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TIIVISTELMÄ
Vuosina 1985–98 kuljetustyön 152 työpaikkatapaturmassa kuoli
yhteensä 153 henkilöä. Kaikista työpaikkakuolemantapauksista
lähes joka kolmas sattui kuljetustyössä.
TOT-raporteista välittyy kuljetustyön koko kirjo: vaihtelevat toimintaympäristöt, monipuoliset tehtävät sekä erilaiset kuljetusvälineet ja kuljetettavat tavarat ja materiaalit. Kuljetustyön luonteesta johtuen alan työpaikkakuolemia sattuu lähes kaikilla eri
toimialoilla, eniten kuitenkin teollisuudessa sekä tienrakentamisessa ja teiden kunnossapidossa. Tässä yhteenvedossa keskitytään kuljetustyön työpaikkakuolemiin teollisessa tuotannossa
ja rakentamisessa sekä niitä tukevissa toiminnoissa. TOT-aineistosta mukaan on otettu työtapaturmat, joissa on ollut mukana
kuljetusväline tai kuljetusalan työntekijä. Mukana ei ole yrittäjille
sattuneita vahinkoja eikä yleisessä liikenteessä sattuneita liikennevahinkoja.
Tyypillinen kuljetustyön
työpaikkakuolemantapaus
Tyypillisessä kuljetustyön työpaikkatapaturmassa kuollut henkilö on ollut ammatissaan kokenut keski-ikäinen mies. Työtehtävä
tai -tilanne tapaturman sattuessa ei kuitenkaan ole ollut tekijälleen aina tuttu. Yleisimpiä työtehtäviä tapaturmahetkellä olivat
varasto- ja kuljetustyöt. Teollisuudessa ne käsittävät mm. erilaisia kuorman lastaus- ja purkaustehtäviä, nostoja sekä kuljetustöitä tehdasalueella.
Työssä käytetty työtapa ei ole ollut aina tilanteeseen sopiva. Tapaturman aiheuttaja on useimmiten ollut kuljetus- ja nostolaite.
Yleisimpiä tapaturmatyyppejä ovat olleet esineisiin satuttaminen,
esineiden väliin jääminen ja putoavat esineet sekä putoaminen.
Taustalla monet
tapaturmatekijät
Yhteistä kaikille kuolemaan johtaneille kuljetustyön työpaikkaturmille on, että niihin ei ole yhtä ainoaa syytä. Tapaturman syn-
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tyyn vaikuttaa aina useita tekijöitä. Eniten tapaturmatekijöitä löytyy organisaation toiminta- ja menettelytavoista. Muiden tapaturmatekijöiden määrä on selvästi pienempi. Työympäristöön,
koneisiin ja laitteisiin, ihmisiin sekä materiaaleihin ja tuotteisiin
liittyvillä tekijöillä on kuitenkin ollut usein merkittävä vaikutus tapahtumien kulkuun tapaturman syntyessä.
Tahtotilaksi nolla tapaturmaa
- monipuolisin keinoin
Kuljetustyön työturvallisuutta voidaan parantaa nykyisestä. Lähtökohtana tulee olla, että jokainen tapaturma on liikaa. Turvallisuusjohtamisen tahtotilaksi pitää asettaa kunnianhimoisesti nolla tapaturmaa.
Turvallisuutta on johdettava, suunniteltava, rakennettava sekä seurattava kuten muutakin yritystoimintaa oman alan, yrityksen ja
henkilöstön vaatimukset huomioiden. Kuljetustyössä vaihtelevat
olosuhteet, itsenäinen työ ja liikkuva raskas kalusto edellyttävät
ennakoivaa otetta turvallisuustyöhön. Työ- ja liikenneympäristö,
kuljetuskalusto ja toimintatavat on suunniteltava turvallisiksi ja
siten luotava edellytykset sujuvalle ja tapaturmattomalle työskentelylle.
Turvallisuus rakennetaan yritysjohdon, henkilöstön sekä asiakkaiden, aliurakoitsijoiden ja muiden toimijoiden yhteistyöllä samoin periaattein kuin toimiva, laadukas kuljetuspalvelukin. Koko
kuljetusketjun on sitouduttava turvallisuuteen. Turvallisuuden tulee
näkyä tavoitteissa, suunnitelmissa, sopimuksissa, ohjeissa ja
opastuksessa sekä seurannassa ja palautteessa. Turvallisuustyön toimintatavat tulee räätälöidä sopiviksi yrityksen omiin jo
toimiviksi koettuihin käytäntöihin. Keskeiset periaatteet tulee kirjata yrityksen työsuojelun toimintaohjelmaan.
Riskienhallinta on keskeinen osa luotettavaa kuljetuspalvelua. Tunnistamattomia riskejä ei voi hallita. Työhön liittyvät riskit tulee aina
tunnistaa, arvioida ja hallita. Riskejä on tunnistettava ennakolta
töiden suunnitteluvaiheessa, kun työtä ryhdytään tekemään, työnteon aikana sekä aina, kun jotakin odottamatonta sattuu tai on
vähällä sattua. Pohdittaessa keinoja riskien poistamiseksi tai
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esimerkiksi niiden seurausten lieventämiseksi on tarkasteltava
koko kuljetustapahtumaa ja -ketjua. Tarpeettoman kuljetuksen,
siirron tai noston karsiminen kokonaan pois työprosessista on
tehokkain tapa vähentää siihen liittyviä vaaratekijöitä ja tapaturmia.
Itsenäinen työ edellyttää kaikilta ammattimaista, vastuullista otetta omaan työhönsä. Työntekijän tulee itse huolehtia
siitä, että hänen työskentelynsä ei aiheuta vaaraa hänelle
itselleen tai muille. Turvalliset työtavat ja asenteet korostuvat itsenäisessä ja vaihtelevissa olosuhteissa tapahtuvassa kuljetustyössä osana ammattitaitoa.
Työhön ja sen riskienhallintaan tarvitaan selkeät pelisäännöt, säännöllistä perehdyttämistä sekä työtapojen jatkuvaa
seurantaa. Turvallisuuteen pitää kannustaa, ja ongelmallisiin työtapoihin tulee puuttua. Työnjohtamisella on tässä keskeinen rooli.
Johdon on luotava turvallisuustyölle kunnon edellytykset ja
seurattava järjestelmällisesti turvallisuuden kehittymistä.
Seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon 1 on koottu toimenpiteitä
tapaturmien torjunnan ja työturvallisuuden kehittämiseksi. Raportin luvussa 3.8 esitellään yksityiskohtaisesti TOT-raporteissa
ehdotettuja kehittämistoimia.
Hyödynnä TOT-raportit
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto toimittaa työpaikkaonnettomuuksien tutkintaraportit tapaturman sattumistoimialan yrityksien
työsuojeluhenkilöstölle. Raportteihin kannattaa tutustua. Yrityksen on hyvä luoda järjestelmällinen menettelytapa TOT-raporttien hyödyntämiseen (ks. luku 5.8).
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Taulukko 1. Tapaturmien torjunnan periaatteet.
1. Turvallisuusjohtaminen ja -suunnittelu
•
Turvallisuudelle on selkeät tavoitteet.
•
Yrityksen johto on näkyvästi sitoutunut turvallisuuteen.
•
Vastuu turvallisuudesta on yritysjohdolla ja linjaorganisaatiolla.
•
Turvallisuustyön työtavat, työnjako ja vastuut on määritelty.
•
Turvallisuus otetaan ennakolta huomioon suunnittelussa, tarjouspyynnöissä, sopimuksissa ja hankinnoissa.
•
Turvallisuutta arvioidaan ja seurataan järjestelmällisesti.
•
Tiedonkulku ja tiedotus turvallisuusasioissa on säännöllistä.
•
Työsuojelun toimintaohjelma on laadittu ja se on ajan tasalla.
•
Yhteydenpito turvallisuusasiantuntijoihin on säännöllistä.
•
Työterveyshuolto ja TYKY-toiminta on järjestetty.
2. Taito, kyky ja tahto tehdä turvallisesti
•

Oma, urakoitsijoiden ja asiakkaiden henkilöstö on perehdytetty työtehtäviinsä sekä työn vaaratekijöihin ja työturvallisuuteen.
•
Työntekijät osallistuvat työmenetelmien ja -paikkojen sekä laitehankintojen suunnitteluun.
•
Työntekijät arvioivat riskejä työtä aloitettaessa ja työn aikana.
•
Työntekijät osaavat toimia turvallisesti vaara- ja häiriötilanteissa.
•
Työntekijät käyttävät oma-aloitteisesti suojavälineitä ja -vaatetusta.
•
Työnjohto huolehtii työturvallisuudesta vastuualueellaan.
•
Työkykyä ylläpitävä toiminta (TYKY) kattaa koko henkilöstöön.
•
Työturvallisuus on esillä positiivisesti kehittämiskeinona.
3. Turvallinen työympäristö
•

Turvallisuus varmistetaan lastaus-, purkaus-, varasto- ja huoltopaikkojen sekä liikenneympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa.
•
Työpaikkojen siisteydestä ja järjestyksestä on huolehdittu.
•
Kuljetuskalusto ja -välineet ovat tarkoituksenmukaiset, ja niiden käytön
turvallisuus on varmistettu.
•
Koneiden ja laitteiden käyttöohjeet on laadittu ja ne ovat ajan tasalla.
Turvallisuus on keskeinen osa käyttöohjeita.
•
Koneiden ja laitteiden tarkastukseen, huoltoon ja kunnossapitoon on
selkeät periaatteet, jotka varmistavat niiden turvallisen käyttökunnon.
•
Tarvittavat suojavälineet ja -vaatetus on saatavilla.
•
Työterveyshuollon työpaikkaselvitys on tehty ja ajan tasalla.
•
Työntekijöiden turvallisuus työskenneltäessä asiakasyrityksissä on
varmistettu yhteistyössä asiakkaan kanssa.
4. Riskien arviointi
•
•
•
•
•
•

