Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

TOT 12/10
Kemiantehtaan varastosäiliö
räjähti korjaustöiden aikana jolloin
yksi työntekijä kuoli ja toinen
loukkaantui

Kemiantehtaalla kunnossapitotöissä viimeisteltiin 187 m³ tärpättisäiliötä.
Säiliön katolla hiottiin ja hitsattiin kaiteita ja putkiyhteitä. Säiliö oli täytetty
vedellä, ja sitä tyhjennettiin tapaturmahetkellä. Tyhjennyksestä aiheutuneen
alipaineen johdosta säiliöön pääsi hönkäputken kautta viereisestä säiliöstä
tärpättipitoista kaasua, jolloin joko hitsauksesta syntynyt lämpö tai kulmahiomakoneen kipinät sytyttivät säiliössä olleet tärpättikaasut. Räjähdyksessä
kuoli yksi työntekijä ja toinen loukkaantui vakavasti. Säiliön katto lensi räjähdyksen voimasta 85 metrin päässä olleen työmaakopin seinään.
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1. TAUSTA

Kansikuva. Vasemmalla säiliö, jossa räjähdys tapahtui. Oikealla säiliö, josta hönkäkaasu
pääsi vasemmalla olevaan säiliöön hönkäputken kautta.

1.1 Tapahtuman tausta
Kemiantehtaalla valmistettiin mäntyöljy- ja tärpättitisleitä. Tehdas oli kemikaalimääriensä perusteella turvallisuusselvityslaitos. Tehdas oli ulkoistanut kunnossapitonsa
15 vuotta sitten yritys A:lle. Yritys A oli tehnyt edellisen tarkastuksen kohteessa
vuotta ennen tapaturmaa. Tehdas oli toimittanut turvallisuusselvityksen viranomaiselle neljä vuotta ennen tapaturmaa.
Tehtaalla oli kolmivuotinen kunnossapitosopimus yritys A:n kanssa. Tehdas käynnisti tislausjäännöksen varastosäiliön (säiliö C, 187 m³, korkeus 22 m) katon ja ylimmän vaippalevykerroksen uusintatyöt ja nesteputkistojen muutostyöt. Yritys A kilpailutti ja tilasi piirustukset ja työsuunnitelman suunnittelutoimistolta. Muutostöihin
osallistui yritys A:n käyttämä yritys B (urakoitsija). Yritys B:llä oli kokemusta mm.
öljy-yhtiöiden alueilla tehdyistä putkistojen hitsaustöistä.
Rakennushankkeen kokonaisuuden arvioinnin perusteella rakennuskohteen rakennuttajana on tehdas. Päätoteuttajan roolista ei ollut tehty kirjallisista sopimusta tehtaan kanssa, minkä vuoksi tehdas katsottiin myös päätoteuttajaksi. Projektiin
osallistui kokonaisuudessaan yhdeksän eri yritystä.
Yritys A:n ja yritys B:n välisessä asennusjärjestelysopimuksessa on sovittu, että
asennuksen aikana kaikki lakien, asetusten ja paikallisten ohjeiden mukaiset työsuojeluvastuut kuuluvat toimittajalle, ellei muuta ole sovittu. Tehtaan vuoromestari antoi
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työluvan työkuvausta vastaan. Työluvan antamisessa piti arvioida työn tekemiseen
liittyvät riskit. Kun työlupa on annettu, itse työn suorittamisen turvallisuudesta vastasi yritys A ja sen aliurakoitsijat.
Säiliö C:n vallitilassa sijaitsi myös tislausjäännöksen varastosäiliö (säiliö D,150 m³).
Säiliöiden C ja D hönkäputket yhdistyivät ja höngät menivät yhteiselle hönkäpesurille. Pesuri toimi painovoimaisesti ja säiliöiden katolla oli yli- ja alipaineventtiilit. Säiliön
C yli- ja alipaineventtiili aukesi ylipaineen ollessa yli 25 mbar tai alipaineen ollessa alle 5 mbar. Säiliössä C oli kaksi miesluukkua. Toinen miesluukku sijaitsi lähellä maanpintaa ja toinen säiliön katolla. Nesteputkistot olivat osin yhteisiä säiliön D kanssa.
Yritys A sokeoi tehtaan laatiman suunnitelman mukaan säiliö C:n kaksi viikkoa ennen tapaturmaa. Sokeat laipat laitettiin neljään säiliöön tulevaan nesteputkeen sekä
hönkäputkeen. Säiliön pohjalta imettiin sakka pois ja säiliötä pestiin luukun kautta. Säiliö jätettiin tuulettumaan seuraavaksi yöksi. Seuraavana päivänä säiliö pestiin
painevesilaitteilla säiliön sisältä. Pesu kesti noin neljä tuntia ja vettä kului nelisen
kuutiota. Pesujen ja kuivauksen jälkeen telineyrityksen työntekijät menivät sisään rakentamaan telineitä.
