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TOT-RAPORTTI
24/03
Kolme henkilöä kuoli räjähdysmäisessä
palossa kun hapen pääsulkuventtiiliä
avattiin
TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Tapahtumakuvaus

Terästehtaassa oli vuosihuoltoseisokki. Terässulaton putkistoihin ajettiin paineista happea. Puhtaan hapen pääsulkuventtiiliä ei saatu normaalisti avattua. Avattaessa venttiili
ja putkenosa syttyivät räjähdysmäisesti palamaan. Kaksi
venttiiliä avaamassa ollutta työnjohtajaa ja myös paikalla
ollut hitsaaja menehtyivät kovassa kuumuudessa.

Ammatti

Kaksi työnjohtajaa ja hitsaaja

Toimiala

Metallien jalostus 27

Työmenetelmä
tai tehtävä

Puhtaan hapen pääsulkuventtiilin avaus.
Putken halkaisija 300 mm

Koneet ja laitteet

Läppäventtiili

TOT-RAPORTTIEN HYÖDYNTÄMINEN
TOT-raportteja voidaan hyödyntää työpaikoilla mm.
seuraavilla tavoilla:
• kaikki raportit käsitellään työnjohdon palavereissa, työmaan viikkopalaverissa tms. linjajohdon
yhteisissä tilaisuuksissa
• raportit käsitellään työsuojelutoimikunnassa
• raportit liitetään työnopastusmateriaalin joukkoon
tai esimerkiksi koneen tai laitteen käyttöohjeisiin

• raportteja voidaan käyttää hyödyksi koulutustilaisuuksissa
• raporttien perusteella laaditaan ohjeita, tiedotteita, juttuja henkilöstölehteen tai sisäiseen tiedotteeseen, tietoiskuja ilmoitustauluille jne.
• raportit toimitetaan suunnittelijoille, laitevalmistajille ja alihankkijoille, joiden toiminnalla on merkitystä tapaturmien torjunnassa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkinta (TOT) perustuu työmarkkinajärjestöjen ja
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
Bulevardi 28, 00120 Helsinki, puhelin (09) 680 401
Faksi (09) 6804 0389, sähköposti tyoturvallisuus.tvl@vakes.fi
http://www.tvl.fi
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1 TAPAHTUMIEN KULKU
1.1 Tausta
Terässulaton tuotantolinja oli otettu käyttöön
vuotta aiemmin. Sen ensimmäisestä vuosihuoltotöistä johtunut seisokki oli loppuvaiheessa.
Sulatolle johti kaksi vierekkäin kulkevaa happilinjaa. Toisessa linjassa kulkee raakahappi ja
toisessa puhdas happi. Happilinjojen putkien
ja pääsulkuventtiilien halkaisijat olivat 300 mm
ja paineet käytön aikana n. 32–35 bar.
Onnettomuuspäivänä oli tarkoitus paineistaa
linjat ja aloittaa järjestelmän testaus. Aikataulupainetta ei ollut. Työtä valmistelivat aamupäivällä sulaton valvomossa tehtaan käyttöosaston työnjohtaja NN ja linjat rakentaneen ja seisokissa linjan takaiskuventtiilit asentaneen yhtiön työnjohtaja MM. Valmistelutyön päätyttyä
NN ja MM lähtivät yhdessä avaamaan linjojen
pääsulkuventtiileitä.