Riskit arvioidaan ennakolta suunnittelussa ja sopimuksissa.
Riskejä arvioidaan aina työtä aloitettaessa ja jatkuvasti työn aikana.
Vaarojen tunnistaminen ja hallinta on huomioitu työohjeissa.
Häiriöt ja tapaturmat tutkitaan ja tutkinta johtaa tarvittaessa toimiin.
Toimenpiteiden toteutuksesta vastaava henkilö ja toimenpiteiden
toteutusaikataulu on määrätty
Korjaustoimenpiteiden toteutusta seurataan.
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KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ
Itsenäinen työnsuorittaja
Urakka-, alihankinta- tai muun sellaisen työsuoritusta tarkoittavan sopimuksen perusteella, työsopimusta lukuun ottamatta työtä tekevä henkilö, jolla ei ole kyseessä olevalla työmaalla palveluksessaan työntekijöitä.
Kuljetustyön työtapaturma
Kuljetustyön työtapaturmiin (ks. liite 3) on TOT-aineistosta otettu
mukaan tapaturmat, joissa on ollut mukana kuljetusväline (ml. tie-,
vesi-, ilma- ja rautatiekuljetuskalusto) tai kuljetusalan työntekijä
(ml. kuljetusvälineiden huolto- ja korjaustyöt, teollisuuden sisäiset kuljetukset ja ahtaustyö satamissa). Mukana ei ole yrittäjille
sattuneita vahinkoja (ns. Y-TOT työtapaturmia), liikenteessä sattuneita liikennevahinkoja eikä esimerkiksi laivatyössä sattuneita
työtapaturmia. Aineistossa on mukana teollisuuden sisäisissä kuljetuksissa sattuneet vahingot eli se on tältä osin laajempi kuin
Tilastokeskuksen toimialaluokituksen pääluokka TOL 6 (Kuljetus,
varastointi ja tietoliikenne), jota on käytetty kaikkien työtapaturmien aineistona kappaleessa 2.1.
Käyttöohjeet
Koneiden käyttöohjeet sisältävät tiedot mm. koneen ennakoidusta käytöstä, tiedot koneen käyttäjälle tarkoitetuista työskentelypaikoista sekä turvallisuusohjeet, jotka koskevat koneen käyttöön
ottamista, käyttöä, käsittelyä, asentamista, kokoonpanoa, purkamista, säätöä ja kunnossapitoa.
Perehdyttäminen
Perehdyttäminen tarkoittaa uusien työntekijöiden perehdyttämistä sekä vanhojen työntekijöiden perehdyttämistä uusiin työtehtäviin. Se on luonteeltaan yleisempää kuin työnopastus ja esittelee
yleisiä toimintamalleja. Perehdyttämisen avulla varmistetaan, että
työntekijä osaa toimia oikein ja turvallisesti.
Riskikartoitus, riskianalyysi, turvallisuusanalyysi
Riskianalyysillä tarkoitetaan selvitystä, jonka tavoitteena on löytää teknisistä laitteista, ihmisen toiminnasta sekä ympäristöolosuhteista onnettomuuden tai tapaturman synnyn mahdollistavat
tekijät, arvioida näistä aiheutuvat seuraukset sekä etsiä edullisimmat parannusvaihtoehdot.
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Tapaturman aiheuttaja
Tapaturman aiheuttajalla tarkoitetaan sitä tekijää (kone, esine,
aine tms.), jonka voidaan katsoa vaikuttaneen eniten tapaturman
syntyyn. Esimerkiksi työkone tai henkilönostin.
Tapaturmataajuus
Tapaturmien lukumäärä miljoonaa tehtyä työtuntia kohti.
Tapaturmatekijä
Tapaturmatekijöiden avulla selvitetään, miksi tapaturma sattui.
Tapaturmatekijöitä etsitään tapahtumien kulun ja siihen liittyvien
välittömien syiden taustalta sekä kohtaamistilanteesta ja pelastustoimista. Tapaturmatekijöitä ovat kaikki ne muutokset, häiriöt, ominaisuudet ja olosuhteet, jotka ovat voineet vaikuttaa tapaturmaan johtaneiden tapahtumien kulkuun. Niitä esiintyy koneiden, laitteiden, rakenteiden ja muiden teknisten laitteiden toiminnassa, toiminta- ja menettelytavoissa, ihmisten toiminnassa
ja ympäristössä.
Tapaturmatyyppi
Tapaturmatyyppi kuvaa sitä tapaa, jolla vahingoittunut joutui kosketuksiin vamman aiheuttajan kanssa. Esimerkiksi esineisiin satuttaminen, väliin jääminen tai putoaminen.
Tiimi
Tiimi on ryhmä ihmisiä, jotka itsejohtoisesti, yhteisvastuullisesti
ja tiiviissä yhteistyössä suorittavat tiettyä työkokonaisuutta ja tiimin jäsenten erilaisuutta hyödyntäen pyrkivät yhteisiin päämääriin ja tavoitteisiin yhteisten pelisääntöjen puitteissa.
TOL
Tilastokeskuksen toimialaluokittelu.
TOT
Työpaikkaonnettomuuksien tutkinta.
TOT-raportti 11/98
TOT-järjestelmän tuottama tutkintaraportti numero 11 vuonna
1998 sattuneesta työpaikkakuolemantapauksesta.
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Turvallisuusjohtaminen
Työnantajan tapa johtaa yrityksen turvallisuutta hyvään turvallisuustasoon tähtäävän turvallisuuspolitiikan sekä sen toteuttamista
tukevan turvallisuussuunnittelun ja normaalien johtamiskeinojen
avulla.
Turvallisuusmääräys
Turvallisuusmääräyksiä ovat esim. lainsäädäntö ja ne muut viranomaissäädökset, joissa säädetään työoloja tai työturvallisuutta.
Turvallisuusohje
Turvallisuusohjeella annetaan käytännön ratkaisumalleja tai neuvoja velvoittavien turvallisuusmääräysten esittämien vaatimusten toteuttamiseksi.
Turvallisuussuunnittelu
Turvallisuussuunnitteluun kuuluvat tehtävien töiden suunnittelun
lisäksi mm. vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelu, riittävän tiedonkulun varmistaminen, työtehtävien ajoitus, mahdolliset kulkuväylät, työtelineet ja –tasot sekä muut työpaikalla työnkulkuun ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Turvallisuussuunnitteluun voi kuulua mm. riskienarviointi sekä riskien poistamiseen liittyvien suunnitelmien ja muiden toimenpiteiden laatiminen.
Työnantaja
Henkilö tai yhteisö, joka käyttää korvausta vastaan palveluksessaan vierasta työvoimaa.
Työnopastus
Työnopastuksessa opetetaan mm. työn oikea tekeminen ja koneiden oikeat käyttötavat. Samalla opetetaan turvalliset toimintatavat, henkilönsuojainten ja suojalaitteiden käyttö. Työnopastuksen yhteydessä käydään läpi myös työohjeet.
Työnsuunnittelu
Työnsuunnittelulla tarkoitetaan koneiden, henkilöresurssin, aikataulujen ja materiaalien sovittamista vaaditun suorituksen tasolle.
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Työohjeet
Työohjeet ovat työpaikalla olevat selkeät ohjeet, joiden mukaan
tehtävä toistuvasti tehdään.
Työsuojelun toimintaohjelma
Työnantajan toimesta laadittu yritys- tai työpaikkakohtainen ohjelma turvallisuuden ja terveydellisyyden edistämistä varten. Toimintaohjelmasta johdettavat turvallisuus- ja terveellisyystavoitteet otetaan huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.
Työsuojeluvastuut
Työsuojeluvastuut tulevat linjaorganisaation tehtävien ja toimivaltuuksien mukaan. Töiden käytännön organisointi, työntekijöiden perehdyttäminen, opastus, ohjaus ja valvonta ovat tyypillisesti työnjohdon työsuojelutehtäviä. Jokainen työnantaja on ensisijaisesti vastuussa omien työntekijöidensä turvallisuudesta.
Yhteisellä (rakennus)työmaalla päävastuu työmaan yhteisistä turvallisuusasioista on päätoteuttajalla.
Työturvallisuus
Työturvallisuuteen kuuluvat terveyden säilyttäminen, tapaturmattomuus, terveellisyys ja viihtyvyys.
Urakkasopimus
Tilaajan ja urakoitsijan välinen yleensä kirjallisena laadittu sopimus tietyn työtuloksen aikaansaamiseksi sovittua hintaa vastaan.
Yhteinen työpaikka
Yhteisellä työpaikalla työskentelee useita eri työnantajia ja heidän työntekijöitään, esimerkiksi rakennustyömaa on tyypillinen
yhteinen työpaikka. Rakennushankkeessa on rakennuttajan,
suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä
ja kukin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa
työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä
oleville henkilöille.
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ALKUSANAT
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton toimesta on vuodesta 1985
lähtien tutkittu kuolemaan johtaneita työtapaturmia. Kuljetustyössä on sattunut vuosina 1985–96 yhteensä 127 ja vuosina 1997–
98 yhteensä 25 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, josta on
tehty työpaikkaonnettomuuksien tutkinta (TOT).
Tutkintaraportit on tehty kuolemaan johtaneiden työpaikkaonnettomuuksien tutkintaa koskevan sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet keskeiset työmarkkinajärjestöt ja
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL). Kussakin tutkintaryhmässä on edustajat niistä työnantaja-, toimihenkilö- ja työntekijäliitoista, joiden toimialaan menehtyneen henkilön työpaikka kuului. Tutkintaryhmä käsittelee tapaturmasta laaditun tutkintaraportin
ja luovuttaa sen TOT-tutkimusjohtokunnalle, joka hyväksyy raportin ja päättää sen hyödyntämisestä.
Vuonna 1998 Tapaturmavakuutuslaitosten liitto asetti työryhmän,
jonka tehtävänä oli laatia neljän toimialan, rakentamisen, kuljetuksen, metallin ja kemiallisen puunjalostusteollisuuden, yhteenvetoraportit TOT-tutkintaraporteista. Tässä raportissa esitetään
kuljetustyön vuosien 1985–96 ja 1997–98 TOT-tutkintaraporttien
analysoinnin tulokset.
Kuljetusalan työryhmään ovat kuuluneet:
• Sakari Seppänen, TVL, puheenjohtaja
• Olli Rauhamaa, Autoliikenteen Työnantajaliitto
• Mikko Valli, Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto
• Reino Nygren, Teknisten Liitto ry
• Risto Honkanen, Työturvallisuuskeskus
• Lars-Mikael Bjurström ja Keijo Korko, STM työsuojeluos.
• Jaakko Hietala, Teollisuusvakuutus
• Jukka Lepistö, VTT Automaatio, sihteeri
Tutkimuksen ovat rahoittaneet Tapaturmavakuutuslaitosten liiton
ohella STM työsuojeluosasto ja Työsuojelurahasto.

13

1. LÄHTÖKOHTA JA MENETELMÄT
Kuolemaan johtaneet työtapaturmat on vuodesta 1985 lähtien
tutkittu kuvan 1.1.1 mukaisella ns. suomalaisella tapaturmatutkimusmallilla (Tapaturmatutkimusmalli, 1984; Tapaturman tutkiminen, 2000). Mallin mukaan tapaturma syntyy, kun ihminen ja
vamman aiheuttaja kohtaavat eli osuvat samanaikaisesti samaan
paikkaan. Kohtaamisvaihe johtaa vamman syntymiseen.
Tapaturmatekijöitä

Normaalitoiminta

Tapaturmatekijöitä

Ihmisen joutuminen vamman aiheuttajan vaikutuksen
alaiseksi
Vammanaiheuttajan
synty

Vammanaiheuttajan
olemassaolo

Tapaturmatekijöitä

Tapaturmatekijöitä

Tapaturmatekijöitä

Kohtaamistilanne

Tapaturmatekijöitä

Vamman
syntyminen

Kuva 1.1.1. Suomalainen tapaturmatutkimusmalli.