Varsinainen säiliötyö aloitettiin viikkoa ennen tapaturmaa. Yritys A oli laatinut työtä
varten työselostuksen. Yritys A:n projektipäällikkö PP oli päivittäin työmaalla. Yritys
B:n toimitusjohtaja nouti päivittäin työluvan vuoromestarilta. Säiliötyökohteeseen oli
alkuperäisessä työluvassa vaaroina tunnistettu ”Lähellä tulenarkoja paikkoja”, ”Kemikaalit” sekä ”Tukehtumisvaara” ja näille vaaroille oli kirjattu ohjeen mukaisesti toimenpiteet riskien vähentämiseksi.
Yritys B:n työryhmässä oli kaksi työntekijää ja sitä veti nokkamies JJ, jolla oli 20
vuoden kokemus vastaavista töistä. JJ katkaisi hönkäputken työselostuksen mukaisesti säiliöiden välissä olevalta pystysuoralta osalta, johon liittyi ensimmäinen vaaratilanne. Katkaistussa putkessa oli ilmeisesti niin runsaasti tärpättikaasua, ettei se
räjähtänyt. Kaksi muuta säiliö C:n katolle tulevaa putkea myös katkaistiin tai käännettiin sivuun, jotta katon nostaminen ylös olisi ollut mahdollista. JJ irrotti konesahalla hönkäputken sokean laipan ja laski sen pultteineen poistettavan katon päälle.
Kertomansa mukaan JJ huomasi putken katkaistuaan, että katkaisun myötä säiliö
C:n katolla ollut sokeointi tuli tarpeettomaksi. Työntekijä ei ilmoittanut sokeoinnin
poistamisesta kenellekään, koska oli toiminut työselostuksen mukaisesti, ja oletti,
että hönkälinjassa olisi toinenkin sokeointi jossain kauempana. Toista sokeointia ei
kuitenkaan ollut, ja näin hönkälinjasta poistui sokeointi.
Työntekijän kertoman mukaan hönkäputken sokeoinnin poistamisen jälkeen putkesta oli hönkinyt pahanhajuista kaasua. Katkaistun hönkäputken päähän laitettiin
ilmastointiteipistä tehty suoja, joka esti roskien ja muun ylimääräisen tavaran putoamisen hönkäputkeen. Suojan takia hönkäkaasut eivät kerrotun mukaan haisseet
työkohteessa. Kattoa vaihdettaessa työskenneltiin myös säiliön sisällä. Tapaturmaa
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edeltäneen viikonlopun aikana säiliö C täytettiin vedellä tiiveyden tarkistamiseksi.
Maanantaina tarkastuslaitos tarkasti säiliön tiiveyden, jonka jälkeen säiliö C:tä alettiin hiljalleen tyhjentää vedestä. Tyhjennys tehtiin vain hieman raolleen jätetyn alemman miesluukun kautta. Samana päivänä irtileikattuun hönkäputkeen hitsattiin 30 40 cm pituinen jatkopala, johon liittyi jo toinen vaaratilanne. Hönkäputki liitettiin säiliö
C:n uusittuun kattoon. Hönkäputkessa alun perin ollut sokea laippa oli tullut uuden
katon mukana säiliön päälle, mutta sitä ei asennettu paikoilleen. Katon miesluukku
suljettiin. Tehtaan vuoromestari oli myös tarkastanut työmaan, kun maatasolla olevia
putkia oli muutettu. Tällöin hän oli ohjeistanut sen, ettei tuotelinjan katkaisuun saa
käyttää kulmahiomakonetta, vaan se on katkaistava käyttäen rautasahaa.
1.2 Tapaturma
Tiistaiaamuna yritys B nouti tulityöluvan tehtaan vuoromestareiden huoneesta klo
7.25. Tarkoituksena oli hitsata päivän aikana säiliö C:n katolle pinnanmittausvaijerien rullia ja parantaa tikapuiden kiinnitystä. Säiliön vesi oli laskenut alaosan miesluukun tasolle. Yksi yritys B:n työntekijöistä lähti noutamaan lähistöllä olevalta autolta taljaa alemman miesluukun pois nostamista varten. Hän oli hetki aikaisemmin
raottanut miesluukun kantta ja luukku jäi roikkumaan vain yhdellä pultilla. Säiliön
alaosassa työskenteli kaksi telineyrityksen miestä ja yksi telineyrityksen palkkaama
vuokratyöntekijä.
Säiliö C:n katolla työskenteli kaksi yritys B:n työntekijä, maalari NN (26-v.) ja hitsaaja MM. MM hitsasi kiinnityshitsaussaumoja (heftejä) ja hioi välillä hitsaussaumoja
pinnanmittausvaijerin rullien kiinnittimiin. Heillä ei ollut turvavaljaita, vaikka työn aika-

