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TOT 02/11
TELINEASENTAJA PUTOSI
RAKENTEILLA OLEVAN TELINEEN LOHKOJEN
VÄLISESTÄ AUKOSTA

Teollisuusalueella olevan suuren ja korkean säiliön yläreunaan oltiin rakentamassa uloketelineitä säiliön ulkokehälle. Neljä erillistä telinelohkoa olivat kiinni
säiliön yläreunassa n. 18 metrin korkeudessa. Telineiden väleihin jäi tässä vaiheessa noin metrin vapaa väli. Yksi telineasentaja putosi, kun hän siirtyi rakenteilla olevalle telineelle. Hieman myöhemmin asennustyöryhmän muut jäsenet
huomasivat hänen pudonneen alas.
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1. TAPAHTUMIEN KULKU

Kuva 1. Lähikuva säiliöstä, keskeneräisestä telineestä ja putoamiskohdasta.

1.1 Tausta ja töiden organisointi
Teollisuusalueella olevan suuren ja korkean säiliön yläreunaan oltiin rakentamassa
uloketelineitä ulkokehälle. Teollisuusyrityksen A alueella päätoteuttajana toimi yritys
B, jonka putki- ja telinerakenneurakan (yritys C) telinetyötä teki telineurakoitsija D
aliurakoitsijana. Yrityksellä D oli oma työnjohto ja kausisopimus telinetöistä.
Tilaaja edellytti teollisuusalueella kattavia turvallisuusselvityksiä, kuten työsuunnitelman, työn turvallisuussuunnitelman, työn riskien arvioinnin ja päiväkohtaisen työluvan. Työlupa edellytti päivittäin tilaajan hyväksynnän. Tilaajalla on omat ohjeet telinesuunnitteluun. Toimittaja D oli toimittanut vaadittavat asiakirjat ja saanut työluvan.
Telineitä oli rakentamassa telinetyöhön erikoistuneen urakoitsijan (yritys D) kolmihenkinen työryhmä. Työryhmä aloitti aamulla työt n. klo 7:30 saatuaan työnjohtajalta
aloitusluvan. Työryhmä asensi säiliön päältä riippuvaa uloketelinettä säiliön ympärille.
Työryhmän taukopaikka oli säiliön päällä. Työ eteni niin, että yksi asentaja oli säiliön
päällä (”katolla”) ojentamassa telineiden osia ja kaksi asentajaa oli telineillä kokoamassa. Työpari laskeutui telineelle säiliön päältä suoraan juuri sille telinelohkolle, jossa oli tarkoitus työskennellä. Asentajilla oli turvavaljaat ja niihin oli kiinnitetty noin 145
cm köysi yhdellä kiinnityshaalla. Sen katsottiin riittävän telineelle laskeutumiseen ja
uloketelineellä työskentelyyn. Ennen lounastaukoa työryhmä sai taas yhden teline2