Tapahtumien kulku selvitetään normaalitoiminnasta kohtaamistilanteeseen tapaturman uhrin ja mahdollisesti myös muiden tapahtumien kulkuun välittömästi vaikuttaneiden henkilöiden toiminnan näkökulmasta. Samalla tavoin kuvataan vamman aiheuttajan synty. Tapahtumien kulusta selviää mitä tapahtui ja tapaturman välittömät syyt.
Tapaturmatekijöiden avulla selvitetään, miksi tapaturma sattui.
Tapaturmatekijöitä etsitään tapahtumien kulun ja siihen liittyvien
välittömien syiden taustalta sekä kohtaamistilanteesta ja pelastustoimista. Mallin mukaan tapaturmatekijöitä ovat kaikki ne
muutokset, häiriöt, ominaisuudet ja olosuhteet, jotka ovat voi-
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neet vaikuttaa tapahtumiin ja jotka tekivät tapahtumien
kulun mahdolliseksi. Tapaturmatekijöitä on
• Koneiden, laitteiden, rakennusten tai muiden teknisten
välineiden toiminnassa
• Toiminta- ja menettelytavoissa
• Ihmisen toiminnassa
• Ympäristössä.
Torjuntatoimenpiteiden toteuttamistavoiksi tutkintamallissa
mainitaan:
• Vamman aiheuttajan syntymisen estäminen
• Vamman aiheuttajan vapautumisen estäminen
• Vamman aiheuttajan siirtymisen estäminen laajemmalle
alueelle
• Vamman aiheuttajan ja ihmisen etäännyttäminen
• Vamman aiheuttajan ja ihmisen yhtäaikaisen kohtaamisen
estäminen
• Vamman aiheuttajan alueelle menemisen estäminen.
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2. SATTUNEET TAPATURMAT
2.1.

Kaikki korvatut työtapaturmat

Kuljetusalalla sattui vuonna 1990 7 430 työpaikkatapaturmaa
(kuva 2.1.1). Tapaturmien määrä laski vuoteen 1993, jonka jälkeen se on kääntynyt kasvuun työtuntien kasvua mukaillen siten, että vuonna 1997 kuljetustyössä sattui lähes 9 700 työpaikkatapaturmaa.

Kuva 2.1.1. Kuljetusalalla (TOL 6) sattuneet työpaikkatapaturmat ja
tehdyt työtunnit vuosina 1989 – 97.

1990-luvulla kuljetusalalla on sattunut keskimäärin 43 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden (tapaturmataajuus, kuva
2.1.2). Yleisen tapaturmakehityksen mukaisesti tapaturmataajuus kuljetustyössä on laskenut 1980-luvulta, mutta tehtyihin työtunteihin verrattuna alalla sattuu noin kuudennes (16 %) enemmän työtapaturmia kuin kaikilla toimialoilla keskimäärin.

Tapaturmataajuus
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Kuva 2.1.2. Kuljetusalalla sekä kaikilla toimialoilla sattuneet työtapaturmat miljoonaa tehtyä työtuntia kohden (tapaturmataajuus)
vuosina 1984- 97.

Kuljetusalan työpaikkatapaturmissa vuonna 1997 suurimmat aiheuttajaryhmät ovat työympäristö ja rakenteet (31 % tapaturmista), kappaleet ja esineet (19 %) sekä kuljetus– ja nostolaitteet
(16 %). Kaikilla toimialoilla kuljetus- ja nostolaitteet (5 %) aiheuttavat vähemmän ja vastaavasti kappaleet ja esineet (27 %) enemmän tapaturmia kuin kuljetustyössä.

2.2.

Työpaikkakuolemantapaukset

Kuljetustyössä (ml. teollisuuden sisäiset kuljetukset, kuljetuskaluston huolto- ja korjaustyöt sekä ahtaus) on vuosina 1985–98
sattunut keskimäärin 11 työpaikkakuolemantapausta vuosittain.
Tämä on lähes kolmasosa (30 %) kaikista TOT-tutkinnan piiriin
kuuluvista työpaikkakuolemista (kuva 2.2.1; taulukko 2.2.1).
Kuljetustyön TOT-tapausten määrä on vaihdellut vuosittain paljon (6–18 tapausta). Vuosivaihtelua tasaavan liukuvan keskiarvon
perusteella arvioituna (kuva 2.2.1) työpaikkakuolemat ovat laskeneet 1980-luvun puolivälistä 1990-luvun puoliväliin, jonka jälkeen tapausten määrä on lähtenyt kasvuun, mutta ei ole saavuttanut 1980-luvun tilannetta.

TOT-tapaukset

Tehdyt työtunnit (1000 h)
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Kuva 2.2.1. Kuljetustyön TOT-tapaukset ja tehdyt työtunnit vuosina
1985–98.
Taulukko 2.2.1. Kuljetustyön ja kaikkien toimialojen TOT-tapaukset
vuosina 1985–98.
Kuljetustyöt
Vuosi

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

YhteenTOTsä
tapaukset

9
11
18
9
15
7
12
9
8
13
6
10
17
8

Yhteensä 152
Keskiarvo 10,9

Kaikki toimialat
Keskiarvo

62

12,4

49

9,8

41

10,3

TOTtapaukset

40
41
48
30
40
36
38
36
28
28
30
32
43
38
508
36,3

Yhteensä

Keskiarvo

Kuljetukset
% -kaikista

199

39,8

31,2 %

166

33,2

29,5 %

143

35,8

28,7 %

29,9%
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Vuosina 1985–96 noin 60 % (N=127) kuljetustyön työkuolemista
on sattunut teollisen tuotannon ja rakentamisen sekä niitä tukevien toimintojen (ml. kauppa ja ahtaus) kuljetustöiden yhteydessä (kuva 2.2.2). Eniten kuolemantapauksia on sattunut lastausja purkaustöissä. Muussa kuljetustyössä kuolemantapauksia on
sattunut eniten raideliikenne- (ml. rata- ja ratapihatyöt) sekä tieja maanrakennustöiden yhteydessä. Vuosien 1997–98 aikana
työkuolemissa on aikaisempaa enemmän luokkiin ”muu toiminta” liittyviä työtapaturmia, joissa mm. maatalous- sekä tie- ja
maanrakennustöissä sattuneiden vahinkojen osuus oli kasvanut.

Kuva 2.2.2. Kuljetustyön TOT-tapaukset työnluonteen mukaisesti
tarkasteltuna 1985–96. Mukana ei ole liikenteessä sattuneita liikennevahinkoja minkään kuljetusmuodon osalta.
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3. TYÖPAIKKAKUOLEMIEN ANALYYSI
Seuraavassa esitetään kuljetustyön työpaikkakuolemien analyysin tulokset vuosilta 1985–96 ja 1997–98. Vuosien 1985–96 analyysi kattaa tarkastelun kaikki osa-alueet. Vuosien 1997–98 tapaukset on analysoitu tapaturmatekijöiden ja torjuntatoimenpiteiden osalta.
Analyysin havainnollistamiseksi on tekstiin liitetty tilastotauluja
työpaikkakuolemantapauksista ja esimerkkejä teollisen tuotannon ja rakentamisen sekä niitä tukevien toimintojen (ml ahtaus ja
kauppa) kuljetustöissä sattuneista työpaikkatapaturmista. Tilastotaulut ovat vuosilta 1985–96, ellei tauluissa ole toisin mainittu.
Esimerkit ovat lainauksia TOT-raporteista vuosilta 1985–98.
Kuljetustyön työtapaturmiin on koko TOT-aineistosta otettu mukaan tapaturmat, joissa on ollut mukana kuljetusväline tai kuljetusalan työntekijä. Mukana ei ole yrittäjille sattuneita vahinkoja
(ns. Y-TOT työtapaturmia) eikä liikenteessä sattuneita liikennevahinkoja.
Liitteessä 3 on esitetty lyhyet tiivistelmät kuljetustyön TOTraporteista vuosilta 1985–98.
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3.1. Toimintaolosuhteet
Kuljetustyön luonteesta johtuen alan työpaikkakuolemia sattuu
monilla eri toimialoilla. Eniten teollisuudessa (24 %) sekä tienrakentamisessa ja -kunnossapidossa (19 %). Lisäksi runsas 10 %
rakentamisessa, ahtaustoiminnassa ja rautatieliikenteeseen liittyvissä töissä. Teollisuudessa kuljetusvahinkoja sattuu eniten puuja paperiteollisuudessa (12 %) sekä metalliteollisuudessa (6 %).
Taulukko 3.1.1. Työpaikkakuolemien toimialajakauma (N=127).

32/87 Paperitehtaan tuotevarastossa ylösottaja jäi trukin pihdin ja paperirullan väliin.
38/97 Trukinkuljettaja jäi auton lavan ja trukin haarukoilta vierimään lähteneen säiliön väliin metallialan yrityksessä.
20/87 Siivooja jäi haarukkatrukin alle tehtaan piha-alueella.
16/98 Kuorma-autonkuljettaja jäi kuormaan vastaanottaman sa kipsilevynipun ja lavan rakenteiden väliin.
10/93 Ahtaaja jäi kaatuvan rullapinon alle laivan ruumassa.
29/98 Säiliöautonkuljettaja putosi yöllä autonsa tankin päältä
kylmän (miehittämättömän) jakeluaseman asfaltille.
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Kolme neljästä kuljetustyön työkuolemasta sattuu alati muuttuvissa olosuhteissa mm. varastoissa, liikenneväylillä ja rakennustyömailla. Eniten kuljetustyön työkuolemia on sattunut varastoissa
(42 %) ja liikenneväylillä (23 %). Varastoalueilla vuosina 1985–
96 sattuneista lähes 90 työkuolemasta (Työkuolemat…, 1997)
60 % on sattunut kuljetustyössä. Liikenneväylillä sattuneiden vahinkojen määrä on 90-luvulla (14 % kaikista TOT-tapauksista,
N=192) noussut selvästi 80-lukuun (3 %, N=235) verrattuna.
Taulukko 3.1.2. Työpaikkakuolemien sattumispaikat (N=127).

01/85 Autonkuljettaja jäi pudonneen putkinipun alle, kun
nippuja purettiin trukilla rekka-auton perävaunusta keskusvarastolla.
13/93 Trukinkuljettaja putosi trukista, kun trukin masto osui
varaston oven yläreunaan.
09/86 Autonkuljettaja putosi kuorman päältä irrottaessaan
kuormapressua lastin purkauskatoksessa.
07/85 Autonkuljettaja hautautui hiekkaan betoniaseman siilossa.
06/89 Polkupyöräilijä jäi sahan alueella trukin alle.
05/94 Työkoneurakoitsijan työntekijä ajoi pakettiautolla päin
toisen urakoitsijan kuormaajan kauhaa sellutehtaalla.
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3.2.