Kuva 1. Säiliö C:n katto räjähdyksen jälkeen.
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Kuva 2. Säiliön katon sisäpinnan heftihitsauksia.

na oli ehkä ajoittain putoamisvaaroja. NN oli tulityövartija ja keräsi MM:n kertoman
mukaan ennen räjähdystä työvälineitään. Yht’äkkiä säiliö C:ssä tapahtui räjähdys.
Säiliön katto irtosi katon ja ylimmän vaippakerroksen välisestä hitsausliitoksesta ja
lensi räjähdyspaineen vaikutuksesta noin 85 metrin päähän. NN menehtyi välittömästi. MM putosi alhaalla olevaan vallitilaan loukkaantuen vakavasti.
Tapahtumalla oli ainakin kaksi silminnäkijää, joista toinen oli tehtaan työntekijä
ja toinen oli yritys A:n työntekijä. Toinen silminnäkijöistä kulki kohti säiliö C:tä ja oli
noin 65 metrin päässä säiliöstä räjähdyksen sattuessa. Hänen mukaan säiliö C suhisi
ennen räjähdystä. Suhina oli voimistuvaa ja kesti muutaman sekunnin ajan. Toinen
silminnäkijöistä seisoi 150 metrin päässä ja hänen mukaansa säiliö huojahti pari kertaa nopeasti ennen räjähdystä. Heidän mukaan säiliö kävi räjähdyshetkellä ilmassa
ja säiliön pohja pullistui. Räjähdyksen ääni oli voimakas kuuluen jopa 10 kilometrin
päähän. Syttymislähde oli hitsauksen aiheuttama lämpötilan nousu tai mahdollisesti
hiontakipinä.
Tehtaan johtamisjärjestelmässä turvallisuus oli ylätasolla huomioitu hyvin. Samoin
turvallisuudelle oli annettu resursseja sekä investointeihin että toiminnan organisointiin. Tehdas oli edellyttänyt alihankkijoiden työntekijät käymään puolen päivän
mittaisen turvallisuuskoulutuksen. Koulutusmateriaalissa on sekä työ- että prosessiturvallisuusasioita. Koulutus oli uusittava kolmen vuoden välein. Säiliötyötä tehneet
henkilöt olivat kaikki suorittaneet koulutuksen kuukautta ennen tapaturmaa. Tehtaal5

la oli työlupakäytäntö ja lähes kaikki työt piti tehdä työluvilla. Työluvan antoi tehtaan
käyttöorganisaatioon kuuluva vuoromestari tai päivämestari. Työluvissa oli tunnistettu
kuitenkin aika vähäisissä määrin prosessiriskejä. Onnettomuussäiliön muutostyössä
oli tunnistettu seuraavat riskit: tulenarkoja paikkoja, kemikaalit ja tukehtumisvaara eli
kolme riskiä 36:n listasta.
Säiliöstä D kulkeutuneen höngän tarkkaa koostumusta onnettomuushetkellä on
vaikea arvioida, koska säiliöön ohjataan esitislettä ja tislausjäännöstä. Tislausjäännöstuotteen itsesyttymislämpötila on käyttöturvallisuustiedotteen mukaan 220°C ja
leimahduspiste 65°C, mutta tehtaan teettämien mittausten mukaan leimahduspisteet olivat vaihdelleet viime aikoina välillä 24-46°C. Esitisleen itsesyttymislämpötila on
käyttöturvallisuustiedotteen mukaan 200°C ja leimahduspiste alle -10°C. Työn alussa
tehdyt mittaukset osoittivat, että tulitöiden tekeminen oli turvallista. Mittauksia ei kuitenkaan uusittu työn edetessä.

Kuva 3. NN:n kulmahiomakoneen jälkiä katon maalipinnassa.