1.2 Hapen aiheuttama
räjähdysmäinen palo
Onnettomuudella ei ollut silminnäkijöitä. Tapahtumien kulku on päätelty laajan tutkinnan
perusteella.
NN ja MM olivat ensin avanneet raakahappilinjan pääsulkuventtiilin ilman mitään ongelmia.
Avaus tehtiin ilmeisesti ohjeiden mukaan tasaamalla aluksi paine ohituslinjan avulla (Kuva
1). Tähän kului aikaa muutamia minuutteja.
Tämän jälkeen NN ja MM olivat aloittaneet
viereisen puhtaan hapen linjan pääsulkuventtiilin avaamisen. Venttiili oli kaasuille käytettävä
läppätyyppinen venttiili (Kuva 2). Pian avaamisen alettua työntekijä KK oli soittanut sattumalta työnjohtajalleen MM:lle työhönsä liittyneen kysymyksen takia. MM pyysi KK:ta toistaiseksi keskeyttämään työt ja tuomaan hänel-
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le putkipihdit. MM oli sanonut, että pääsulkuventtiili ei auennut, koska ”sen käsipyörä luisti
akselilla ja sokka oli mennyt poikki”.
Pari minuuttia myöhemmin KK toi putkipihdit MM:lle. MM oli ”sanaakaan sanomatta” ottanut vain ne vastaan. MM seisoi tuolloin pääsulkuventtiilien vieressä olleella työtasolla. KK
odotti paikalla puolisen minuuttia. Tällöin hän
ei nähnyt siellä muita kuin NN:n ja MM:n. Tämän jälkeen KK lähti takaisin työpisteeseensä.
Päästyään sinne, KK kuuli kovan räjähdyksen
ja huomasi räjähdyksen suunnassa liekkejä,
savua ja pölyä
Sammutustyö saatiin käynnistettyä nopeasti. Hapen tulo saatiin pysäytettyä seitsemässä
minuutissa. Tulipalossa happea vapautui 15 000
m3 (normaalipaineessa). Tulipalo nosti lämpötilan korkeaksi sulattaen ja polttaen metallisia
kuljettimen ja kulkusiltojen osia.
NN ja MM menehtyivät räjähdysmäisessä tulipalossa. Lisäksi onnettomuudessa menehtyi
paikalla ollut aliurakoitsijan hitsaaja LL. LL:n
työkohde oli 30 m:n päässä onnettomuuskohdasta.
Ennen onnettomuutta lähistöllä työskennelleet olivat kuulleet kovaa suhinaa, osa ennen
räjähdystä ja osa vasta sen jälkeen. Yksi oli
kuullut myös huudon ”varo”.
Pääsulkuventtiili ja happilinjan putki sulivat
pahoin vaikeuttaen onnettomuuden tutkintaa
(Kuva 3). Venttiilin liikerajoittimen kiinnitysruuvi
puuttui viitaten ehkä johonkin aiempaan ongelmaan. Pääsulkuventtiili oli kallellaan 9°, joten
sitä oli ehditty avata tiivisterakenteestaan johtuen vain 4°. Reaktiovoimat olivat työntäneet
venttiilin kohdalla putken osat erilleen kolmen
metriä. Pääsulkuventtiilin ohitusputken venttiili
oli lähes kiinniasennossa (Kuva 4).
Eräänä todennäköisimpänä syttymissyynä on
tutkimuksissa pidetty pääsulkuventtiilin avaamista voimaa käyttäen putkipihdeillä (jäljet havaittavissa). Tätä syttymissyytä puoltaa myös
ajankohta. Toisena vaihtoehtona on ollut put-

Metallien jalostus TOT 24/03
kessa virranneiden metallihiukkasten törmäys.
Muitakin vaihtoehtoja on esitetty.

1.3 Kokemus
NN oli 48-vuotias tehtaan käyttöosaston
työnjohtaja. Hän tunsi hyvin alueen prosessin
ja putkistot. Hän huolehti osaltaan prosessiin
liittyvien kaasujen ominaisuuksiin ja käyttöön
liittyvästä koulutuksesta myös muulle henkilöstölle. Hän oli myös paloryhmän johtajana saanut perusteellisen koulutuksen poikkeavien tilanteiden hallintaan.
MM oli 47-vuotias tehtaassa seisokkiin liittyneitä
muutos- ja korjaustöitä tehneen yhtiön työnjohtaja.

Happilinjat oli rakennettu MM:n johdolla ja
hän oli NN:n kanssa yhdessä tehnyt niiden koekäytön.
LL oli 22-vuotias aliurakoitsijan palveluksessa ollut hitsaaja.

