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Tapaturmien määrä ja laatu
Sellaisia metsäkonetapaturmia, joista aiheutuu vähintään kolmen päivän poissaolo , sattuu maassamme vuosittain lähes 400 (työsuhteisille ja urakoitsijoille).
1980- luvun
alkupuolella metsäkonetapaturmista sattui:
metsätraktorityössä noin
k äy tettäessä maataloustraktoria metsätöissä
monitoimikonetyössä noin

40 %
40 %

5 %.

Loput koostuivat muilla koneilla, mm. moottorikelkoilla, sattuneista tapaturmista.
1980- luvun alussa metsätraktoreiden määrä
oli 8-kertainen verrattuna monitoimikoneiden
maaraan. Nykyisin niitä on vähän yli 2 yhtä
monitoimikonetta kohti . Sen perusteella voidaan päätellä, ett ä monitoimikonetyössä sattuvien tapaturmien osuus lienee jo noin puolet metsätraktorityössä sattuvista tapaturmista .
Metsäkonetapaturmista sattui :
käyttötyössä
kunnossapidossa
(huolto ja korjaus)

66 %
34 %.

Työntekijöille sattuu tapaturma metsätraktoreiden ja moni t o i mikon ei d en kunnossapidon
aikana yh t ä usein kuin hakkuutyöntekijöille
puutavaran teossa .
Kun näitä koneita käytetä än t yö tehtäviin, tapaturmat sen sijaan
ova t paljon harvinaisempia;
niitä sattuu
koneen käytt ö t yössä t yömaatuntia koh ti v ain
kymmenesosa siit ä , mi t ä sattuu koneen kunnossapidon y hteyd ess ä .
Aineiston mukaan
ollutta konetta
vuodessa:

tu hatta metsäss ä käy t össä
kohti
sattui
tapaturmia

maataloustraktorit
metsätraktorit

noin 200
noin 90 .

Tapaturmista noin 30 % alkoi t yö ntekij ä n ollessa liikkeellä. Huoltoajasta ollaan liikkeellä vain noin 10 %.
Tapaturman sattuessa työntekijä oli:
kiivenneenä koneen päälle lähes 50 %:ssa
tapauksista (kuva 1)
kiivenneenä ja liukastui
noin 27 %:ssa
tapauksista
liikkeellä ja liukastui
noin 22 %: ssa
tapauksista.
Kaiken kaikkiaan tapaturmia ei ty ö ntekijälle
koneen p äälle kiivenneenä kuitenkaan sattunut juuri enemp ää kuin maan pinnalla ty öskennellessä.
Vammat olivat kui tenkin vaikeita
ja aiheuttivat pitkän t yökyvy tt ömyyden niissä tapaturmissa, jotka alkoivat t yön tekijän
kiivettyä koneen päälle.
Ilmeisesti putoaminen pahensi vammoja.

Metsätraktoreiden ja monitoimikoneiden kunnossapito on vaarallinen työnvaihe.
Nii den kunnossapidosta aiheutuvien tapaturmien
osuus on 60 % ja ylikin , mutta niiden käy t össä sattuvat tapaturmat ovat melko harvinaisia verrattuna maataloustraktoreiden käyt össä sattuvien tapaturmien määrään . Metsätraktoreiden kunnossapito vie 10 - 15 % ja
monitoimikoneiden 15 - 25 % ty ö ajasta.
Kuolemaan johtavia tapaturmi a sattuu vuo sittain yleensä muutama, monesti jä reiden
koneiden kunnossapidossa ja maa taloustraktoreiden käyttötyössä .

