely täydentävät työnantajalta vaadittavaa
vaarojen tunnistamis- ja riskien arviointiprosessia.
Viranomaisille on tarpeen kehittää nykyistä tehokkaammat suorat ja sähköiset joukkoviestintäkeinot
yrityksiin turvallisuusasioissa. Tähän voisi hyödyntää esimerkiksi Kaupparekisterin tietoja eri toimialojen yrityksistä ja niiden yhteystiedoista.

YLEISTIEDOT		
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Koodi

Koneet ja laitteet

NC-sorvi, kärkisorvi, hiomanauha

Työnantajan toimiala

Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus

Vahingoittuneen ammatti

Aarporaaja/sorvaaja/koneistaja

751/759

Työympäristö

Työpaja, konepaja, koneistamo

011

Työtehtävä

Tuotanto, akselisarjanvalmistus

11

Työsuoritus

Akseleiden tiivistepintojen käsihionta hiomanauhalla

21

Poikkeama/tapahtuma

Takertuminen sorviin kiinnitettyyn akseliin

63

Vahingoittumistapa

Puristuminen akselin ja sorvin rungon väliin

60

D4

7

NN	
  suori.	
  hiontavaihe5a	
  
käsihiontana	
  niin,	
  e5ä	
  sorvi	
  oli	
  
manuaaliajo<lassa,	
  hio5ava	
  
akseli	
  oli	
  kiinnite5y	
  sorviin	
  ja	
  
sorvin	
  lastusuoja	
  oli	
  auki.	
  
Käsihionta	
  sorvilla	
  

VAARATILANNE	
  

Tar5umisvaara	
  pyörivään	
  
akseliin	
  
(suojaamaton	
  pyörivä	
  
akseli)	
  

VAARA	
  

Onne5omuussekvenssin	
  vaiheet	
  

VAARALLINEN	
  
TAPAHTUMA	
  

Vaate	
  tar5ui	
  akseliin	
  

Kone5a	
  käyte.in	
  valmistajan	
  ohjeen	
  vastaises<	
  ja	
  rajat	
  ohite5uina	
  (suoja	
  auki,	
  metallikiila	
  rajakytkimessä)	
  

Lyhyt	
  hiontanauha	
  

Vaarallinen	
  työmenetelmä	
  oli	
  vakiintunut	
  

Aiemmat	
  tapaturmat	
  eivät	
  vaiku5aneet	
  
työmenetelmään	
  

Sorvilla	
  tehtävään	
  työhön	
  ei	
  vaarojen	
  tunnistusta	
  tai	
  riskien	
  arvioin<a	
  

Viranomaisten	
  työturvallisuuteen	
  lii5yvää	
  
vies<ntää	
  ei	
  seura5u	
  

Vaarojen	
  tunnistamiseen	
  ja	
  riskien	
  arvioin<in	
  ei	
  suunnitelmallista	
  toimintamallia	
  

Esimiehet	
  eivät	
  saaneet	
  työturvallisuuteen	
  lii5yvää	
  koulutusta	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
eikä	
  koulutustarpeita	
  seura5u	
  

Koneen	
  käy5ö	
  muuhun	
  kuin	
  valmistaja	
  tarkoi5aa	
  

TOT	
  2/15	
  

VAHINGOITTUMINEN	
  

NN	
  puristui	
  akselin	
  ja	
  
koneen	
  väliin	
  

VAKAVUUS	
  

NN	
  kuoli	
  kuristumalla	
  

Ihmisen	
  toiminta	
  ja	
  
työympäristön	
  poikkeamat	
  

Ylikuormitussuoja	
  pysäy.	
  vedon,	
  mu5a	
  NN	
  
jäi	
  puristuksiin	
  

Myötävaiku5avat	
  
riskitekijät	
  

Turvallisuusjohtamiseen	
  
lii5yvät	
  riskitekijät	
  

Onnettomuussekvenssin vaiheet ja onnettomuuteen vaikuttaneet riskitekijät

Liitekuva 1: TOT 03/91
havainnekuva käsihiontatapaturmaan liittyvästä tyypillisestä reaktioajasta

*) Hiomanauhan takertuessa
300 mm matkaan kuluu aikaa
alle 0,3 s, joka on luhyempi kuin
normaali reaktioaika.

tutkIntaryhmän kokoonpano:
janne sysi-aho (TVK, tutkinnan johtaja)
marjo uusi-pantti (Teknologiateollisuus)
mika poikolainen (Teollisuusliitto)
roni jokinen (Proliitto)
marjo hämäläinen (LähiTapiola)
LIsätIetoja tot-tutkInnasta:
Tietokanta-analyytikko janne sysi-aho, p. 0404 504232, janne.sysi-aho@tvk.ﬁ
Työturvallisuusasiantuntija marja kaari, p. 0404 504 234, marja.kaari@tvk.ﬁ
Työturvallisuusasiantuntija otto veijola, p. 0409 220985, otto.veijola@tvk.ﬁ
Raportti on hyväksytty TVK:n TOT-johtokunnan kokouksessa 14.6.2017.
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.

Vapaasti kopioitavissa. Lähde: TVK 2017
TaPaTuRMaVakuuTuSkESkuS
Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki

8

