
 

TÖÖÕNNETUS  

Firma Paber&Co tegeleb paberi tootmisega. Ettevõttes  töötab 40 töötajat tähtajatu 

töölepingu alusel. Ettevõttes on teostatud riskianalüüs. 

 Paber&Co (registrikood 3242133675, aadressil Mustika 15 KASE 13524) toimus 

õnnetusjuhtum paberilõikaja Zzzz.Tttt-ga (isikukood 378091200000, Elukoht Metsa 1 KASE 

linn).                                    

 

 

Tööõnnetuse asjaolud 

1. Sündmuse lühikirjeldus. 

 

30.09.xxxx.a. kell 09.00 töötas Z.T. paberilõikamispingil. Töö ajal paber pidevalt takerdus 

noa all. Z.T. hakkas käega, seejuures pinki välja lülitamata, kinnijäänud paberit noa alt välja 

tõmbama. Sel momendil käivitus lõikenuga tööle ning lõikas Z.T. parema käe II sõrme 

lõpplüli ära. 

 

2. Tööõnnetuse asjaolud. 

30.09.xxxx.a. hommikul saatis dispet�er T.S. töötaja Z.B. paberit lõikama. Lõikamine toimus 

poolautomaat paberilõikamispingil, mis oli valmistatud aastatel 1970-1980 (foto 1,2). Seadme 

sisselülitamine  

toimub lülitist 4 (foto 2). Selle lüliti sisselülitamisel hakkavad pöörlema paberi etteande 

valtsid, hakkab tööle variaator (foto 3) ning variaator paneb omakorda tööle seadme lõikenoa. 

Lõikenuga töötab  

sagedusega, mida saab reguleerida variaatorist. See on vajalik, et oleks võimalik lõigata 

erinevas mõõdus paberit. Paberilõikamispingil oli üheks puuduseks, et valtsid ei andnud 

korralikult lõikenoale  

ette õhukest paberit, nagu see, mida lõigati sellel päeval. Paber takerdus lõikenoa taga ning 

seda tuli tihti töö käigus sealt välja tõmmata. Selleks seisati lülitist paberilõikamispink ning 

tõmmati paber  

lõikenoa alt läbi puidust abivahendiga. Seejärel käivitati seade ning töö jätkus. 

Peagi lõppes töö Z.T.-l. Ta otsustas aidata Z.B.-t. Z.B. loovutas oma koha Z.T.-le ning Z.T. 

hakkas lõikama paberit mõõdus 410x1640. Kella 09.00 paiku oli vaja lõigata paberit mõõdus 

410x840. Paberi  

mõõtu sai reguleerida variaatorist ning selleks tuli seade seisata. Antud juhul seda ei tehtud. 

Z.T. seisis paberilõikamispingi vastuvõtu poolel ning Z.B. hakkas variaatorit reguleerima  

paberilõikamispingi etteande poolelt. Reguleerimise käigus takerdus paber ning Z.T. hakkas 

käega, mitte aga abivahendiga, seda viga parandama. Ta oli harjunud lõikenoa sagedusega 

paberi  

lõikamisel mõõdus 410x1640. Lõikenoa töötamise sagedus aga muutus variaatori 

reguleerimisel. Lõikenuga hakkas tööle umbes poole kiirema sagedusega. Seda mitte 

arvestades ja hetkel kui  

töötaja käsi oli lõikenoa all, käivitus lõikenuga ning lõikas töötajal parema käe II sõrme 

lõpplüli ära. 



 



 
 

 

 

 

 



 

 

3. Diagnoos 

Parema käe II sõrme lõpplüli traumaatiline amputatsioon. 

 

4. Tööõnnetuse põhjused 

4.1. Poolautomaatse paberilõikamispingi lõikenoal puudus ohtliku kokkupuute vältimiseks 

kaitsepiire, mis takistab juurdepääsu ohualale. 

4.2. Seade ei onud tehniliselt korras, etteande valtsid ei kindlustanud õhukese paberi 

etteandmist lõikenoale. 

4.3. Puudulikult koostatud ohutusjuhend nr. 338, kuna selles juhendis puuduvad juhised, 

kuidas kasutada ohutult poolautomaatset paberilõikamispinki, et ei juhtuks töötajatega 

tööõnnetusi.  

Ohutusjuhend nr. 338 on koostatud giljotiinkääridele. 

4.4. Ebapiisav ohutusalane kontroll. 

 

5. Meetmed sarnaste tööõnnetuste vältimiseks. 

5.1. Poolautomaat paberilõikamispingi lõikenoale paigaldada kaitsepiire, mis takistab pääsu 

ohualale. 

5.2. Korrastada seade, et valtsid kindlustaksid õhukese paberi etteandmist lõikenoale. 

5.3. Täiendada ohutusjuhendit nr. 338 juhistega, kuidas tuleb töötada poolautomaatsel 

paberilõikamispingil. 

5.4. Viia läbi töötajate täiendjuhendamine. 

5.5. Tugevdada ettevõttes süstemaatilist sisekontrolli ning tagada piisav kontroll ohutusnõuete 

täitmise üle. 

 

 

 