Kuva 1. Mets äkoneen päälle joudutaankiipeämään
esim. silloin, kun työskennellään kuormatilassa
tai huolletaan kuormainta
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Tapaturmien torjuntamahdollisuuksia
Koneita käytettäessä joudutaan nousemaan
koneen ohjaamoon ja laskeutumaan sieltä,
usein hyppäämällä.
Nämä työnvaiheet vievät
vain vähän aikaa, mutta työtapaturmia niiss ä
sattuu melko paljon. Ruotsin tilastojen mukaan noin 20 % metsäkonetapaturmista sattuu
ohjaamoon ja ohjaamosta kuljettaessa eli
kulkuteillä.
Niiden torjunta vaatii työntekijöiltä varovaisuutta. Koneisiin tarvittaisiin myös entistä parempia astimia ja
kädensijoja sekä paremmin muotoiltuja kulkureittiä ja ovea. Runsas tapaturmamäärä kulkuteillä yhdessä kunnossapitotapaturmien kanssa saattaa olla yksi tärkeä urakoitsijoiden
ja kuljettajien selkävaivojen aiheuttaja.
Järeiden koneiden kunnossapidon organisointia tulisi kehittää.
Huollon ja korjauksen
hyvä ajoitus, ennakointi, suunnitelmallisuus
ja yhteistyö ovat vaikeita toteuttaa, mutta
siihen tulisi pyrkiä.

työasennot sekä huoltotyössä myös huonot työasennot ja taakkojen käsittely, jotka pitkäaikaisen tärinälle altistumisen jälkeen voivat tavallista herkemmin vaurioittaa selkää.
Niska-hartiaseutua kuormittaa hallintalaitteiden käsittelystä aiheutuva
staattinen
lihasjännitys ja lisäksi pään kiertyneet ja
kumarat asennot.
Koneenkuljetustyössä voidaan erilaisin teknisin keinoin vähentää kehoon kohdistuvaa t ä rinää, ja kiinnittämällä huomiota istumisen ja
hallintalaitteiden ergonomiaan voidaan myös
osaltaan vähentää tuki- ja liikuntaelimistön
vaivojen ilmaantumista. Työ kuitenkin kuormittaa tuki- ja liikuntaelimistöä aina yksipuolisesti, joten vaivojen ehkäisemiseksi
tulisi ty öpäivän kuluessa pit ää useita taukoja ja harjoittaa elvyttävää taukoliikuntaa.
Lisäksi tuki- ja liikuntaelimistön kunnon
ylläpitämiseksi
monipuolinen,
virkistävä
vapaa-ajan liikunta on tärkeää.
Lisätietoja :

Koneen suunnittelija luo tärkeän perustan
myös kunnossapidon työolosuhteille. Liikkumista koneen päälle, päällä ja päältä olisi
helpotettava
rakenteellisin
ratkaisuin.
Kunnossapitokohteiden luoksepäästävyyttä ja
käsiteltävyyttä tulisi parantaa. Myös konemiehille n ykyi stä paremmin sopivia suojaimia,
jalkineita ja työvaatteita tulisi kehittää.

RIIHIMÄKI, H., TOLA, S., VIDEMAN , T. & LINDSTRÖM, K.:
Selkä- ja niska-hartiavaivat koneahtaajilla, maa- ja
vesirakennusalan koneenkuljet ta jilla , kirvesmiehillä
ja toimistoty ön tek ijöillä . LEL Työeläkekassan
julkaisuja 9:1985

Koneisiin ja niiden vaaroihin liittyvän tiedon ja taidon nykyistä tehokkaampi välittäminen
jokaiselle metsäkonemiehelle olisi
tärkeää.
Esimerkiksi konekohtaista kurssitusta ja työnopetusta tulisi tehostaa ja
ottaa n11ssä huomioon myös kunnossapidon
työturvallisuus.

TAUOT TARPEEN METSÄKONEEN
KUWETUSTYOSSÄ

Lisätietoja:
VÄYRYNEN, S.: Metsäkoneiden kunnossapidon mekaaninen
t yö turvallisuus, erityisesti sen liittyvyys luoksepäästävyyteen kunnossapitokohteisiin. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 4 (1986): lis änumero 1, 198 s.
Metsäkonetyön ergonomian ja työturvallisuuden kehitt äminen. Koulutusaineisto. Kuopion aluetyöterveyslaitos,
Kuopio 1987. 90 s .

