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Mies puristui betonituotetehtaassa automaattikäytöllä olleen 
kuljetinpöydän ja sen pysäyttimen väliin (TOT 24/08) 
Koneenhoitaja oli huoltamassa betonituotekonetta, jonka 
levynsyöttökuljetin oli jäänyt automaattikäytölle. Koneenhoitaja aikoi 
lisätä voiteluöljyä sylintereihin ja meni kuljetinpöydän radan sisälle 
irrottamaan ilmasylinterin letkuja. Kulkiessaan valokennon ohi kone 
siirsi kuljetinpöydän ja koneenhoitaja puristui alaruumiistaan 
kuljetinpöydän ja koneen rungon väliin. Hän kuoli saamiinsa 
vammoihin sairaalassa. 

Tapahtumaan vaikutti useita syitä, mm.: 
o  konelinjan pysäytys ei pysäyttänyt kuljetinpöytää 
o  koneen tai koneenosan tilaa (automaatti/manuaali) ei voinut nähdä 

päälle päin 
o  työntekijä ei varmistanut koneen energian erotusta tai estänyt pöydän 

liikettä mekaanisesti ennen kuin meni koneen väliin 
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Kuvat: TVL 

Yleiskuva koneesta 

Puristumiskohta. 
Punainen nuoli kuvaa 

kuljetuspöydän ja vihreä 
nuoli uuden levyn 
liikkumissuuntaa. 



Laitosmies puristui robottitarttujan ja kuljetinradan väliin 
(TOT 18/06) 
Laitosmies oli selvittämässä kuljetinjärjestelmän häiriötä. Ilmeisesti 
hän meni robotin vaara-alueelle materiaalin kulkuaukosta, missä 
ollut valoverho ei kuitenkaan pysäyttänyt robotin toimintaa. 
Laitosmiehen saatua häiriön poistettua, robotti jatkoi ohjelman 
mukaista työkiertoa, jolloin hän jäi puristuksiin ja kuoli saamiinsa 
rintakehän vammoihin. 

Tapahtumaan vaikutti useita syitä: 
o  työntekijä käytti kulkutienä työohjeiden vastaista reittiä 
o  työntekijä ilmeisesti kuvitteli valoverhon pysäyttävän koneen 

toiminnan. Näin ei kaikissa tilanteissa kuitenkaan tapahtunut 
o  työntekijä ei varmistanut koneen turvallisuutta etukäteen 
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Kuvat: TVL 

Työntekijä (A) jäi 
puristuksiin 

robottitarttujan (B) ja 
kuljetinradan (C) väliin 

Työntekijän käyttämä kulkuaukko 



Koneturvallisuuden periaate: 
Koneet tai välineet eivät saa aiheuttaa 

missään olosuhteessa käyttäjille 
tai sivullisille vaaraa 

2011 



Kohde- ja työtehtäväkohtaisesti ennakkoon 
suunniteltu tapa toimia, jolla kone saate- 
taan turvalliseksi erottamalla se 
käyttövoimasta luotettavalla tavalla 
o  Kaikki tietävät ja noudattavat 

Esim.: 
o  Lupa esimieheltä 
o  Koneen sammuttaminen ja kyltitys 
o  Turvakytkimen/-kytkimien 

sulkeminen ja lukitseminen 
o  Koekäynnistämällä todetaan 

vaarattomuus 
o  …vasta nyt saa mennä vaara-alueelle  
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Kuvat: Sareskoski Oy 
www.sareskoski.com 

Tarvittavat välineet 
o  Lukko, jossa henkilön nimi 
o  Varoituskilpi 
o  Salpoja, kettinkejä säppejä jne. rautakauppatavaraa. Ei 

mitään ”ihmeellistä tai hienoa” 
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Tarvittavat välineet, esimerkkejä 
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o  Älä mene koneen vaikutusalueelle, jos 
käyttövoimasta erottamista ei ole tehty. 

o  Erityishuomio koneisiin, joissa on automaatiota: 
rajakytkimet, valokennot. 

o  Käyttövoimasta erottaessa varmista, että kaikki 
työalueelle vaikuttavat koneet on 
huomioitu. 

o  Huomioi kaikki energiamuodot, mm: 
o  Sähkö 
o  Hydrauliikka, pneumatiikka 
o  Varastoitunut mekaaninen energia 
o  Virtaava aine (kaasu, neste, jauhe) 

o  Varmista, että konesuojaukset ovat paikoillaan, 
kun kone palautetaan normaalitilaan 
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Rajakytkimet katkaisevat laitteen 
toiminnan 

HUOM: Rajakytkimet eivät riitä 
koneen käyttövoimasta 

erottamiseen 
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Erehdysten välttämiseksi 
turvakytkimet on nimettävä 

selkokielellä 

Mikäli koneeseen vaikuttaa 
useampia turvakytkimiä, niistä 
maininta työohjeessa ja esim. 

koneen kyljessä 
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Kohdekohtainen ohjekilpi 
pienentää väärinymmärryksestä 

aiheutuvaa vaaraa 



Ovatko tässä turvavartissa esitetyt asiat 
meillä asianmukaisessa kunnossa? 
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o  Betoniteollisuus Ry 
o  Fennia 
o  Lemminkäinen Oyj 
o  Lujabetoni Oy 
o  Parma Oy 
o  Rudus Oy 
o  Tapaturva Oy 