1.3 Työkokemus
Maalari NN (26-v.) oli ollut yritys B:n palveluksessa kolme kuukautta ja hänen tehtäviin oli kuulunut pääasiassa maalaustyöt yrityksen maalaamossa. MM:llä oli 10 vuoden kokemus yritys A:n palveluksessa ja vastaavissa korjaustöissä.
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1.4 Töiden organisointi
Yritys B:n projektipäällikkö PP toimi projektin vastaavana. Hänellä oli 30 vuoden kokemus kunnossapidon töistä. Projektipäällikkö vaihtui pariviikkoa ennen tapaturmaa,
jolloin työt olivat alussa. PP kävi työmaalla päivittäin, mutta ei mielestään vastannut
työn turvallisesta toteuttamisesta, vaan tehtaan vuoromestarit. Vuoromestaritkaan
eivät kuitenkaan käyneet säännöllisesti työmaalla. Yritys B:n toimitusjohtaja sen sijaan kävi harvoin työmaalla, eikä sen takia voinut valvoa päivittäistä työntekoa.
Työluvat myönsi tehtaan vuoro- tai päivämestari. He eivät ehtineet käymään riittävästi työkohteissa. Luvassa ei tunnistettu korkealla työskentelyn riskiä. Työlupa
sisälsi riskien arvioinnin sekä tiedot NET-lukituksista (nollaenergiatila), muista tarvittavista luvista ja käytettävistä varusteista. Tutkinnan yhteydessä kaikkia työlupia ei
löydetty.
Turvallisuusvalvontaa ei oltu roolitettu riittävän selkeästi. Kukaan projektin osapuolista ei kokenut olevansa vastuussa turvallisista työmenetelmistä ja toimintatavoista. Valvonta ei jalkautunut käytännön tasolle. Kenenkään henkilön toimenkuvaan
ei kuulunut eri osapuolten toimintojen, ohjeiden ja suunnitelmien yhteensovitus.
1.5 Sokeointi
Tehdas suunnitteli säiliön sokeoinnin ja sokeointisuunnitelman tekivät vuoro- tai päivämestarit. Sokeoinnin toteutti yritys B. Kattotyöhön liittyvät suunnitelmat yritys A
tilasi ulkopuoliselta suunnittelutoimistolta. Suunnittelija kävi muutaman kerran myös
paikan päällä. Suunnittelutoimiston tekemien työsuunnitelmien mukaan hönkäputki tuli katkaista laippaliitoksesta tai putken pystysuoralta osalta. Riskien arviointia
ei tuolloin tehty. Kun hönkäputki katkaistiin työn alussa pystysuoralta osalta, katon
päällä ollut sokeointi menetti merkityksensä.
Suunnittelutoimisto teki tarvittavia kuvia ja työsuunnitelman yritys B:n tilauksesta.
Työsuunnitelma tehtiin useita kuukausia ennen projektin käytännön töiden aloittamista. Projektin eri osapuolet eivät kuitenkaan tutustuneet työsuunnitelmaan kattavasti,
eikä työsuunnitelmaa käytetty hyväksi esimerkiksi sokeointisuunnitelmaa tehtäessä.
Riskialttiin työn koordinointia ei tehty aukottomasti.

2 TAPATURMAAN JOHTANEITA TEKIJÖITÄ
2.1 Hönkäputkien sokeoinnin toteuttamisessa puutteita
Sokeointisuunnitelma tehtiin työsuunnitelman jälkeen. Sokeointisuunnitelman tekijä
ei ollut tietoinen työsuunnitelmasta, eikä työsuunnitelman tekijä sokeointisuunnitelmasta. Työlupia jatkettaessa sokeointeja ei käyty tarkistamassa. Räjähdysvaarallisten
tilojen merkinnät sekä säiliöiden C ja D putkistomerkinnät puuttuivat.
Tehtaan tekemiä sokeointisuunnitelman tietoja ei yhdistetty työmaan turvallisuussuunnitteluun ja työselostuksiin tai työohjeisiin. Sokeointisuunnitelma ja työsuunnitel7