Henkilöt – keski-ikäisiä ammattimiehiä

Kuljetustyön TOT-tapaturmat ovat sattuneet keski-ikäisille miehille. Uhrit olivat tavallisesti kokeneita ammatissaan. Työtehtävän tuntemus sen sijaan vaihteli.
Vuosina 1985–96 sattuneissa kuljetustyön TOT-tapaturmissa
menehtyi 119 miestä (93 %, N=128 uhria) ja yhdeksän naista
(7 %). Naisten osuus kuljetustyön työkuolemissa on hieman suurempi kuin kaikissa TOT-tapauksissa (5 %, N=454). Vuonna 1995
naisten osuus koko työvoimasta oli 48% ja heille sattui lähes
kolmasosa (30 %, N=118 822) kaikista korvatuista työtapaturmista ja ammattitaudeista.
Taulukko 3.2.1. Työpaikkakuolemien uhrien ikäjakauma (N=124).

Kuljetustyön tapaturmissa menehtyneiden henkilöiden ikäjakauma
vastaa pitkälti työväestön ikäjakaumaa (vuosi 1995). Suurin ero
syntyi ikäluokassa 25–34 -vuotiaat, jossa menehtyneitä (20 %)
oli vähemmän kuin heidän osuutensa on työikäisestä väestöstä
(25 %). Toisaalta kuljetustyössä menehtyneistä 41 % oli yli
44-vuotiaita. Heidän osuutensa koko työväestöstä on 36 %. Vastaavat osuudet koko TOT-aineistossa menehtyneistä olivat 20 %
ja 37 %.
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Kokemus ammatissa ja työtehtävässä arvioitiin erikseen (taulukot 3.2.2. ja 3.2.3). ”Ei merkitystä” -luokka tarkoittaa sitä, että
uhrin kokemuksella ei tutkinnan yhteydessä arvioitu olleen merkitystä tapaturman sattumisen kannalta.
Tapauksissa, jossa kokemuksella ammatissa oli merkitystä, uhrit
olivat tavallisesti kokeneita (81 %, N=86). Henkilö määritettiin
ammatissaan kokeneeksi, jos hänellä oli yli vuoden ammattikokemus.
Taulukko 3.2.2. Uhrien kokemus ammatissaan (N=128).

19/87 Huoltomies oli työskennellyt korjaamossa yli 20 vuotta.
33/86 Rekka-autonkuljettaja oli kuormannut satamassa muutamia vuosia jatkuvasti, joten hän tunsi alueen hyvin.
30/88 Autonkuljettaja oli 32-vuotias ja hänellä oli yli 10 vuoden työkokemus puutavaranosturin käytössä.
01/89 NN:llä oli runsaan 30 vuoden kokemus tällä työnantajalla ja hän tunsi hyvin kaikki varaston työt.
13/91 Työpari oli työskennellyt yhdessä jo yli 14 vuotta.
03/97 NN oli 48-vuotias kokenut autonasentaja. Hän oli ollut
samassa työpaikassa 16 vuotta.
16/98 46-vuotiaalla NN:llä oli yli 20 vuoden kuljettajakokemus.
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Työtehtävä tai - tilanne ei aina ole ollut tekijälleen tuttu. Tapauksissa, jossa kokemuksella työtehtävässä oli merkitystä, henkilö
oli kokematon yli kolmasosassa (36 %, N=92) tapaturmista. Henkilö määriteltiin tehtävässä kokemattomaksi, jos hän oli ammatissa kokematon tai työtehtävä oli uusi, harvinainen tai esimerkiksi poikkeuksellinen.
Taulukko 3.2.3. Uhrien kokemus työtehtävässä (N=128).

02/85 Ohjaamon nosto siltanosturilla oli ainutkertaista.
05/91 NN oli kerran aiemmin vaihtanut k-auton jousipakan.
01/87 Urakoitsija oli ajanut sahalle haketta useita vuosia. Siilourakan hän aloitti kolme viikkoa ennen tapaturmaa.
02/88 Ahtaaja oli toiminut noin 10 vuotta yrityksen palveluksessa. Hän ei ollut kuitenkaan montakaan kertaa ajanut
vetomestarilla, joten hän oli tottumaton sen laitteistoon.
35/89 Vastaava mestari ei kertomansa mukaan tuntenut kaivuutyötä eikä tiennyt määräyksestä, joka kieltää työskentelyn kauhassa.
15/91 NN oli aiemmin ollut vastaavanlaisissa töissä muualla.
Tässä yrityksessä hän oli työskennellyt kaksi päivää.
17/91 Trukinkuljettaja oli palannut yritykseen viikkoa aiemmin
oltuaan välillä pari vuotta muualla autonkuljettajana.
36/97 52-vuotias NN oli työskennellyt kuorma-autonkuljettajana yli 20 vuotta. Tällä työmaalla hän oli kolmatta päivää.
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3.3.

Työtehtävät

Yleisin työtehtävä tapaturman sattuessa oli varasto- ja kuljetustyöt (49 %), joka teollisuuden osalta pitää sisällään mm. kuorman
lastaus- ja purkaustehtävät, nostot sekä kuljetustyöt tehdasalueella. Myös huolto- ja rakennustöiden osuus oli merkittävä.
Taulukko 3.3.1. Työtehtävä tapaturman sattuessa (N=128).

37/97 Varastomies ja trukinkuljettaja purkivat putkinippukuormaa. Kun putkinippuja nostettiin, kaksi reunimmaista nippua putosi trukin piikeistä. Nostomerkkejä näyttänyt varastomies putosi nipun töytäisemä perävaunun laidalta
(2,4 m) lattialle ja putkiniput putosivat hänen päälleen.
12/93 Autonkuljettaja oli hakemassa täysperävaunuyhdistelmällä kalkkikuormaa yrityksestä A. Vähän ennen lastauspaikkaa hän pysäytti yhdistelmän, nosti vetoauton kippilavan ylös, puki haalarit ylleen ja meni ohjaamon taakse rungon ja ylösnostamansa lavan väliin. Yrityksen A
työntekijät löysivät hänet hetken päästä puristuneena
alaspudonneen lavan ja auton rungon välistä.
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Työtehtävän suoritusvaiheessa analysoitiin, missä vaiheessa työtehtävä oli tapaturman sattuessa. Yli puolet (52 %) kuljetustyön
vahingoista sattui varsinaisen työtehtävän aikana. Tapaturmista
19 % sattui työtehtäviin siirtymisen, 12 % työn valmistelun ja 8
% häiriöiden selvittelyn yhteydessä. Työtehtäviin siirtymisten
osuus on hieman suurempi kuin kaikkien TOT-tapausten yhteydessä (14 %). Ero selittyy työpaikan sisäisen liikenteen liikennevahingoilla, joissa työpaikalla muissa tehtävissä liikkuva henkilö
on jäänyt esimerkiksi kuljetustyössä olleen trukin alle.
Taulukko 3.3.2. Työtehtävän suoritusvaihe tapaturman sattuessa
(N=128).

06/94 Kuljettaja päästeli irti kuormaa kiinnipitäviä liinoja. Viimeistä liinaa irrotettaessa ylin lastulevynippu putosi. Kuljettajan käsi jäi nipun alle ja hän löi päänsä levynippuun.
16/98 Kuorma-autonkuljettaja jäi kipsilevynipun ja lavan rakenteiden väliin ollessaan lavalla ottamassa vastaan trukin tuomia levynippuja.
33/86 Ahtaaja oli palaamassa työterveysasemalta polkupyörällä työpisteeseensä ja jäi konttirivin kulmauksessa terminaalialueelle sisään ajaneen rekka-auton alle.
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3.4.

Työtavat

Työtavan valinta
Lähes puolessa (48 %) kuljetustyön TOT-tapauksista valittu työtapa ei ollut tilanteeseen sopiva ja 16 %:ssa tapaturmista henkilö jatkoi rutiinitoimiaan havaitsematta tilanteen muuttuneen vaaralliseksi. Kuljetustyön tapaturmat eivät työtavan valintaan liittyvien ongelmien osalta eroa kaikkien toimialojen työpaikkakuolemista.
Taulukko 3.4.1. Tavoitteen ja työtavan valinta (N=128).

17/91 Kuljettaja odotti lastin valmistumista seisten autonsa vieressä kuormaavan trukin vaara-alueella.
26/96 Kuormien purkuun oli vakiintunut työmenetelmä, joka
edellytti vaarallista kuormien päälle nousemista.
28/90 Auton etupään nostamiseksi oli rakennettu epämääräinen rakennelma mm. lankunpätkästä ja asennuspukista.
Tästä huolimatta autonkuljettajat jättivät auton etupään
tukematta ylös kiinteillä, mekaanisilla tuilla.
03/97 Korjausmies täytti rengasta, joka räjähti 5 - 6 bar paineessa. Korjaamolla oli turvahäkki, mutta sitä ei käytetty.
32/87 Ylösottaja jatkoi rutiinitöitään, koska luuli trukin olevan
ajamassa pois, ja siirtyi huomaamattaan vaara-alueelle
jääden trukin pihdin ja paperirullan väliin.
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Suorituksen onnistuminen
Lähes 60 % kuljetustyön tapaturmista suoritus eteni henkilön
tarkoittamalla tavalla, mutta valittu työtapa oli vaarallinen. Joka
neljännessä tapaturmassa (24 %) hallitsematon liike esimerkiksi
kompastuminen, liukastuminen tai horjahtaminen vaikutti tapahtumien kulkuun. Osaamattomuutta esiintyi vain 6 % kuljetustyön
tapaturmista. Kuljetustyön tapaturmat eivät työn suoritusvaiheeseen liittyvien ongelmien osalta eroa kaikkien toimialojen työpaikkakuolemista.
Taulukko 3.4.2. Suorituksen onnistuminen (N=128).

01/95 Autonkuljettaja ryhtyi pumpun käydessä kiristämään akselin kytkinlaippaa ja ruhjoutui, kun hänen haalarinsa hiha
tarttui pyörivään akseliin.
17/94 Kuljettaja liukastui laskeutuessaan alas puutavaranostimelta ja jäi puristuksiin kuorman ja nostimen väliin. Kuljettajan vartalo painoi ohjainvipua, jolla nosturi siirtyi lähemmäksi kuormaa, eikä kuljettaja päässyt pois välistä.
02/88 Ahtaaja ei ollut montakaan kertaa ajanut työkoneella,
joten hän oli tottumaton sen laitteistoon. On mahdollista, että hän laittoi väärän ajosuunnan päälle. Työkone
syöksyi laiturilta mereen ja ahtaaja hukkui.
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Työtilanteen havainnointi ja tiedontarjonta
Työtilanteen havainnoinnin ja tiedontarjonnan tarkastelussa arvioidaan, mitä henkilön olisi pitänyt havaita ja oliko tarvittava tieto tarjolla, jotta tapaturma olisi voitu välttää.
Kuljetustyön tapaturmista tietoa ei ollut riittävästi tarjolla 32 % tapauksista. Tarjolla ollutta tietoa ei havaittu tai ymmärretty oikein 37 %
tapaturmista. Vastaavat osuudet kaikkien toimialojen työpaikkakuolemissa olivat 39 ja 31, joten kuljetustyössä tapaturman välttämiseksi tarvittava tieto on ollut hieman tavallista paremmin tarjolla,
mutta se on jäänyt keskimääräistä useammin havaitsematta.
Taulukko 3.4.3. Havainnoinnin onnistuminen ja tiedon tarjonta (N=128).