lohkon valmiiksi. Uuden telinelohkon suhteen ilmeni, että säiliön laitteiden ja niiden
putkistojen vuoksi tarvittiin varikolta erimittaisia telineosia.
Erikseen koottuja telinelohkoja ei ollut vielä yhdistetty toisiinsa, joten niiden väleihin jäi aukko. Telinelohkojen kaikissa päissä oli vaakajokat pystytystyön aikaisina kaiteina. Lopuksi valmiiden telinelohkojen paikat ulkokehällä oli tarkoitus hienosäätää ja
telinelohkot oli tarkoitus yhdistää toisiinsa terässilloilla ja asentaa puuttuvat kaiteet.
1.2 Tapaturma
Lounastauolla työryhmä haki varikolta erikoismittaiset telineosat, jotta työtä voitiin
jatkaa. Lounastauon jälkeen työryhmä palasi säiliön päälle ja puki turvavaljaat.
NN otti erikoismittaiset telineosat (2 kpl 70 cm jokkaa) mukaansa ja siirtyi telineelle
poikkeuksellisesti säiliön portailta ja kulki työkohteeseen telinelohkojen läpi vastoin
työsuunnitelmaa. Vaakasuuntaisesti telinelohkojen läpi siirryttäessä NN joutui siirtämään turvaköyden kiinnitystä toistuvasti ja ylittämään telinelohkojen päätykaidejokat
ja telineiden väliset aukot.
NN ilmeisesti putosi telinelohkojen välisestä aukosta maahan ja kuoli.
1.3 Kokemus
NN oli aloittanut työskentelyn yrityksessä vuonna 2006. Sama kolmen työntekijän
työryhmä oli työskennellyt jo pitkään yhdessä, heidät oli valittu työkohteelle hyväksi
tiedetyn osaamisen ja kokemuksen perusteella.
Yrityksessä työtehtävät osoitettiin ammattitaidon mukaan. Työntekijöille annettiin
yleisperehdytys ja työkohdeperehdytys. Teollisuusalueella edellytetään alueelle pääsemiseksi teollisuusyritys A:n antamaa turvakoulutusta.
1.4 Töiden toteutus
Työkohteeseen oli tutustuttu etukäteen. Riskikartoitus ja työkokonaisuuden riskien
arviointi (TRA) oli tehty ja kirjallinen työlupa edellytettiin joka päiväksi. Tilaaja edellyttää, että urakoitsijat tekevät työn turvallisuussuunnitelmat ennen työn aloittamista.
Putoamisvaara oli tunnistettu ja valjaiden käytöstä oli yleisohje (käytetään aina kun 2
metrin pudotus ja ei kaidemahdollisuutta).
Tilaajalla on kattava ohjeistus turvallisiin telinetöihin ja putoamissuojaukseen.
Työntekijöille oli opastettu tapa laskeutua säiliön päältä telineille käyttäen yhtä
turvaköyttä.

2. TAPATURMAAN JOHTANEET TEKIJÄT
2.1 Vaakasuuntaisen telineosilla liikkumisen mahdollisuutta ei huomioitu
työn ja putoamissuojauksen suunnittelussa ja toteutuksessa
Työ oli suunniteltu tehtäväksi niin, että työryhmän kolmas jäsen ojentaa osat telineillä
oleville työntekijöille. Telineille oli tarkoitus laskeutua säiliön katolta käsin telinerakennetta pitkin.
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NN:n käyttämissä turvavaljaissa oli vain yksi lyhyt turvaköysi ja yksi kiinnityshaka, jolloin kiinnityspisteen siirto siirryttäessä vaakasuunnassa telineen osien läpi
ei onnistu turvallisesti. Lyhyt turvaköysi oli tarkoitettu työhön, jossa säiliön päältä
laskeuduttua liikkuminen ja työskentely tehdään vain yhdellä telinelohkolla.
2.2 NN siirtyi telinelohkolta toiselle
NN ei käyttänyt suunniteltua työtapaa siirtyä säiliön päältä työkohteena olevalle
telineelle. NN nousi säiliön portailta lähimmälle telinelohkolle ja lähti telineosia kantaen kiertämään säiliötä työkohteena olevalle telineelle. Lumiset olosuhteet säiliön
katolla saattoivat vaikuttaa suunnitelman mukaisesta työtavasta poikkeamiseen.
Telineosien päissä kaiteina olevat vaakajokat ja telineosien kantaminen vaikeuttivat NN:n siirtymistä telineosalta aukon yli toiselle. Telineosien väliin jäi aukko,
jota ei ollut tarkoitettu ylitettäväksi.
2.3 NN putosi, haka ei ollut kiinni
Putoamiseen johtaneita vaiheita ei tiedetä tarkasti, putoamisella ei ole silminnäkijöitä. Putoamispaikan perusteella NN todennäköisesti putosi toisen ja kolmannen
telineosan välistä aukkoa ylittäessään. Turvavaljaiden köyden haka ei ollut kiinnitettynä ja NN kantoi ennen putoamista mukanaan erikoismittaisia telineosia. NN
kuoli tapahtumapaikalla.