ma olivat erillisinä dokumentteina sinänsä asianmukaisia. Säiliön sokeointi oli teknisesti hankala toteuttaa, koska hönkälinjan ainoa erotuskohta sijaitsi säiliön päällä. Säiliötyötä tehneet asentajat olettivat, että hönkälinjassa olisi ollut toinen sokeointi säiliön
yläosassa olleen sokeoinnin lisäksi.
Yritys B:n työntekijä joutui hänelle annetun työnsä johdosta poistamaan viikkoa ennen tapaturmaa säiliö C:n katolla olleen sokean laipan. Hän ei kertonut muille sokeoinnin poistamisesta. Työntekijä oletti, että sokeointi on muualla hönkälinjassa. Kun
hönkäputki liitettiin uuteen kattoon, sokeointi jäi tekemättä. Kukaan muu kuin laipan
poistanut henkilö ei tiennyt poistamisesta.
2.2 Johtamisessa, tiedonkulussa ja yhteistyössä puutteita
Rakennushankkeessa rakennuttajana oli tehdas. Päätoteuttajan roolista ei ollut tehty
kirjallisista sopimusta tehtaan kanssa, minkä vuoksi tehdas katsottiin myös päätoteuttajaksi. Projektiin osallistui kokonaisuudessaan yhdeksän eri yritystä. Jos hankkeeseen olisi nimetty rakennusmääräysten mukaisesti turvallisuuskoordinaattori,
hän olisi voinut tehostaa eri yritysten turvallisuustoimintojen yhteensovittamista ja
toteuttamista.
Projektissa oli puutteita toimintojen yhteensovittamisessa ja ohjeet sekä suunnitelmat olivat ristiriidassa keskenään. Projektipäällikkö ei mielestään vastannut työn turvallisesta toteuttamisesta, vaan tehtaan vuoromestarit, mutta he eivät ehtineet käymään
säännöllisesti työmaalla. Puutteellisesta turvallisuusvalvonnan roolituksesta johtuen,
kukaan ei havainnut virhettä työpaikalla.
Ongelmia saattoi aiheuttaa laitteiston alkuperäinen suunnittelu, mikä vaikeutti turvallisuuden hallintaa. Jos sokeoinnit olisivat olleet alun pitäen maan tasalla, olisi sokeoinnit ollut helpompi havaita ja tehdä.
Yleisen työluvan lisäksi projektissa myönnettiin tulityölupia ja säiliötyölupia. Yritys
B:llä oli luvan edellyttämä tulityövartija, mutta hän osallistui ohjeiden vastaisesti tulityön aikana muiden töiden tekemiseen.
2.3 Pitoisuusmittauksia ei uusittu
Pitoisuusmittauksia oli tehty työn alkuvaiheessa, mutta niitä ei uusittu työn edetessä.
Työn alussa tehdyt mittaukset osoittivat, että tulitöiden tekeminen olisi turvallista. Hitsaus- sekä hiomatyössä syntyi lämpötiloja, jotka molemmat olivat vaarallisen korkeita
kun otetaan huomioon molempien säiliöiden mahdolliset kaasupitoisuudet.
2.4. Säiliö C:ssä tapahtui räjähdys
Kun MM hitsasi ja hioi heftejä säiliön päällä ja NN keräsi työvälineitään tapahtui säiliö
C:ssä räjähdys. Säiliön katto irtosi lentäen räjähdyspaineesta noin 85 metrin päähän.
NN menehtyi ja MM loukkaantui vakavasti pudottuaan alhaalla olleeseen vallitilaan.
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3 VASTAAVIEN TYÖTAPATURMIEN TORJUNTA
3.1 Kunnossapitohankkeen johtaminen ja koordinointi
Tehtaan suunnitellessa laajamittaisia ja usean erillisen alihankkijan kanssa tehtäviä
kunnossapitotöitä tms., sen on arvioitava hankkeessaan valtioneuvoston asetuksen
(205/2009) soveltamistarvetta ja ryhdyttävä tarvittaessa asetuksen mukaisiin toimenpiteisiin. Tehdas voi sopia esimerkiksi siitä, onko tehtaan kunnossapidosta vastaava
sopimuskumppani asetuksen mukainen päätoteuttaja. Jos tehdas ei sovi muuta toimittajien kanssa, se toimii itse tilaajana myös hankkeen rakennuttajana ja päätoteuttajana.Yhteisen rakennustyömaan muodostavissa rakennus- ja kunnossapitohankkeessa on tilaajan (rakennuttajan), suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan
yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla
työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.
Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla
yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä
ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet.
Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. Rakennuttajan on huolehdittava siitä,
että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja
muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta rakennushankkeesta. Rakennuttajan on
varmistettava, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii tälle kuuluvista tehtävistä. Turvallisuuskoordinaattorin on tehtävä yhteistyötä päätoteuttajan kanssa rakentamisen
turvallisuutta koskevassa suunnittelussa ja rakennustyön toteuttamisessa.
Rakennuttajan on huolehdittava, että vaarojen ja haittojen ennaltaehkäisy otetaan
huomioon suunniteltaessa töiden ja työvaiheiden ajoitusta, kestoa ja niiden yhteensovittamista. Rakennuttajan on suunnittelutoimeksiannossa edellytettävä suunnittelijoilta työturvallisuuden huomioonottamista rakentamisessa ja siinä on annettava sellaiset tiedot, joita suunnittelija tarvitsee työturvallisuuslain 57 §:n mukaisen vastuunsa
toteuttamisessa.
Rakennuttajan on laadittava rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten turvallisuusasiakirja, jossa on: selvitettävä ja esitettävä toteutettavan rakennushankkeen
ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät ja otettava
huomioon työmaahan liittyvä teollinen tai muu siihen rinnastettava toiminta.
Rakennuttajan on laadittava rakennustyön toteutusta varten kirjalliset turvallisuussäännöt. Turvallisuussäännöissä on esitettävä turvallisuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet sekä ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin, yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin, henkilöntunnisteen käyttöön ja kulkulupaan sekä osapuolten hyväksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn.
Rakennuttajan on laadittava työmaata koskevat kirjalliset menettelyohjeet, jotka si9