09/89 Lajittelija oli palaamassa kahvitauolta piha-alueen poikki
työhönsä. Hän ei kiinnittänyt huomiota pihalla peruuttavaan jäteautoon ja jäi sen alle. Tietoa oli tarjolla, mutta
sitä ei havaittu huomion ilmeisesti kiinnittyessä muualle.
20/87 Siivooja jäi tehtaan piha-alueella haarukkatrukin alle. Trukin
mastorakenteet ja peili aiheuttivat näköesteitä ohjaamosta. Tuulilasi oli likainen. Ohjaamo oli korkealla siten, että
aivan edessä liikkuva jalankulkija saattoi jäädä katveeseen. Aurinko saattoi myös häikäistä kuljettajaa. Tietoa
oli tarjolla, mutta tilanteeseen liittyy lukuisia havaitsemista
hankaloittavia tekijöitä.
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32/87 Ylösottaja jäi paperitehtaan rullavarastossa puristuksiin
trukin pihdin ja paperirullan väliin. Sekä trukinkuljettaja
että ylösottaja arvioivat väärin toistensa toiminnan. Trukinkuljettaja luuli ylösottajan pysyttelevät toisaalla ja
ylösottaja luuli trukin olevan ajamassa pois. Tietoa oli
tarjolla, mutta olettamukset ohjasivat toimintaa.

Alkoholi vaikuttaa ihmisen tiedonkäsittelyyn merkittävästi. Tapaukset, joissa henkilö on ollut alkoholin vaikutuksen alaisen, on
koottu työtilanteen havainnointi tarkasteltaessa omaksi ryhmäkseen. Kuljetustyön kuolemaan johtaneissa tapaturmissa henkilö
on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena 4 % tapauksista. Kuljetustyön työtapaturmat eivät alkoholin käytön osalta poikkea kaikkien toimialojen työpaikkakuolemista, joissa alkoholilla on ollut
osuutta noin 5 % (N=454) tapauksista.

21/87 NN:n verestä löytyi 2,29 ‰ alkoholia. Vahvalla humalatilalla lienee osuutensa traktorin suistumisessa ojaan.
23/90 Perjantaina iltavuoron lopulla trukki suistui alas lastaussillalta ja kaatui. Trukinkuljettajan verestä löytyi 3,1 ‰
alkoholia. Tällainen humala lähentelee alkoholimyrkytystilaa.
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3.5.

Tapaturmien aiheuttajat

Tapaturman aiheuttajalla tarkoitetaan sitä teknisen työympäristön tekijää, jonka voidaan katsoa eniten vaikuttaneen tapaturman syntyyn. Kuljetustyössä suurin tapaturmien aiheuttaja ovat
luonnollisesti kuljetus- ja nostolaitteet (66 %). Muita tapaturman
aiheuttajia ovat kappaleet ja esineet (13 %) sekä työympäristö
(9 %).
Taulukko 3.5.1. Tapaturmien aiheuttajat (N=127).

Kuljetustyön tapaturman aiheuttajat eroavat kaikkien toimialojen aiheuttajista. Kaikilla toimialoilla kuljetus- ja nostolaitteiden
osuus (28 %) on pienempi ja mm. työympäristön (26 %) sekä
koneiden (11 %) osuus suurempi kuin kuljetustyössä.

01/87 Lajittelija jäi tehdasalueella pyöräkuormaajan alle.
23/86 Vaihetyöntekijä jäi kaatuneen pinontavaunun alle.
17/94 Kuljettaja puristui kuorman ja puutavaranostimen väliin.
06/94 Lastulevynippu putosi kuormasta autonkuljettajan päälle.
27/88 Siiloasema kaatui kuorma-auton ohjaamon päälle.
01/93 Autonasentaja tukehtui typpisäiliöön.

32

3.6.

Tapaturmatyypit

Tapaturmatyyppi kuvaa sitä tapaa, jolla vahingoittunut joutui kosketuksiin vamman aiheuttajan kanssa. Kuljetustyössä tavallisimmat tapaturmatyypit ovat esineisiin satuttaminen (30 %), esineiden väliin jääminen (28 %), putoavat esineet (19 %) ja putoaminen (12 %).
Taulukko 3.6.1. Tapaturmatyypit (N=127).

Kuljetustyön tapaturmatyypit eroavat kaikkien toimialojen tapaturmatyypeistä. Kaikilla toimialoilla esineisiin satuttaminen (12 %)
ja niiden väliin jääminen (19 %) ovat harvinaisempia ja putoavat
esineet (28 %) sekä putoaminen (21 %) yleisempiä kuin kuljetustyössä.

30/85 Liikennöitsijä jäi hallista peruuttaneen linja-auton alle.
05/94 Trukinkuljettaja ajoi pakettiautolla päin kuormaajaa.
02/85 Autonkuljettaja jäi puristuksin alaspudonneen auton
ohjaamon ja auton rungon väliin.
08/97 Jäteauton apumies jäi puristuksin kaatuneen kontin
ja jätekasan väliin.
22/94 Autonkuljettaja jäi nostovyön katkettua lavalta pudonneen taakan alle.
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47/87 Kuljettaja putosi maahan auton lavalta.
13/96 Autonkuljettaja tukehtui mentyään rikkihappolastista tyhjennetyn säiliöauton tankkiin.
13/97 Autonkuljettaja ruhjoutui hakkeen ruuvikuljettimessa.
07/85 Autokuljettaja hautautui betoniaseman hiekkasiiloon.
14/97 Autonkuljettaja sai sähköiskun kuormausnosturin puomin osuessa jännitteiseen sähkölinjaan.
03/97 Räjähtäneen renkaan ilmanpaine iski autonkuljettajan
rintakehään lennättäen hänet maahan.

3.7. Tapaturmatekijät
Tapaturmatekijöillä tarkoitetaan kaikkia niitä muutoksia, häiriöitä,
ominaisuuksia ja olosuhteita, jotka ovat voineet vaikuttaa tapaturmaan johtaneisiin tapahtumien kulkuun. Tekijöitä voi esiintyä
esimerkiksi koneiden ja laitteiden toiminnassa, toiminta- ja menettelytavoissa sekä työympäristössä.
Yleisin tapaturman syntyyn vaikuttanut tekijä kuljetustyössä vuosina 1985–96 olivat organisaation toiminta- ja menettelytavat (44
%). Muita merkittäviä tapaturmatekijöitä olivat työympäristö (19 %),
koneet ja laitteet (17 %) sekä yksilöön liittyneet tekijät (14 %).
Taulukko 3.7.1. Tapaturmatekijöiden jakauma 1985–96 (N=573).
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Kuljetustyön tapaturmatekijöiden jakauma ei merkittävästi eroa
kaikkien toimialojen jakaumasta. Tapaturmatekijät analysoitiin
myös vuosien 1997–98 kuljetustyön TOT-raporteista (yhteensä
115 tapaturmatekijää), joissa organisaation toiminta- ja menettelytapoihin sekä materiaaleihin ja tuotteisiin liittyvät tekijät olivat lisääntyneet ja yksilöön liittyvät tekijät vähentyneet verrattuna vuosiin 1985–96.
Tapaturmatekijöitä havainnollistetaan luvuissa 3.7.1 – 3.7.5 esimerkkitapausten avulla.
3.7.1. Organisaation toiminta- ja menettelytavat tapaturmatekijöinä
Kuljetustyössä vuosina 1985–96 organisaation toiminta- ja menettelytapoihin liittyneet tapaturmatekijät koskivat pääosin työssä käytettäviä toimintatapoja (37 %), tiedonkulkua ja yhteistyötä
(15%), työnjohtamista ja valvontaa (14 %) sekä käyttöohjeita,
koneiden hankintaa ja kunnossapitoa (14 %). Työssä käytettävien toimintatapojen osuus on kuljetustyössä suurempi kuin kaikkien toimialojen työpaikkakuolemissa (31 %).
Taulukko 3.7.2. Organisaation toiminta- ja menettelytapoihin liittyneet
tapaturmatekijät 1985–96 (N=254).
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Organisaation menettelytapoihin liittyvät tapaturmatekijät analysoitiin erikseen myös vuosien 1997–98 kuljetustyön TOT-raporteista. Näiden vuosien organisaation menettelytapoihin liittyvät
tapaturmatekijät (N=64) vastaavat päälinjoiltaan vuosien 1985–
96 tapaturmatekijöitä kuljetustyötyössä: käytettäviin toimintatapoihin sekä työohjeisiin ja työnsuunnitteluun liittyvät tekijät ovat
kuitenkin hieman lisääntyneet käyttöohjeisiin, koneiden hankintaan ja kunnossapitoon sekä tiedonkulkuun ja yhteistyöhön liittyvien tapaturmatekijöiden kustannuksella.
Toimintatavat työssä
Toimintatavoilla työssä tarkoitetaan työpaikalla käytännössä käytettyjä työtapoja tehtävien hoitamiseksi. Työtavat on suunniteltu
ja kirjattu työohjeiksi, joiden mukaan ne perehdytetään tekijöille,
tai ne ovat ajan myötä muotoutuneet työtä tehdessä ja siirtyvät
tekijältä toiselle työn tekemisen ohessa. Poikkeustilanteissa päätös työtavasta voi syntyä hyvinkin nopeasti.
Vuosina 1985–96 toimintatapoihin työssä liittyvien tapaturmatekijöiden osuus oli kuljetustyössä 37 % kaikista organisaation toiminta- ja menettelytapoihin liittyvistä tapaturmatekijöistä. Vuosina 1997–98 työssä käytettyjen toimintatapojen osuus oli 44 %.