3. VASTAAVIEN TYÖTAPATURMIEN TORJUNTA
3.1 Suunnittelu, suunnitelmien noudattaminen sekä valvonta
Päätoteuttajan on esitettävä ennen rakennustöiden alkua rakennuttajalle (tilaajalle) rakennustöiden työturvallisuutta koskevat suunnitelmat. Rakennuttaja varmistuu ensi vaiheessa työturvallisuuden yleissuunnitelman tekemisestä. Turvallisuussuunnitelma täsmentyy rakennustyön edetessä ja päätoteuttaja huolehtii niiden
päivityksestä. Huolehtiminen tarkoittaa asennussuunnittelun organisointia ja että
suunnittelussa otetaan huomioon rakennushankkeen turvallisuusasiakirjan päivitetyt tiedot.
Putoamissuojaus on suunniteltava ja toteutettava niin, ettei ole hetkellistäkään
putoamisvaaraa.
Työ on tehtävä suunnitelman mukaisesti. Mikäli työtä ei voi toteuttaa laaditun
suunnitelman mukaisesti on toteutus suunniteltava uudelleen ja vaarojen tunnistaminen ja arviointi huolehdittava ajan tasalle.
3.2 Putoamisvaaran tunnistaminen ja riskinottoon puuttuminen
Jos putoamisvaara on ilmeinen, on työ keskeytettävä ja putoamissuojaus toteutettava ennen töiden jatkamista.
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Aukkojen ylittäminen ilman putoamissuojausta on riskinottoa, johon liittyy
putoamisvaara. Aukot on peitettävä tai kulku vaarakohtaan on estettävä. Jos
työssä ilmenee tarve kiivetä kaiteiden yli, on kyseessä väärä työmenetelmä ja
työtapa. Tällöin on syytä pitää tuumaustauko ja miettiä työvaihe, kulkureitit ja
putoamissuojauksen toteutus uudelleen yhtenä kokonaisuutena.
Putoamisvaarojen tunnistaminen on tärkeää erityisesti telineiden pystyttäjille
ja purkajille. Telinetyössä on ajoittain kaiteettomia rakennus- ja purkuvaiheita ja
telineessä voi olla rakennus- ja purkuvaiheiden aikana putoamisvaarallisia aukkoja. Tällöin on putoamissuojauksesta huolehdittava koko ajan joko esimerkiksi
työskentelemällä työkorista, putoamisen estävällä ratkaisulla (turvavaljaat jotka on koko vaaralle altistumisen ajan luotettavasti yhdistetty tukipisteeseen) tai
esimerkiksi alapuoleisella suojaverkolla.
Putoamissuojainten kiinnityspaikat sekä pelastustoimet valjaiden varaan putoamistapauksessa on huomioitava suunnitelmassa.
Asennustyön aikana nousutienä voidaan käyttää esimerkiksi siirrettävää ylhäältä kannakoitua tikasta.
3.3 Työtelineen käyttösuunnitelma
Työtelineestä on laadittava käyttösuunnitelma, jos työtelineellä suuren korkeutensa tai kokonsa, vaaraa aiheuttavan sijaintinsa, erityisen käyttötarkoituksensa tai muun vastaavan tekijän vuoksi on olennainen vaikutus työmaa-alueen
käyttöön.
Käyttösuunnitelmassa on oltava seuraavat tiedot:
a) 		selvitys telineen pystytyksen, käytön ja purkamisen aiheuttamista vaaroista
sekä niiden torjunnasta;
b) 		selvitys työtelineen käytöstä eri työvaiheissa;
c) 		työtelineiden, kulku- ja nousuteiden sijainti ja liittyminen rakennukseen tai
rakenteeseen;
d) 		selvitys toimenpiteistä, joilla estetään työmaaliikenteen, materiaalin siirron ja
muiden tekijöiden aiheuttama vaara telineiden käytölle;
e) 		selvitys siitä, miten esineiden putoamisvaara estetään ja alapuoliset kulkutiet
suojataan suojakatoksella tai muilla toimenpiteillä;
f) 		käyttöohjeet telineen käyttäjille.
3.4 Varusteet
Jos työvaihe tai liikkuminen edellyttää turvaköyden tai tarraimen kiinnityspisteen
siirtoa, on valjaisiin kiinnitettävissä oltava tarrain tai kaksi köyttä hakasineen,
joista vähintään toinen on koko ajan kiinnitettynä luotettavaan tukipisteeseen.
Valjaiden kiinnityspisteessä on oltava riittävä lujuus.
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Putoamiskerroin 2
Köysi kiinnitetty valjaan
kiinnityspisteen alapuolelle