sältävät töiden ajoituksen, erityisiä työmenetelmiä koskevat vaatimukset, aliurakoinnin järjestämisen menettelyt ja työhygieenisiä mittauksia työnantajien osalta koskevat
menettelyt.
3.2 Vaarojen arviointi
Työnantajan vastuulla on työpaikan riskien tunnistaminen ja eliminointi. Työturvallisuus on henkilöturvallisuutta ja ympäristön prosessiturvallisuutta. Työkohteen vaarojen tunnistaminen ja eliminointi on työturvallisuuden ja työturvallisuussuunnittelun
suunnittelun perusta. Vaarojen selvittämisen, arvioinnin ja eliminoinnin tulee olla jatkuvaa toimintaa.
Eri työvaiheisiin ja -menetelmiin ja aiempiin vaaratilanteisiin ja omiin jo rutiiniksi
muodostuneisiin työtapoihin liittyvien riskien arviointi on töiden turvallisuussuunnittelun, ohjeistuksen ja valvontamahdollisuuksien perusedellytys. Vaaroja arvioitaessa on
huomioitava kaikki mahdolliset työvaiheet ja -tilanteet. Myös häiriötilanteiden aiheuttamat rutiinista poikkeavat työvaiheet ja mahdollinen ohjeidenvastainen toiminta pitää
tunnistaa.
Turvallisen toiminnan lähtökohtana on, että riskien arviointiprosessissa ovat edustettuina kaikki työvaiheisiin osallistuvat tahot ja työntekijät. Työntekijät ovat usein parhaita oman työnsä vaarojen tunnistajia ja myös tuntevat oman ja toisten työtovereiden
aiemmat riskikäyttäytymiset.
3.3 Räjähdysvaarallisten töiden turvallisuus
Lain mukaan tehtaan laitteistot on nimettävä ja laitteet tulee merkitä tarvittavilla standardoiduilla varoitus- ja turvamerkinnöillä. Tehtaan pitää nimetä vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin vastuuhenkilö, jos toiminta on laajamittaista.
Näiden vastuuhenkilöiden tehtävänä on huolehtia siitä, että tuotantolaitoksessa toimitaan vaarallisia kemikaaleja koskevien säännösten ja lupaehtojen sekä laadittujen
toimintaperiaatteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Käytönvalvojan tulee huolehtia
säännösten noudattamisesta vastuualueellaan.
Pitoisuusmittauksia on tehtävä riskinarvioinnin mukaisesti eri työvaiheissa. Toiminnanharjoittajan on luokiteltava tilat, joissa voi esiintyä räjähdyskelpoisia ilmaseoksia
ja laadittava räjähdyssuojausasiakirja ja sen tulee sisältää mm. tiedot luokitelluista
tiloista. Työlupia annettaessa on varmistettava mm. urakoitsijoiden työnjohdon ja
työntekijöiden ymmärrys työtä koskevista riskeistä. Työvaiheet on käytävän paikan
päällä läpi työntekijöiden kanssa.Työ- ja prosessiturvallisuutta varmistetaan sokeoinnilla. Prosessilaitoksia suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, missä sokeointikohteet sijaitsevat. Ne on oltava helposti sokeoitavissa ja työnjohdon valvottavissa. Sokeointia edellyttävä putkiliitos tulee, jos mahdollista, asentaa normaaliin
työkorkeuteen. Katolla olevien sokeointien toteaminen ja valvominen on käytännös10