2. TAPATURMAAN
JOHTANEITA TEKIJÖITÄ
2.1 Pääsulkuventtiilin avaus
ei onnistunut
Pääsulkuventtiilin avaus ei onnistunut. Venttiili oli ”jumiintunut” ja sen avausyritykset olivat
jo edellyttäneet normaalia suuremman voiman
käyttöä. Venttiilin käsipyörän sokka (ruuvi) oli
ilmeisesti tällöin katkennut.
Sitä yritettiinkö pääsulkuventtiiliä avata tasaamatta painetta, ei tiedetä. Tähän viittaa vain
suuri avausvastus ja se, että ohitusventtiili löytyi lähes kiinniasennossa.
Vastaavanlainen venttiili oli kuitenkin juuri
avattu ongelmitta.

2.2 Poikkeuksellinen
venttiilin avaustapa
Vikatilanteessa valittu työmenetelmä on sisältänyt tiedostamattomia riskejä. Tutkinnan
mukaan on mahdollista, että putkipihdeillä aikaan saatu suuri vääntömomentti sai venttiilin

ns. itsepidättyvän vaihteen ja karan käyttäytymään ”vääntöjousen tapaan”. Tällöin avaajasta on tuntunut, että venttiili avautuu vaikka todellisuudessa lautanen pysyi paikallaan.
Lopulta venttiili ilmeisesti pyörähti äkisti synnyttäen metallipintojen kosketuksesta johtuen
riittävän korkean paikallisen lämpötilan sytyttämään palon.

2.3 Räjähdysmäinen palo
Happilinjan putkiston osat syttyivät räjähdysmäisesti palamaan suurella teholla. Happilinjasta virtasi paloalueelle paineista happea seitsemän minuuttia. NN, MM ja LL menehtyivät
suureen kuumuuteen.

3. VASTAAVIEN
TYÖTAPATURMIEN
ESTÄMINEN
3.1 Happiputkiston
suunnittelu
Happijärjestelmille asetettavat suunnittelu- ja
turvallisuusvaatimukset sekä happijärjestelmiä
koskevat suunnitteluohjeet tulee määritellä tarkoin.
Onnettomuus- ja häiriötilanteissa hapen
meno runkoputkeen tulee voida pysäyttää nopeasti, automaattisesti. Putkistossa oleva paineellinen happi tulee voida nopeasti tyhjentää
vaarattomaan paikkaan.
Pääsulkuventtiilin turvallisuudesta happikäytössä tulee varmistua yhteistyössä valmistajan
kanssa.
Valmistajan tai maahantuojan tulee antaa jo
putkiston suunnittelu- ja venttiilien valintavaiheessa selkeät ohjeet venttiilien käyttöturvallisuudesta eri kaasuille erilaisiin olosuhteisiin.
Henkilöturvallisuutta tulee parantaa pääsulkuventtiilien kaukokäytöllä (ml. kohteiden tyhjentäminen henkilöistä) tai venttiilien yhteyteen
rakennetuilla suojaseinillä.
Hapen käyttöön ja varastointiin liittyvien vaarojen arvioimista tulee entisestään tehostaa.
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Vaarojen ja riskien arviointimenetelmien tulee
olla monipuolisia. Tulokset tulee dokumentoida kirjallisesti ja arviointi tulee päivittää tarpeen
mukaan. Riskienarvioinnissa tulee ottaa huomioon tehtaan omat kokemukset sekä alan tietous ja tutkimus. Tarvittaessa tulee käyttää ulkopuolista asiantuntijaa.
Happijärjestelmästä ja sen toiminnasta tulee
laatia selkeä, järjestelmällinen ja kirjallinen kuvaus, erityisesti jos happiputkisto ja sen varastot muodostavat usean yhtiön hallinnoiman kokonaisuuden. Kuvaukseen tulee liittää menettelytapaohjeet poikkeus-, häiriö- ja onnettomuustilanteita varten.
Ohjeistuksen tulee sisältää mm. yhteisen työpaikan tiedottamista ja yhteistoimintaa koskevat velvoitteet ja yhdessä sovitut menettelytavat. Lisäksi ohjeistukseen tulee sisällyttää tarkastuksia, huoltoja ja kunnossapitoa koskevat
yhteiset periaatteet, velvoitteet ja vastuurajat
sekä dokumentointimenettelyt.