12/88 Linja-auton öljynvaihtoon oli yrityksessä vakiintunut työtä helpottanut tapa, jossa aukaistiin öljytilan tulppa ja
käynnistysmoottoria käyttämällä nopeutettiin öljyn ulosvalumista. Näin vältettiin huoltosyvennyksessä käynti öljynvaihdon yhteydessä. Huoltomies KK poisti tulpan ja siirtyi autoon. Hän aloitti käynnistystoimet seisaaltaan, koska
ei likaisissa haalareissa halunnut istua kuljettajan paikalle. Vaihde ei ollut vapaalla eikä seisontajarrua päällä, joten auto lähti liikkeelle, ja auton edessä ollut toinen huoltomies NN puristui kahden auton väliin. Seisaaltaan hallintalaitteiden käyttö, mm. jarrutus auton yllättäen liikahtaessa, oli hankalaa. Normaalisti käynnistyksen hoiti nyt
lomalla ollut korjaamopäällikkö, joka puhtaammissa haalareissaan istui aina alas kuljettajan paikalle.
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Usein kyse on vakiintuneista työtavoista, joissa riskeihin on jo
todennäköisesti turruttu eikä työn vaarallisuutta tavallisesti arjen
kiireessä huomata tai mietitä:

26/96 Kuormien purkuun oli vakiintunut työmenetelmä, joka edellytti vaarallista kuormien päälle nousemista.
13/90 Jäteauton apumies seisoi auton takana sen kyydissä lyhyen peruutuksen ajan.
33/86 Tottumus alueeseen ja siellä alati vaihtuviin tilanteisiin oli
tuonut liikkumiseen turvallisuuden tunnun, jolloin mm. katvealueita ei varottu säännönmukaisesti.
10/96 Kuormaajalla ajettiin lujaa ja kipattiin vauhdilla, jotta märkä
ja paakkuuntunut lumi olisi irronnut paremmin kauhasta.
Työskentelytapa on näillä työkoneilla yleinen.
13/96 Kerrotun mukaan oli jopa normaalia suorittaa säiliöpesun
loppuvaihe menemällä säiliöön silloin, kun kyse oli rikkihaposta.
03/97 Asentaja täytti tapansa mukaan perävaunun rengasta nojaamalla siihen kyynärpäällään. Rengas repesi ja paineisku
heitti hänet selälleen lattialle. Käytössä ollut 1,3 m mittainen ilmaletku olisi mahdollistanut turvallisen työskentely
etäisyyden. Yrityksessä oli ollut noin 20 vuotta turvahäkki,
joka olisi saattanut lieventää vammojen vakavuutta. Turvahäkkiä ei oltu käytetty pitkään aikaan.
Tunnistamattomia vaaroja ei voi hallita. Vaaratekijöiden tunnistamisessa on ollut puutteita:

06/94 Purkaminen oli tapahtunut samassa paikassa säännöllisesti ilman vaaratilanteita. Kaltevaan piha-alueeseen ja
kuorman liukumiseen liittyvää vaaratekijää ei siten tunnistettu yrityksen tai kuljettajan toimesta.
01/93 Asentaja piti tankin pesutehtävää yksinkertaisena ja vaarattomana. Hän ilmoitti kuljettajalle, että varmistusmiestä ei tarvita ja laskeutui säiliöauton tankkiin. Kumpikaan
ei tiennyt, että tankki oli ilman sijasta tyhjennetty tehtaalla typellä, joten säiliössä ei ollut riittävästi happea.
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Uusissa tai tavanomaisista poikkeavissa tilanteissa (esim. häiriötilanteet) päädytään joskus vaarallisin työtapoihin:

09/88 Kuormaajan jarrut eivät ilmeisesti toimineet, tilannenopeus nousi suureksi ja kuljettaja menetti kuormaajan hallinnan. Hän pelkäsi kuormaajan kaatuvan, yritti pelastautua hyppäämällä ja jäi koneen takapyörän alle.
17/91 Väliaikaisessa varastossa maapohja ei taannut trukille tasaista kulkua, joten kahden rullan nostosta tuli vaarallinen työtapa. Autonkuljettaja jäi trukin haarukoilta pudonneen paperirullan alle.
25/94 Autonkuljettaja ei jostakin syystä käyttänyt tavanomaista
tapaa siirtolavan oikaisuun. Työskennellessään hän saattoi
vahingossa osua siirtolavan käyttökytkimeen ja jäi puristuksiin kuorma-auton rungon ja lavan väliin.
05/91 Murskaamon työntekijä ryhtyi vaihtamaan kuorma-auton
jousipakkaa yksin maasto-olosuhteissa. Hän ei tukenut
rikkoutunutta jousipakkaa mitenkään, irroitti pakan kiinnitysmutterit ja jäi alas pudonneen jousipakan alle.
13/93 Trukinkuljettajan työvuoro on päättymässä 15 min kuluttua, kun hän tavanomaisesta poiketen ryhtyi siirtämään
kahta konttia kerralla ja jätti väliin työliikkeen, jolla trukin
masto olisi laskeutunut alas. Peruutettaessa masto osui
oviaukon yläreunaan ja kuljettaja putosi trukista.
Uusille työntekijöille sattuu helposti arviointi- tms. virheitä, jotka
johtavat vääriin työtapoihin:

02/90 Lastin kiinnittäjä oli vaunujen välissä traileripukin kaatuessa
ja puoliperävaunun lähtiessä liikkeelle. Hetkeä aikaisemmin hän oli kehottanut muita poistumaan vaara-alueelta.
Ilmeisesti hän kuitenkin oletti tilanteen olevan vakaa perävaunun pysähtyessä. Kiinnittäjä oli ollut työnantajan palveluksessa yhden kuukauden.
10/93 Rullat oli pinottu väärin. Pitkä, halkaisijaltaan pieni rulla
alimmaiseksi. Miehet eivät olleet aikaisemmin osallistuneet hylkyrullien lastaukseen.
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Vaaralliset työtavat saattavat olla myös selvästi tavanomaisista
poikkeavia sisältäen jopa tietoista riskinottoa:

15/91 Metallilevyt toimitettiin työmaalle odotettu aikaisemmin,
eikä työmaalla ollut asianmukaisia tarraimia levyjen nostoon. Nosto suoritettiin huonosti työhön soveltuvilla kettinkirakseilla. Nostossa avustanut työntekijä nousi levynipun päälle ja ryhtyi ohjaamaan nostoa seisten siirrettävän nipun päällä.
28/90 Auton etupään nostamiseksi oli rakennettu erittäin epämääräinen rakennelma, jolla ei ollut mitään mahdollisuutta pysyä koossa väännettäessä kireällä olleita jousipakan ruuveja auki. Tästä huolimatta korjaustyötä tehneet
autonkuljettajat eivät varmistaneet auton ylhäällä pysymistä kiinteillä mekaanisilla tuilla.
Työnjohtaminen ja valvonta
Vuosina 1985–96 työnjohtamiseen ja valvontaan liittyvien tapaturmatekijöiden osuus kuljetustyössä oli 14 % kaikista organisaation toimintaan liittyvistä tapaturmatekijöistä. Vuosina 1997–
98 työnjohtamisen ja valvonnan osuus pysyi ennallaan.
Työjohdon mahdollisuudet hoitaa valvontaa eivät aina ole olleet
kunnossa:

02/86 Työnjohtajalla oli valvonnassaan viisi työryhmää. Tässä
työpisteessä hän kävi kaksi kertaa ennen työtapaturmaa.
04/86 Työnjohdon toimesta ei suoritettu valvontaa ko. päivänä. Valvonta ei muutenkaan ollut päivittäistä, koska työntekijät olivat ammattitaitoisia, tiesivät tehtävät ja tunsivat työmenetelmät.
27/88 Työnjohtajan asemapaikka oli toisella paikkakunnalla,
joten valvonta on ollut ajoittaista.
10/93 Normaalin työvuoron jälkeen työnjohtajalle tuli ylityövuorossa laaja alue valvottavaksi toisen työnjohtajan työvuoron päättyessä, eikä hän voinut suorittaa jatkuvaa
valvontaa tässä työpisteessä.
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Työnohjauksessa ja valvonnassa esiintyneitä puutteita:

28/90 Työnantaja oli ennen töiden aloittamista ja sen aikana
kehottanut tukemaan auton etupään mekaanisilla tuilla,
mutta ei valvonut määräyksen noudattamista.
40/85 Työnjohtaja ei ollut erikseen antanut ohjeita purkamisesta. Hän oli luottanut työn tapahtuvan tavanomaista
käytäntöä noudattaen. Tapaturman sattuessa työnjohtaja ei ollut työpaikalla.
36/89, 32/91 Työnjohtaja ei puuttunut ohjeiden vastaiseen toimintaan tai hänen käydessään pari kertaa vuoron aikana paikalla ko. työtä ei tehty.
13/90 Jäteauton perässä seisominen oli kiellettyä. Kaikki tiesivät kiellosta ja toisaalta sen, että kieltoa rikottiin lyhyillä
siirtymillä. Työnjohto huomautti asiasta, milloin näin nähtiin tehtävän. Moniin autoihin oli työntekijöiden toimesta asennettu lisätartuntakahvat, joista kyydissä seisottaessa voitiin pitää kiinni. Kahvoista ei oltu työnjohdon
toimesta huomautettu.
38/97 Tiimin vetäjä oli esimies. Tiimityöskentelyssä edellytetään ammattitaitoisen työntekijän itsenäistä työskentelyä. Sellaista valvontaa, joka olisi kohdistunut työn turvalliseen suoritukseen tai esimerkiksi trukkiohjeiden noudattamiseen, ei tiimityöskentelyssä toteutettu.
Tiedonkulku ja yhteistyö
Vuosina 1985–96 tiedonkulkuun ja yhteistyöhön liittyvien tapaturmatekijöiden osuus kuljetustyössä oli 15 % kaikista organisaation toimintaan liittyvistä tapaturmatekijöistä. Vastaavasti vuosina 1997–98 tiedonkulun ja yhteistyön osuus oli 8 %.
Kuljetustyön luonteesta johtuen työtä tehdään usein ns. yhteisillä työpaikoilla eli tilanteissa, joissa samassa työpisteessä tai työpaikalla työskentelee useita eri työnantajia ja heidän työntekijöitään. Yhteisten työmaiden osuus ei ole kuljetustyössä olennaisesti muuttunut tarkasteluajanjaksolla (taulukko 3.7.3)
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Taulukko 3.7.3. Yhteisellä työpaikalla sattuneet työtapaturmat (vuodet
1985-87 ja 1996-98).

Yhteinen työpaikka

1985-87

1996-98

- Ei

22

19

- Kyllä

16

16

Yhteensä

38
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Yhteistyöstä sopiminen ennen työn aloittamista sekä tiedonkulku
ja yhteistyö työn aikana on ollut puutteellista:

38/97 Trukin- ja autonkuljettaja eivät sopineet tai suunnitelleet
kuormausta yhdessä, vaikka kyseessä oli tavanomaisesta
poikkeava raskas ja herkkäliikkeinen lieriö.
10/88 Satamalaitoksen ja ahtausliikkeen välillä ei ollut sovittua
käytäntöä vaaratekijöiden selvittelyyn, merkinannoista sopimiseen tms. aloitettaessa purkausta tai lastausta.
01/85 Auton- ja trukinkuljettaja eivät missään vaiheessa keskustelleet eivätkä sopineet kuorman purkaukseen mahdollisesti liittyvistä vaaratekijöistä. Työnjako perustui kuljetussopimukseen ”vapaasti auton lavalla vastaanottajalle”: autonkuljettaja laski laidat ja irrotti sidonnan; vastaanottajan trukinkuljettaja huolehti purkamisesta.
16/98 Trukin- ja kuorma-autonkuljettajan ajatukset eivät kulkeneet yhdenmukaisesti. Trukinkuljettaja oletti autonkuljettajan olevan valmistelemassa perävaunua lastauskuntoon, joten hän ei varmistanut autonkuljettajan sijaintia
lavalla tai odottanut autonkuljettajan merkkiä ennen nipun työntämistä lavan reunaa vasten.
Tiedonkulku tapaturmista:

17/91 Jos rullia oli pudonnut aikaisemminkin, olisi siitä pitänyt
kertoa työnantajalle ja varoittaa varastossa työskenteleviä
vaarasta. Trukinkuljettaja kertoi varoittaneensa asiasta
muita – ei kuitenkaan tätä henkilöä.
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Käyttöohjeet, koneiden hankinta ja kunnossapito
Vuosina 1985–96 käyttöohjeisiin, koneiden hankintaan ja kunnossapitoon liittyvien tapaturmatekijöiden osuus kuljetustyössä
oli 14 % kaikista organisaation toimintaan liittyvistä tapaturmatekijöistä. Vuosina 1997–98 käyttöohjeisiin, koneiden hankintaan
ja kunnossapitoon liittyvien tapaturmatekijöiden osuus oli 5 %.
12/87 Puutteelliset käyttöohjeet. Trukin käyttöohjeisiin ei sisältynyt ohjetta sivutukien käytöstä. Työpaikallakaan ei oltu
annettu suosituksia tai määräyksiä sivutukien käytöstä.
25/94 Käyttölaitteet tarkastettiin huollossa silmämääräisesti. Laitteita ei koekäytetty huollon yhteydessä.
02/85 Nostimen kunto jäi huoltojen yhteydessä tarkistamatta.
19/87 Huolto-ohjeissa suositeltiin rengaspaineiden tarkastamista
päivittäin ja kaikkien määräaikaishuoltojen yhteydessä.
Käytännössä kuljettajat seurasivat renkaita käytön aikana
ja lisäsivät ilmaa tarpeen mukaan.