sä aina haastavampaa kuin alempana ja jatkuvasti nähtävillä olevien. Sokeoinnin
tarkoitukseton poistaminen estetään lukituksilla tai merkinnöillä. Turvalukitusten
poistamisesta tai tarpeesta poistaa turvalukitus on aina kerrottava esimiehelle ja
työmaan vastuuhenkilölle.
Säiliöön tulevat riskialttiit putkilinjat tulee pystyä erottamaan helposti kaikissa
tilanteissa. Vaarallisia kemikaaleja sisältäville tai suurienergisille prosesseille tulee
laatia erillinen erotussuunnitelma (sokeointisuunnitelma). Ennen prosessilaitteiden
tulitöiden aloittamista tulee aina varmistua kohteen paloturvallisuudesta syttyvien
kaasujen mittauksella. Mittarit tulee kalibroida tutkittavalle aineelle. Turvallisuus- ja
riskitietoisuus tulee varmistaa koko toimitusketjussa. Työhön liittyvät prosessi- ja
työturvallisuusriskit tulee käydä läpi kaikkien siihen osallistuvien kanssa.
3.4 Valvonnan toteuttaminen
Projekteissa, joihin osallistuu useampia organisaatioita, pitää sopia kirjallisesti
henkilöt nimettyinä yksiselitteisesti organisaatioiden välisistä rooleista sekä töiden
johtamisesta, vastuista ja valvonnasta eri tilanteissa. Organisaatioiden pitää myös
riittävällä yhteistoiminnalla varmistaa, että kaikki osapuolet ovat tietoisia eri työvaiheisiin liittyvistä vaaroista. On tärkeää varmistaa, että vastuukysymyksistä on sovittu myös poikkeuksellisten tilanteiden osalta ja että sopimuksia noudatetaan myös
käytännössä.
Prosessilaitosten huollon ja kunnossapidon turvallisuuden valvonta on annettava
henkilölle, joka tuntee hyvin prosessiturvallisuuden, ei vain työturvallisuuden. Käyvän
tehtaan kokenut ja koulutettu työnjohto on eräs vaihtoehto. Hänellä tulee myös olla
mahdollisuus käyttää aikaansa valvontaan.
Työnantajan on valvottava, että työntekijät noudattavat ohjeita ja määräyksiä. Työntekijän pitää noudattaa hänelle annettuja ohjeita ja määräyksiä. Havaittuihin epäkohtiin on puututtava välittömästi.
3.5 Työlupakäytäntö
Työlupakäytäntö on tehokas tapa yhteisen työpaikan turvallisuuden hallintaan. Työluvan tulee antaa käytön valvonnasta vastaava henkilö. Hänen tulee käydä säännöllisesti työkohteessa. Hänen on varmistettava, että työtä tehdään luvanmukaisella
tavalla. Varmistus on hyvä tehdä sitä varten etukäteen tehdyllä lomakkeella, ei vain
rutiininomaisella silmäyksellä. Lomakkeella parannetaan turvallisuusjohtamisen laatua sekä varmistetaan valvonnan ja puuttumiskynnyksen asiallisuus ja yhtenäisyys.
Työlupia annettaessa on myös varmistettava työntekijöiden osaaminen ja asenne
työtä koskevista riskeistä. Työlupaa edellyttävä työ on käytävä paikan päällä läpi työntekijöiden kanssa vuoropuhelun avulla. On varmistettava, että työmenetelmät ovat
ohjeiden mukaiset ja työntekijä on sisäistänyt ohjeiden taustalla olevat syyt.
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Jos samassa työkohteessa käytetään tulityölupaa ja myös säiliötyölupia, on varmistettava, että ne ovat asianmukaisesti täytetyt ja niiden molempien määräyksiä noudatetaan. Tulityövartijan rooli on määriteltävä selkeästi ja kirjataan tapauskohtaisesti.
Tulityövartija ei saa osallistu samanaikaisesti muihin töihin.
Työntekijälle annettuun työlupaan on myös hyvä lisätä keskeiset työhön liittyvät
vaarat ja työohjeet. Tällöin työntekijä itse arvioi työhönsä liittyviä vaaroja ja saamaansa
perehdytystä työkohteen vaaratekijöistä ja vaarojen torjunnasta.
3.6 Työntekijöiden osaaminen ja perehdyttäminen
Työnantajan tulee huolehtia työntekijän riittävästä työhön perehdyttämisestä ja opastamisesta. Työnantajan tulee varmistaa muun muassa, että työntekijällä on riittävät
tiedot työpaikan mahdollisista vaaratekijöistä ja turvallisista työtavoista. Turvallisten
toimintatapojen painottaminen koulutuksissa ja ohjeistuksessa sekä niiden noudattaminen on olennainen osa perehdytyksessä. Eri työvaiheista on laadittava yksiselitteiset ja kattavat työohjeet, ohjeistettava ne kaikille toimintaan osallistuville ja varmistuttava siitä, että kaikki ovat myös ymmärtäneet ohjeistuksen. Ohjeita laadittaessa on huomioitava myös mahdolliset poikkeamat suunnitelluista työmenetelmistä.
Koulutuksissa olisi myös muistutettava, että erityisesti yhteisillä työpaikoilla työympäristö ja sen riskit voivat muuttua jatkuvasti. Sekä työntekijöiden että työnjohdon on syytä jatkuvasti päivittäisessä työssään kiinnittää huomiota työmaalle syntyneiden mahdollisten uusienkin riskien tunnistamiseen sekä hallintaan.
Sovitut periaatteet ja toimintatavat pitää sisällyttää työpaikan turvallisuutta käsitteleviin ohjeisiin. Ohjeita pitää käsitellä perehdytettäessä työntekijöitä. Turvallisuuskoulutuksessa on korostettava, että yleinen yleensä tilaajan antama koulutus ei ole
sama kuin työtehtäväkohtainen perehdyttäminen.
3.7 Yhteistyö valvonnan tehostamiseksi
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan tai tilaajan on usein hyvä ottaa
turvallisuusasioissa laajempi rooli kuin mikä sille puhtaasti lain mukaan kuuluisi. Koko työmaan riskien hallinnan, työn sujuvuuden ja laadun kannalta on jo sopimusvaiheessa päätettävä, pitääkö työvoimaa toimittavilla yrityksillä olla oma työn johdosta
vastaava henkilö. Tällainen käytäntö ei saa hämärtää sovittuja tai laissa määrättyjä
vastuita tai että niiden soveltamisesta ei tule väärinkäsityksiä. On hyvä luoda menettelyt, joiden puitteissa valvotaan ja puututaan aktiivisesti havaittuihin läheltä-pititilanteisiin tai laiminlyönteihin.
Ulkopuoliset työntekijät on hyvä alistaa tehtaan oman työnjohdon alaisuuteen
kunnossapitotyön ajaksi vaarallisten prosessijärjestelmien kunnossapidossa, mikäli
ulkopuolisen yrityksen työnjohto ei tunne riittävän yksityiskohtaisesti kyseisen kohteen toimintaa, prosessilaitteita ja vaaroja.
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Yritysten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun tulee olla suunnitelmallista ja erityisesti kriittisen tiedon kulkua on valvottava. Yhteistyöhön ja tiedonkulkuun liittyvien vastuiden tulee olla aukotonta, selkeästi jaettua ja vastuuhenkilöt on nimettävä.
Vastuuhenkilöille tulee tehtävät antaa kirjallisina ja kuvata selkeästi niin projektin koko
organisaatio sekä siinä olevat vastuuketjut. Tehtaan vastuulla olevat aamupalaverikäytännöt ovat hyviä keinoja pysyä ajan hermolla, valvoa ja ohjata toiminnan turvallisuutta.
Yhteisellä työpaikalla on kiinnitettävä huomiota jokaisen organisaation ja työntekijän
työturvallisuuskulttuuriin, työyhteisön keskustelevuuteen, asenteisiin, läheltä-piti- tilanteiden raportointiin ja riskikäyttäytymiseen.
Valokuvat: Onnettomuustutkintaraportti Dnro 11573/06/2010.
YLEISTIEDOT
Muuttujan nimi
Työnantajan toimiala
Vahingoittuneen ammatti
Työympäristö
Työtehtävä
Työsuoritus
Poikkeama
Vahingoittumistapa