Putoamiskerroin 1
Köysi kiinnitetty valjaan
kiinnityspisteen yläpuolelle,
mutta köysi on löysä

Putoamiskerroin 0
Köysi kiinnitetty valjaan
pään yläpuolelle ja köysi
on kireä

Kiinnityspiste jalkojen
tason alla

Kiinnityspiste olkapään
tasolla tai ylempänä

Kireänä pään yläpuolella

kaksi kertaa köyden mitta
+ käytössä oleva nykäyksenvaimennus

työntekijän pituus ja käytössä
oleva nykäyksenvaimennus

nykäyksenvaimentimen
pituus, jos käytössä

Kuva 2. Kiinnityspisteen ja köyden vaikutus. Putoamiskerroin 0 on tavoiteltava tilanne.

Työvaiheet jotka edellyttävät köysien varassa työskentelyä pitää suunnitella erikseen
ja niihin tarvitaan asianmukaiset työvälineet.
3.5 Ohjeiden mukainen toiminta ja poikkeustilanteet
Jokaisen on huolehdittava käytettävissään olevin keinoin itsensä ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta sekä ilmoitettava havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle sekä myös itse mahdollisuuksiensa mukaan
poistettava havaitsemansa, ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet. Työntekijän on toimittava annettujen ohjeiden mukaisesti.
Lisätietoja:
Ratu 0415 Telinetyö
YLEISTIEDOT
Koneet ja laitteet		
Työnantajan toimiala
Erikoistunut rakennustoiminta (telineasennus
TOL2008:43999)
Vahingoittuneen ammatti
Telineasentaja
Työympäristö
Teollisuuslaitos (öljynjalostamo)
Työtehtävä
Telineiden kokoaminen
Työsuoritus
Säiliön päältä telineille siirtyminen
Poikkeama
Putoaminen
Vahingoittumistapa
Iskeytyminen maatasolle

Koodi
F3
(4525)
629
011
51
61
51
31

Raportti on hyväksytty TVL:n TOT-johtokunnan kokouksessa 3.3.2014.
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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Työssä ilmeni
erikoismittaisten
osien tarve
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laskeutumisen
sijaan NN kulki
portailta
telineelle

7
Työnaikainen
putoamisvaara oli
tunnistettu

Suunnitelmat
oli laadittu
ja työlupa
myönnetty

Keskeneräiselle
telineelle oli
tarkoitus
laskeutua vain
telinettä pitkin

Työryhmä
haki osat ja
palasi
työkohteelle

NN kantoi
telineosia
mukanaan

Työryhmä oli rakentamassa
uloketelineitä
Teline ei
ollut vielä
yhtenäinen

Telineen
rakentaminen
oli kesken

NN:n putoamissuojain
ei soveltunut
aukkojen
ylitykseen

NN yritti
ylittää aukon
osia kantaen

NN ei
kiinnittänyt
turvaköyttä
(ei onnistunut?)

NN putosi

NN kuoli

Kaavio tapahtuman kulusta ja tapaturmatekijöistä:

Omia muistiinpanoja:

Vapaasti kopioitavissa. Lähde: TVL 2011
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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
Erikoistutkija Hannu Tarvainen, p. 0404 504 234, hannu.tarvainen@tvl.fi
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