Työnsuunnittelu
Työnsuunnittelulla tarkoitetaan tehtävien, koneiden, resurssien,
aikataulujen ja materiaalien sovittamista vaaditun suorituksen
tasolle. Vuosina 1985–96 työnsuunnitteluun liittyvien tapaturmatekijöiden osuus kuljetustyössä oli 6 % kaikista organisaation
toimintaan liittyvistä tapaturmatekijöistä. Vuosina 1997–98 työnsuunnittelun osuus oli 11 %.

38/97 Kuljetettavana oli poikkeuksellisesti herkkäliikkeinen
vaippa, joka olisi vaatinut kuormauksensuunnittelua.
04/89 Kuormaa tehtäessä ei otettu huomioon sen oviaukon
korkeutta, josta kuorma oli tarkoitus peruuttaa sisälle.
06/94 Niput oli lastattu pitkittäin, joten nippu pääsi liukumaan
poikkisuunnassa sidontaan käytettyjen vanteiden ja välipuiden toimiessa kiskoina.
10/93 Ylityöt. Illalla ahtaustyötä suorittaneet ahtaajat olivat
olleet työssä aamusta lähtien. Työnjohtaja oli valvonut
lastausta klo 12 lähtien ja jatkoi ylityövuorossa.
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Huoltotyötä ei oltu suunniteltu ennakolta niin, että

12/88 Tarvittavat materiaalit olisi varattu ennakolta huoltosyvennykseen ja näin vältetty kesken huoltotöiden liikkuminen autojen välissä vaara-alueella.
28/90 Töiden laajuus olisi selvitetty ennen työn aloittamista.
Etujousien vaihtotarve havaittiin vasta takajousia
vaihdettaessa, joten auton etupään nostoa ei suunniteltu erikseen.
05/91 Irrotettava jousipakka olisi tuettu putoamisen estämiseksi.
Kiireessä harkintaan ei jää aina riittävästi aikaa:

27/96 NN oli kertonut kiireestä ja yritti nopeuttaa kuorma-auton etupyörien asentamista nostamalla auton koko etupään kerralla ylös ja jättämällä auton vain tunkin varaan.
10/93 Kiireen vuoksi toinenkin trukki siirrettiin ruumaan. Laiva kallistui molempien trukkien ollessa samalla puolella ruumaa ja rullapino kaatui. Laiva oli kallistellut jo yhden trukin työskennellessä ruumassa.
01/93 Tietojen vaihto aineen tilaajan ja kuljetusliikkeen säiliöautonkuljettajan välillä jäi vähäiseksi, koska tilaajan työntekijä kiirehti työnantajansa järjestämään ansiomerkkien jakotilaisuuteen.
Perehdyttäminen ja työnopastus
Perehdyttämisellä tarkoitetaan uusien työntekijöiden perehdyttämistä ja vanhojen työntekijöiden perehdyttämistä uusiin tehtäviin. Se on luonteeltaan yleisempää kuin työnopastus, jossa käsitellään varsinaisia työtehtäviä yksityiskohtaisesti.
Vuosina 1985–96 perehdyttämiseen ja työnopastukseen liittyvien tapaturmatekijöiden osuus oli 9 % kaikista organisaation
menettelytapoihin liittyvistä tapaturmatekijöistä. Vuosina 1997–
98 osuus on pysynyt samana.
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15/91 NN oli työskennellyt yrityksessä vasta kaksi päivää, eikä
häntä ollut opastettu tähän tehtävään.
01/85 Autonkuljettaja ei ollut saanut opastusta ko.tyyppiseen lastaukseen tai purkamiseen. Trukinkuljettajan työnopastuksessa ei käsitelty purkauksen vaaratekijöitä.
13/97 Tehtaalla oli työtä koskeva toimintaohje, joka opastettiin kuljettajille. Ulkopuolisen yritysten henkilöstön opastuksen tarvetta ei kuitenkaan oltu tiedostettu, eivätkä he kuuluneet
ohjeen jakeluun tai olleet saaneet opastusta.

Työohjeet
Työohjeilla tarkoitetaan työpaikalla olevia selkeitä kirjallisia ohjeita, joiden mukaan työtä tehdään. Vuosina 1985–96 työohjeisiin
liittyvien tapaturmatekijöiden osuus oli 5 % kaikista organisaation toimintaan liittyvistä tapaturmatekijöistä. Vuosina 1997–98
työohjeiden osuus oli 9 %.

38/97 Tehtaan turvallisuusohjeet sisälsivät 27 ohjetta trukkityöhön. Vahingon kannalta keskeisiä ohjeita ei noudatettu.
Ohjeet olivat myös trukin ”Käyttäjän käsikirjassa”.
16/98 Yrityksellä oli käytössä laatujärjestelmä. Lastauksen turvallisesta suorittamisesta ei ollut ohjetta, kylläkin nippujen käsittelystä vaurioiden estämiseksi.
22/86 Lastaustyön turvallisuudesta ei ollut muuta ohjetta kuin
”noudatettava varovaisuutta”.
47/87 Ei suullisia tai kirjallisia ohjeita uuden purkulaitteiston vaaratekijöistä tai turvallisista työmenetelmistä.
13/97 Tehtaalla oli annettu kirjallinen kielto liikkua perävaunun
palkkien tai vetoaisan päällä yliajokannen ollessa aukiasennossa. Ohjeen jakeluluetteloon ei ole merkitty autoilijoita, joista yhden kuljettajalle tapaturma sattui.
13/96 Säiliökuljetuksiin erikoistuneella yrityksellä ei ollut kirjallisia ohjeita, jotka olisivat opastaneet menettelyn auton säiliöön menosta tai sen ilmatilan tarkistamisesta. Yrityksessä
oltiin ottamassa käyttöön kuljettajan laatukäsikirjaa. Se ei
sisältänyt ohjeita, josta sattuneen tapaturman ehkäisevät
turvallisuustoimenpiteet olisivat selvinneet.
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3.7.2. Koneet, laitteet ja työvälineet tapaturmatekijöinä
Vuosina 1985–96 koneiden ja laitteiden osuus oli 17 % kuljetustyön kaikista tapaturmatekijöistä. Vuosina 1997–98 koneiden ja
laitteiden osuus oli 15 %.
Trukit

12/87 Trukin huono sivuttaisvakavuus.
15/87 Trukin hallintalaitteet poikkesivat NN:n normaalisti käyttämästä.
06/89, 28/89 Näkyvyys trukin ohjaamosta oli huono. Mastorakenteet, sylinteri, sivupalkit ja taakka peittivät näkyvyyttä.
15/87 Trukin turvakori kesti kaatumisen, mutta trukin akut irtosivat kiinnikkeistään ja työnsivät istuimen ylös, jolloin NN
sinkoutui ulos trukista.
13/93 Trukissa ei ollut ovea tai turvakaarta estämässä kuljettajan putoamista.
01/89 Trukin vilkkuva varoitusvalo häipyi (ei erotu) varastohallin
hyvään yleisvalaistukseen.
23/91 Ohjaamon kattoikkunassa ei ollut turvakehikkoa. Uudempiin kahmareihin kehikko oli hankittu lisävarusteena.
Kuorma-autot ja perävaunut

37/97 Perävaunun laitojen sisäpuolella olevat pystypalkit olivat
matalammat kuin laidat, joten ne eivät tukeneet ylimpien
poikkipuiden päälle lastattuja putkinippuja.
13/94 Vanhempien perävaunujen paineilmajarrujärjestelmille on
ominaista, että se tyhjentyy ja menettää tehonsa perävaunun seisoessa pidempään.
25/94 Siirtolavan käyttökytkimen kumisuojus oli rikki, jolloin kytkimeen pääsi kosteutta. Tämä aiheutti erityisesti talviaikoina häiriöitä kytkimen toimintaan.
12/93 Kuorma-auton lavan kipin ohjainta ei voinut lukita eikä
sitä ollut mitenkään suojattu tahattoman käytön estämiseksi. Lavassa ei ollut kiinteästi asennettua mekaanista
lukituslaitetta lavan ylhäällä pysymisen varmistamiseksi.
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Muuta

13/97 Alapuolisen purkaimen teho ei aina riitä viemään koneellisesti autosta purettua haketta edelleen, vaan hakkeen taso
nousee ritilätasoon, autopurkain on pysäytettävä ja pitkällä
työkalulla tasoitettava ritilän läpi noussut hake.
07/85 Turvavyötä ei ollut käytettävissä.
17/94, 16/96 Ei kunnollista kulkutietä nostimelle. Astimena toimi
käyttövipujen päällä kulkeva öljyputki, jolta on mahdollista
luiskahtaa ja vaikuttaa tahattomasti käyttövipuihin. Vipuja
ei oltu suojattu tahattoman kosketuksen estämiseksi.

3.7.3. Työympäristö tapaturmatekijänä
Työympäristöön kuuluvat kiinteät rakenteet, työtasot ja kalusteet.
Fysikaalista työympäristöä ovat melu, tärinä, valaistus, lämpöolot, pölyt, kaasut, roiskeet, sähkö, säteily, kemialliset ja biologiset tekijät. Myös siisteys ja järjestys sisältyy tähän luokkaan. Vuosina 1985–96 ja 1997–98 työympäristön osuus oli 19 % kuljetustyön tapaturmatekijöistä.