KONEURAKOITSIJOIDEN SELKÄ- JA
NISKA-HARTIAVAIVAT

Hilkka Riihimäki
Koneen- ja autonkuljettajilla on todettu
keskimääräistä enemmän selkä- ja niskahartiavaivoja.
Koneurakaitsijoille tehdyn
kyselytutkimuksen mukaan joka viides oli
joskus joutunut vaihtamaan työtä tai työtapojaan selkävaivojen vuoksi , ja joka neljännellä selkävaivat olivat aiheuttaneet vähintä än kuukauden ty ökyvy ttömyyden.
Kuljet ta jien selkää kuormittaa jatkuva istuminen ja koko kehon t ä rinä, satunnaiset voimakkaa t tärähdykset, kumarat ja kiertyneet
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RIIHIMÄKI, H. & MÄKIN EN , M.: Selkä- ja niska-hartiavaivat koneurakoitsijoilla. LEL Työeläkekassan
julkaisuja 10:1986

Nina Nevala
Kuopion aluetyöterveyslaitos
Tuki- ja liikuntaelimistö kuormittuu
Työn tauottamisella ja taukojen aikaisilla
voimisteluliikkeillä pyritään tasapainottamaan työn aiheuttamaa kuormitusta.
Metsäkoneen kuljetustyö on suureksi osaksi paikallaan pysyvää istumatyötä.
Se kuormittaa
erityisesti tuki- ja liikuntaelimistöä kuten
niveliä, lihaksia ja muita pehmytkudoksia.
Metsäkoneen kuljetustyössä hallintalaitteiden käyttö ja pään kiert y neet asennot kuormittavat niska-hartiaseutua ja yläraajoja .
Selkä
kuormittuu
jatkuvasta
istumisesta,
vartalon kiertyneistä asennoista ja koko
kehoon kohdistuvasta t ä rinästä. Kuljettajan
kuormittumiseen vaikuttaa olennaisesti myös
hänen fyysinen kuntonsa. Hyväkuntoinen kuljettaja kuormittuu samassa työssä vähemmän
kuin hänen huonokuntoinen työtoverinsa.

Dynaaminen ja staattinen lihastyö
Työasennon ylläpitämiseen ja t yöliikkeisiin
tarvittava lihastyö jaetaan dynaamiseen ja
staattiseen. Dynaamisessa lihastyössä lihas
vuoroin supistuu ja rentoutuu, jolloin se
saa tarvi tsemansa hapen verenkierron mukan a .

Pyöritä hartioita
etukautta ympäri

Venytä käsiä taakse

Kallista pää sivulle
ja paina vastakkaista
ha rtiaa alas

Heitä käsiä rennosti
eteen - taakse

He i tä jalkaa rennosti
eteen - taakse

Nouse käsi en varaan
i rti istuimesta

Taivuta etumaista
jalkaa kohti

Paina l antiota eteen

Kuva 2. Liikkeitä koneen ohjaamossa .
piirtänyt Sari Hepouro

Kuvat 2 ja 3

Vuoroittainen supistuminen ja rentoutuminen
toimii ikään kuin pumppuna, joka poistaa
lihakseen kertyneitä väsymystä aiheuttavia
aineita . Lihas pystyy työskentelemään väsymättä pitkäänkin, jos voiman tarve on kohtuullinen .

Kuva 3.

Liikkeitä koneen ulkopuolella

lihastyön jälkeen.
Pitemmät (noin 5 min:n)
tauot voi yhdistää kahvi- ja ruokataukoihin.
Silloin kuljettaja voi tehdä elvyttäviä liikkeitä koneen ulkopuolella.

Elvyttäviä liikkeitä
Staattisessa lihastyössä lihas on jatkuvasti
supistuneena . Lihaksen verenkierto ja siten
myös hapensaanti vaikeutuvat . Se johtaa lihaksen no~eaan väsymiseen . Staattista lihas työtä sisältyy mm . työasennon ylläpitämiseen
(istuminen irti selkänojasta, istuminen pää
tai vartalo kiertyneenä, yläraajojen kannattelu).
Jo 2- 5 % lihaksen maksimivoimasta
oleva jatkuva staattinen lihasjännitys vaikeuttaa lihaksen verenkiertoa .
Jos jatkuva
staattinen kuormitus on suurempi, työhön on
sisällyte t tävä riittävästi taukoja.

