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TOT-RAPORTTI
14/04
Siivooja putosi kerrostalon viidennen
kerroksen ikkunasta
TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Tapahtumakuvaus

61-vuotias siivooja oli pesemässä kerrostalon viidennessä kerroksessa sijainneen kuljetusliikkeen toimitusjohtajan (omistaja) omistuksessa olleen asunnon ikkunoita. Ollessaan pesemässä keittiön ikkunaa, hän putosi n. 15
metriä talon sisäpihalle.

Ammatti

Siivooja

Toimiala

Siivousala / Maantieliikenne 60 A

Työmenetelmä
tai tehtävä

Ikkunoiden pesu

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 ja tapaturma
Kuljetusliikkeen toimitusjohtaja oli antanut yrityksen siivoja NN:lle (61-vuotias nainen) tehtäväksi omistukseensa kuuluvan kerrostalohuoneiston siivoamisen. NN putosi kyseisen huoneiston keittiön ikkunasta rakennuksen sisäpihalle.
Tapauksella ei ole silminnäkijöitä. Viranomaisten selvitysten mukaan asunnosta löytyi NN:n
käsilaukku ja NN:lle osoitettu työohje. Sisäpihalle johtava keittiön ikkuna oli avoinna, ja sen
edessä sisällä oli tuoli.

2.2 Muut tekijät
Muiden tapaturmatekijöiden määrittäminen
on mahdotonta, koska tapauksella ei ole silminnäkijöitä. Ikkuna aukesi sisälle, huoneistoon
päin, ja sen peseminen ei edellyttänyt kurkottamista ulkopuolelle. On myös mahdollista, että
NN on saanut äkillisen huimauskohtauksen.

3. VASTAAVIEN
TYÖTAPATURMIEN
TORJUNTA
3.1 Työskentelytasot

1.2 Kokemus
NN:llä oli vuosien työkokemus siivoojan työtehtävistä saman työnantajan palveluksessa.
Hänen tehtäviinsä oli perinteisesti kuulunut yrityksen toimistotilojen siivous. Tilojen uudelleenjärjestelyn takia viimeiset 2,5 vuotta hänen tehtäviinsä kuului ainoastaan mainitun kerrostalohuoneiston siivoaminen kerran viikossa. Hän
suoritti tehtävänsä itsenäisesti.

Kaikissa töissä pitää aina käyttää työtasoja,
joilta työn suorittaminen on turvallista. Työnantajan pitää varmistua siitä, että työntekijällä on
käytössään asianmukaiset työvälineet. Erityisen tärkeää asianmukaisen työtason käyttö on
silloin, kun siltä putoaminen voi johtaa vakavaan tapaturmaan.

LIITTEET
– Kaavio tapahtumista ja tapaturmatekijöistä

2. TAPATURMAAN
JOHTANEET TEKIJÄT
2.1 Työskentelytaso
Todennäköisesti NN oli puhdistamassa putoamishetkellä keittiön ikkunaa seisten sen
edessä olleella tuolilla. Työskentelytasoa ei voida pitää yleisesti ottaen turvallisena. Se ei ole
tukeva, ja sen pienen pinta-alan johdosta tasapainon säilyttäminen eri työasennoissa voi olla
hankalaa.
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IKKUNOITA.

ASUNNON

SIJAINNEEN

KERROKSESSA

VIIDENNESSÄ

KERROSTALON

OLI PESEMÄSSÄ

SIIVOOJA NN
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Tuoli ei ole
turvallinen
työskentelytaso.

NN nousi
tuolille
pestäkseen
keittiön
ikkunan.

Pudotus
sisäpihalle
n. 15 metriä.

Ilmeisesti NN
horjahti tuolilla
ja putosi
avoimesta
ikkunasta
sisäpihalle.

NN kuoli
saamiinsa vammoihin
välittömästi.
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Vapaasti kopioitavissa
Lähde: TVL/TOT 2004

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
4

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