3.2 Happiputkiston
puhtauden varmistaminen

nimoimiseksi sekä oikean toiminnan varmistamiseksi onnettomuus- ja pelastustilanteissa.
Venttiilihuoneissa ja muissa vastaavissa kohteissa on syytä olla myös ns. huoneen taulut,
joissa oikeat menettelyt ja toimintajärjestykset
mm. paineentasaukset on yksilöity käyttöhenkilöstön muistin tueksi.
Putkistolle tulee laatia selkeät ja kattavat
käyttö- ja huolto-ohjeet, joiden tulee olla kaikkien saatavilla. Vaarallisten kemikaalien putkistojen käyttöä ja huoltoa tulee kontrolloida tiukasti ja vain tiettyjen kokeneiden, aineiden ominaisuudet tuntevien ihmisten annetaan tehtäviä töitä valvoa. Venttiileille tulee olla venttiilikohtaiset ohjeet. Vikatilanteista ja poikkeamista tulee laatia kirjalliset raportit, jotka tulee käsitellä ja dokumentoida.
Käyttöohjeissa tulee korostaa poikkeustilanteisiin liittyviä riskejä. Työt on aina pysäytettävä, ellei poikkeustilanteeseen ole jo olemassa
selkeitä toimintaohjeita.
Ohjeissa tulee ottaa kantaa myös pätevyysja kokemusvaatimuksiin sekä siihen kenellä on
oikeus hyväksyä putkisto tai sen muutos lopullisesti käyttöönotettavaksi.
Happijärjestelmien käyttöön, huoltoon ja korjauksiin osallistuville tulee laatia ja järjestää riittävän kattava ja monipuolinen perehdytys happijärjestelmien turvallisesta käytöstä ja hapen
vaaraominaisuuksista eri tilanteissa.

Happiputkia ja sen laitteita asennettaessa ja
huollettaessa on puhtauteen, puhdistamiseen
ja pesumenetelmiin kiinnitettävä erityistä huomiota. Puhdistamismenetelmistä ja -vaatimuksista tulee olla selkeät ohjeet ja puhdistamiseen tulee antaa riittävä opastus. Valmistajilta
on edellytettävä osien pesuun liittyvät dokumentit.
Happiputkistoja voidaan puhdistaa ja samalla
parantaa käyttöturvallisuutta paineistamalla
putkistot ensin lukuisia kertoja typellä ja avaamalla venttiilit typessä. Typpihuuhtelu tulee lopettaa vasta siinä vaiheessa kun putkistosta ei
enää kahdella viimeisellä kerralla ole tullut epäpuhtauksia.

3.4 Turvallisuusjohtaminen

3.3 Käyttöohjeet

LIITTEET

Happiputkistoissa ja venttiileissä tulee olla
riittävät, selkeät ja helposti havaittavat merkinnät ja tarkistuslistat inhimillisten erehdysten mi-

– Kaavio tapahtumain kulusta ja tapaturmatekijöistä
– Valokuvia
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Happeen ja muihin vaarallisiin aineisiin sekä
niiden ominaisuuksiin liittyvää osaamista, turvallisiin menettelytapoihin sitoutumista ja vastuiden tiedostamista tulee edellyttää ja valvoa
koko organisaation ja yksilöiden toiminnassa.
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Kuva 1. Raakahappilinjan venttiili. Sen alla on ohuempi paineentasauslinja ja sen
sulkuventtiili.

Kuva 2. Onnettomuusventtiilin tyyppinen venttiili.
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Kuva 3. Onnettomuusventtiili koottuna alkuperäiseen asentoon.

Kuva 4. Kattoon saakka taipuneen puhtaan hapen putki sekä osa pääsulkuventtiiliä
sekä kiinni -asennossa olevan paineentasauslinjan venttiili.
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Vapaasti kopioitavissa
Lähde: TVL/TOT 2003

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
Yhteyshenkilöt: Hannu Tarvainen, työturvallisuusjohtaja, puh. (09) 6804 0388,
Mika Tynkkynen, työturvallisuustutkija, puh. (09) 6804 0384,
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Sakari Seppänen, työturvallisuusinsinööri (rakentaminen), puh. (09) 6804 0377