Lyhyt tauko parempi kuin pitkä
Lyhyet tauot ovat tehokkaampia kuin pitkät.
Lihaksen väsyminen nopeutuu työskentelyajan
kasvaessa.
Väsymys kasvaa vähän staattisen
lihastyön alkuvaiheessa
ja
lisääntyvästi
ponnistuksen jatkuessa .
Staattisen
työn
päätyttyä väsymys vähenee aluksi erittäin
nopeasti .
Palautuminen kuitenkin hidastuu
palautumisajan lisääntyessä . Näiden ilmiöiden vuoksi usein toistuvat lyhyet tauot ovat
tehokkain taukojärjestely myös metsäkoneen
kuljetus työssä .
Kuljettaja voi tauottaa työtään joko työtehtävien, väsymystuntemusten tai ajan mukaan .
Lyhyen tauon pitäminen säännöllisesti esimerkiksi jokaisen kuormausvaiheen jälkeen
totuttaa kuljettajan pieniin taukoihin osana
työkokonaisuutta. Lyhyiden (noin 0 . 5 min : n)
taukojen aikana kuljettaja voi laukaista
lihasjännitystään yksinkertaisilla liikkeillä koneen ohjaamossa.
Aktiivise t liikkeet
ovat lepoa tehokkaampi tapa elpyä staattisen

Kuljetustyön vastapainoksi soveltuvat verenkiertoa vilkastuttavat dynaamiset liikkeet ,
raajojen rennot heitot ja lihasten rauhalliset venytykset (kuvat 2 ja 3).
Kuljetustyössä kireyteen taipuvaisia lihasryhmiä ovat erityisesti niska-hartialihakset ,
rinta ja selkälihakset
sekä lonkan ja
polven koukistajat. Tauoilla tehtävät liikkeet tulisikin kohdistaa j uuri näihin lihasryhmiin.
Taukojen aikaiset voimisteluliikkeet nopeuttavat elimistön palautumista ty ön aiheutta masta kuormitustilasta. Jokai sen kuljettajan
tulisi lisäksi löytää itselleen sopiva vapaa ajan liikuntamuoto, jonka parissa rentoutuu
ja josta itse nauttii.
Silloin fyysistä kuntoa kohottamalla, t yö t ä tauottamaila ja ylei sellä rentoutumisella vältetään liiallinen
työssä kuormittuminen ja siitä aiheutuvat
monet haitat.
Kirjallisuutta :
HEIKKINEN, E. & VUORI , I . ( t oim . ): Liikunta ja terveys .
Tammi, Helsinki 1980
KORHONEN, T. : Tauotus tukee toimintakykyä. Työ Terveys
Turvallisuus 1987:13, 9- 10
KUKKONEN, R.: Elpymisliikunnan opas .
1. Työterveyslaitos, Helsinki 1985

Työ ja liikunta

OJA, P.: Elpyminen lihastyössä. Työ Terveys Turvallisuu s 19 76: 7. 16 - 19
SANDSTRÖM, M.: Lihasväsymyksestä lihasvoimaan .
Työterveyslääkintävoimistelija 1988 :1, 2 - 7
VARTIA , M. : Tauotus ty össä . Selvityksiä 9 .
Työsuojeluhallitus, Tampere 1982
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TERÄKETJUN KATKEAMISET METSÄKONEISSA
Ruotsissa tehty tutkimus