Selitys
Metallirakenteiden valmistus
Kunnossapidon työntekijä, maalari
Tuotantolaitos
Kunnossapito
Kulmahiomakoneen käyttö, hitsaus
Räjähdys
Putoaminen alas

Koodi
2811
789
11
52
22
13
31

Raportti on hyväksytty TVL:n TOT-johtokunnan kokouksessa 18.6.2014.
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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TAPAHT
UMAT

TAPATURMATEKIJÄT

! TORJUNTATOIMET

Tärpättisäiliötä
tyhjennettiin
täyttövedestä

Sokeointisuunnitelma
tehtiin
erillisenä
dokumenttina
vasta
työsuunnitelman
jälkeen

Projektin
suunnitteludokumentit
laaditaan
koordinoidusti
ja systemaattisesti

TOT 12/10

Tärpättisäiliöön
muodostui
alipaine
säiliön
tyhjennyksestä
johtuen

Sokeointisuunnitelman
tietoja ei liitetty
turvallisuussuunnitelmaan
eikä työohjeisiin

Riskien
arvioinnin ja
työdokumenttien
perusteella
laaditaan
turvalliset
työmenetelmät
ohjeineen

Alipaineesta
johtuen
tärpättisäiliöön
virtasi
räjähdysherkkä
kaasuseos

Sokeointi
poistettiin
liian
aikaisin.
Säiliöillä
yhteinen
hönkäputki.

Kriittisille
purettaville
rakenteille
laaditaan
kirjallinen
purkusuunnitelma ja
purkuohjeet

Tärpättisäiliön
päällä hitsattiin
ja hiottiin
kulmahiomakoneella

Työn aikana
oli puutteita
johtamisessa,
valvonnassa ja
yhteistyössä.
Valvonta
kentällä
puutteellista.

Päätetään
hankkeen alussa
kuka toimii
rakennuttajana
ja kuka
päätoteuttajana

Hiomakipinä tai
hitsauksesta
seurannut
lämpötilan nousu
räjäytti
kaasuseoksen

Räjähdysherkän
kaasun
pitoisuusmittauksia ei
tehty riittävästi

Laaditaan
riskianalyysin
perusteella
etukäteen
räjähdysherkän
kaasun
mittausohjeet

Säiliön päällä
työskennellyt NN
kuoli lennettyään
säiliön päältä
65 m päähän ja
työtoveri
MM.loukkaantui

Kaavio tapahtuman kulusta ja tapaturmatekijöistä:

Omia muistiinpanoja:
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