Sture Lampen & Kaarlo Rieppo
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Hydraulinen ketjusaha on tehokas työkalu,
jota metsäkoneissa käytetään puun kaatoon ja
katkaisuun.
Tavanomaisissa harvestereissa
ja prosessoreissa katkaisusahan ketjunopeus
on 40 - 50 m/s.
Tällaisin nopeuksin pölkyn
katkaisukohtaan ei tule halkeamia, mutta
saha vaatii hyvän kunnossapidon ja huollon.
Ketjusaha on suhteellisen herkkä työkalu.
Se joutuu säännöllisesti alttiiksi toimintaa
häiritseville vahingoille: saha voi osua
kiveen, laippa voi puristua ja taipua sekä
ketju pudota päältä ja rikkoutua.
Kun ketjunopeus on lisääntynyt, esille on tullut
myös uudentyyppisiä vahinkoja: ketju katkeaa
ja yksi tai useampia lenkkejä sinkoutuu liikkeelle kovalla vauhdilla. Sinkoutuneilla lenkeillä on niin suuri liike-energia, että ne
usein ovat tunkeutuneet ohjaamon lasin tai
seinän läpi, katkaisseet hydrauliletkuja ym .
Ruotsissa toimiva TräteknikCentrum on laatinut monitoimikoneita varten oppaan: "Att
undvika kedj ebrott", teräketjun katkeamisen
välttäminen.
Opas perustuu tutkimusraporttiin Träteknik Rapport nr 63: "Sågkedjebrott
på skogsmaskiner", teräketjun katkeamiset
metsäkoneissa.
Tutkimus kohdistui vain tavanomaisiin prosessoreihin ja harvestereihin,
ei kourasahoihin ja kuormainharvestereihin.
Tutkimuksessa on tarkasteltu kolmisenkymmentä prosessoria ja ha rves teria.
Kaikkiaan
1.8 miljoonaa katkontaa on kirjattu katkeamisten ja "vähältä piti" -tilanteiden osalta.
Kaikkiaan kerättiin 72 katkennutta ketjua
tarkemmin tutkittaviksi. Niistä 72 % oli katkennut kouruhampaan kohdalta, 15 % vetolenkkien (niitinreikien), 9 % sivulenkkien ja
4 % niittien kohdalta.
Suurin osa kouruhampaista oli katkennut niitinreikien kohdalta.
Seuraavassa joitakin ohjeita ketjun katkeamisen ja tapaturmien välttämiseksi:
- Vaihda katkaisusahan ketju joka vuoron tai
joka 3 OOO:nnen katkaisun jälkeen.
Vaihda terälaippa ja vetopyörä, kun ne
ovat kuluneet, ts. laippa 30 000 katkaisun
jälkeen.
- Teroita ketju huolellisesti. Teroita suurnopeusketjua (40 - 50 m/s) korkeintaan
kaksi kertaa . Poista ketju sen jälkeen
käytöstä tai käytä sitä kaatosahassa.
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Kuva 4 . Katkenneen ketjun osa sinkoutuu laipan pituussuuntaan joko eteen - ta i taaksepäin katkeamiskohdan
mukaan . Kun ketju katkeaa kohdassa 1, sen pää sinkoutuu eteenpäin ja aiheuttaa "pi iskavaikutuksen". Siitä
seuraa , että kohda~sa 2 joitakin lenkkejä irtoaa ja
sinkoutuu liikkeelle kovall a vauhdilla.
Kun ketju
katkea a kohdassa 3, sen osat sinkoutuvat taaksepäin
kohdassa 4

- Varmista, että katkaisusahan voitelu
toimii.
Varmista, että katkaisusahassa on suojus
estämässä ketjun tai ketjunosien sinkoutumista.
- Ko neen ohjaamossa on oltava 12 mm:n turvalasi kuljettajan suojana.
- Pidä aina 50 m:n turvaet äisyys koneen ympärillä, kun kone t yöskentelee.
Suojaamattomia henkilöitä ei saa oleskella turvaalueen sisällä .
Teräketjussa on aina oltava oikea kireys,
muuten tulee erilaisia vaurioita.
Liian
löysä ketju kiipeää vetopyörälle ja kuluttaa
sitä nopeasti.
Löysä ketju myös hakkaa ja
kuluttaa nopeasti laippaa.
Hakkaaminen aiheuttaa sivulenkkeihin kierrettä, joka jäykistää ketjua.
Liian kireä ketju voi vaurioittaa kärkipyörää ja sivulenkkien ja
laipan välinen kitka kuumentaa sekä ketjua
että laippaa .
Tapaturmien välttämiseksi:
Tarkasta ketju hiushalkeamien varalta viilausten yhteydessä ja poista ketju käytöstä, jos näkyy murtuman alkua .
- Teroita katkaisusahan ketju korkeintaan
neljä kertaa. Sen jälkeen sitä voi käyttää
kaatosahassa tai se poistetaan käytöstä .
- Älä sekoita katkaisu- ja kaatosahojen ketjuja keskenään.
- Tarkista , ettei laippa ole liian kulunut,
koska silloin ketju helposti nousee ohjausurasta.
- Tarkista s ää nnöllis esti, ett ä ketjun suojus on ehjä ja paikoi llaan , koska ketjut
kaikesta huolimatta joskus katkeavat .
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into accidents and back and shoulder/neck
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problems of forest machine operators, as well
as prevention of such accidents and injuries.
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