13/86, 33/86, 06/89, 32/91 Liikennejärjestelyiden puutteet. Eri
liikennemuotoja, varastoalueita ja esim. rekkojen odotusalueita ei oltu erotettu toisistaan tai merkitty. Liikenteen
väylät muotoutuivat sen mukaan kuin varastointi- ja kuormausalue muuttuivat. Ei liikkumisohjeita.
11/89 Asfaltoidun kentän pinta oli jäinen ja luminen.
05/94 Näkyvyyttä heikensi esiselkeytysaltaasta nouseva sumu.
32/97 Varaston valaistus oli huono. Osa valaisimista oli rikki.
30/89 Nosturin työvaloista huolimatta näkeminen yöllä metsässä on voinut olla vaikeata.
01/89, 23/91 Ympäristön melu vaikeutti trukin havaitsemista.
15/87 Kuormauslaiturin reunassa ei ollut putoamisesteitä.
13/97 Yliajokannen ritilän aukot hakkeen purkaustaskulla olivat niin suuret, että niiden läpi oli mahdollista pudota.
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13/90 Piha-asfaltin routavauriot ovat mahdollisesti heilauttaneet autoa niin, että apumies putosi kyydistä.
17/91 Tilapäisvaraston lattia oli epätasainen.
22/86 Kuorman päällinen oli epätasainen ja sisälsi lukuisia kompastumisesteitä. Lastauspaikalla ei käytetty minkäänlaisia
putoamissuojauksia, koska erilaiset ajoneuvot eivät mahdollistaneet kiinteiden suojien rakentamista.
06/94 Piha-alue oli kalteva siten, että kuorma-auto kallistui.
13/94 Tavaraterminaalin piha-alue vietti radan suuntaan. Syynä soinen maasto, joka vuosien kuluessa oli painunut.

3.7.4.

Materiaalit ja tuotteet tapaturmatekijöinä

Vuosina 1985–96 materiaalien ja tuotteiden osuus oli 1 % kuljetustyön kaikista tapaturmatekijöistä. Vuosina 1997–98 materiaalien ja tuotteiden osuus oli 6 %.

04/89 Hirsitukit olivat lumisia, jäisiä ja märkiä.
23/91 Liukkaat ja painavat uppotukit olivat kasassa ja kuormassa epäjärjestyksessä.
10/93 Lastattavana oli hylkyrullia, joiden koko vaihteli.
13/97 Jätekontin lastaus oli epätasainen.
38/97 Taakka oli poikkeuksellisen suurikokoinen ja muodoltaan
erityisen putoamisvaarallinen lieriö.
37/97 Putkiniput löystyvät ja levenevät nostojen ja kuljetusten
aikana.
22/87 Ylimpänä olleet pienet niput olivat liikkuneet kuljetuksen
aikana kuorman reunalle. Kun sidontaliinat poistettiin, ei
ylimpien nippujen putoamiselle ollut mitään estettä.
17/94 Lastattava puutavara oli hieman ylipitkää.
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3.7.5. Yksilö tapaturmatekijänä
Vuosina 1985–96 yksilöön liittyvien tapaturmatekijöiden osuus
oli 14 % kaikista kuljetustyön tapaturmatekijöistä. Vuosina 1997–
98 osuus oli 3 %.

06/89 Heijastimettomat tummat työvaatteet ja valojen puuttuminen pyörästä vaikeuttivat pyöräilijän näkymistä.
34/92 NN:llä oli jalassaan kumisaappaat, jotka eivät sovellu
hyvin puutavaran päällä kävelyyn.
09/86 NN:llä oli jalassaan avokantaiset hollannikkaat.
19/86 NN ei käyttänyt suojakypärää, joka kuului auton vakiovarusteisiin ja ohjeiden mukaan sitä olisi pitänyt käyttää
lavalla työskenneltäessä.
36/89 NN:n verestä löytyi 0,91 ‰ alkoholia.
34/92 Kokemattomuus on saattanut vaikuttaa siten, että NN
ei ole kiinnittänyt huomiota poistumisreitin turvallisuuteen.
22/94 Väsymys? KK oli nukahtanut ajon aikana. Hän heräsi
auton pysähdyttyä, tiedusteli, pärjääkö NN yksinään, ja
saatuaan myöntävän vastauksen nukahti uudelleen.
05/91 NN:llä oli heikko näkö ja hän käytti vahvoja silmälaseja.
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3.8.

Torjuntatoimenpiteet

Vuosina 1985–96 TOT-raporteissa mainittiin kaikkiaan 537 torjuntatoimenpidettä eli keskimäärin 4,2 ehdotusta tutkintaraporttia kohden. Yli kaksi kolmasosaa (68 %) toimenpiteistä, kohdistui
organisaation toiminta- ja menettelytapoihin. Koneisiin ja laitteisiin
liittyviä torjuntatoimenpiteitä oli 15 % ja työympäristöön noin 11 %.
Taulukko 3.8.1. Tutkintaraporteissa ehdotetut torjuntatoimenpiteet
1985–96 (N=537).

Kuljetustyön torjuntatoimenpiteiden jakauma ei merkittävästi eroa
kaikkien toimialojen vastaavasta. Torjuntatoimenpiteet analysoitiin
myös vuosien 1997–98 kuljetustyön TOT-tutkintaraporteista, joissa
mainittiin kaikkiaan 124 torjuntatoimenpidettä eli keskimäärin 5,0
ehdotusta tutkintaraporttia kohden. Torjuntatoimenpiteiden jakauma vuosilta 1997–98 ei eronnut merkittävästi taulukossa 3.8.1
esitetystä vuosien 1985–96 jakaumasta. Ainoastaan työympäristöön liittyvien torjuntatoimenpiteiden osuus oli hieman vähentynyt verrattuna vuosiin 1985–96.
Torjuntatoimenpiteitä havainnollistetaan luvuissa 3.8.1 – 3.8.4
esimerkkitapausten avulla.
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3.8.1. Organisaation toiminta- ja menettelytavat
Organisaation toiminta- ja menettelytapoja koskevat torjuntatoimenpiteet liittyivät useimmiten toimintatapoihin työssä (29 %) ja
perehdyttämiseen (18 %). Muina toimenpiteinä esitettiin mm. työnjohtamista ja valvontaa, työnsuunnittelua, tiedonkulkua ja yhteistyötä sekä käyttöohjeisiin, koneiden hankintaan ja kunnossapitoon liittyviä toimenpiteitä.
Taulukko 3.8.2. Organisaation toiminta- ja menettelytapoihin liittyneet
torjuntatoimenpiteet 1985–96 (N=363).

Toimintatavat työssä ja työnsuunnittelu
Vuosina 1985–96 kuljetustyössä työssä käytettäviin toimintatapoihin liittyvien torjuntatoimenpiteiden osuus oli 29 % kaikista
organisaation toiminta- ja menettelytapoihin liittyvistä torjuntatoimenpiteistä. Toimintatapoihin vaikutetaan keskeisesti työn
suunnittelulla, jonka osuus oli 11 %. Yhdessä nämä kaksi luokkaa muodostivat kaksi viidesosaa kaikista torjuntatoimenpideesityksistä.

50

02/85, 23/86, 22/87, 07/88, 01/89, 28/89, 15/91, 17/91, 24/95
Siirto- ja kuljetustyöt tulee suunnitella ja valmistella huolellisesti ennakolta:
- Suunnittelussa on otettava huomioon mm. siirtokaluston ja menetelmien (mm. lastausjärjestys) sopivuus tiloihin, joissa työ tehdään, sekä siirrettäviin tavaroihin ja taakkoihin (mm. koko, paino ja muoto).
- Tehtäviin liittyvät vaaratekijät tulee pyrkiä tunnistamaan
ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.
- Kuljetusten aiheuttamat vaarat erityisesti jalankulkijoille ja muille alueella työskenteleville on pyrittävä torjumaan
työpaikkakohtaisin järjestelyin.
- Tehtävään tulee varata suunnitelmassa riittävästi aikaa
ettei tarpeetonta kiirettä synny.
- Ennakolta on varmistettava, että työhön osallistujat ovat
riittävän ammattitaitoisia sekä selvitettävä, kuka huolehtii työntekijöiden opastuksesta eri tehtävissä. Opastus on
järjestettävä myös tilapäisille, ulkopuolisille ja työssä avustaville henkilöille.
- Kuljetustöitä suorittavien työryhmien on sovittava tarvittavasta yhteydenpidosta ja vaara-alueiden varmistamisesta sekä otettava huomioon lastaus- ja purkausolosuhteissa mahdollisesti tapahtuneet muutokset.
- Viranomaismääräyksiä niin kuorman mitoista ja painoista
kuin kuormaamisesta tulee noudattaa.
27/86 Tarvittaessa suunnitelma on tehtävä kirjallisena
02/86, 21/92, 32/87, 15/91, 22/94 Työ tulee järjestää ja siihen
osallistuvien henkilöiden arvioida sijoittumisensa siten, että
työhön osallistuvat ovat mahdollisimman vähän liikkuvien
työkoneiden ja siirrettävien kuormien tai nostettavien taakkojen aiheuttamille vaaroille alttiina. Nostettavan taakan
päällä ei saa noston tapahtuessa seistä.
20/85, 19/86, 04/89 Auton kuormalavalla tai kuorman päällä työskentelyä tulee välttää. Jos lavalla tai kuorman päällä työskennellään, on noudatettava erityistä varovaisuutta ja käytettävä suojakypärää ja tarkoituksenmukaisia, liukastumista
estäviä jalkineita. Kuorman päällä ei saa suorittaa suurta
voimaa vaativia tehtäviä.
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09/86 Autojen kuormapeitteiden nostoon tulisi kehittää turvalliset työpaikka- ja autokohtaiset työmenetelmät.
40/85 Vaihtolavan lukituksen onnistuminen on aina erikseen kuljettajan toimesta tarkastettava.
16/87 Kuorma-auton reunalaidat tulisi pyrkiä pitämään paikallaan myös lastauksen aikana. Mikäli laidat tilapäisesti joudutaan poistamaan, tulisi ne hetimiten laittaa paikalleen.
Kuorman päällä ei tulisi työskennellä, ennen kuin laidat
tms. kaidejärjestelmä on saatu rakennettua.
21/92 Nostettaessa tuulisella säällä suuren tuulipinnan omaavia taakkoja, tulee niitä ohjailla ohjausköysillä. Voimakkaassa puuskittaisessa tuulessa tulee ko. taakkojen nostot kieltää.
10/93 Työnjohdon ja työntekijöiden ylityöt tulee rajoittaa siten,
että henkilöt eivät ole väsyneitä.
13/94 Perävaunun mekaaninen käsijarru on aina pysäköitäessä
kytkettävä kiinni.
02/85, 12/93, 24/95 Ajoneuvon ylösnostetun ohjaamon, lavan
tai vastaavan pysyminen ylhäällä on aina varmistettava
luotettavalla, erillisellä mekaanisella tuella ja/tai ripustuksella, mikäli alapuolella työskennellään.
02/85 Mikäli ajoneuvon omilla, nostoon tarkoitetuilla laitteilla ei
saada ohjaamoa nostetuksi ja siten asianmukaisesti myös
tuettua, ei ulkopuolisen nostoapulaitteen käyttöön edes
poikkeustapauksissa tulisi ryhtyä, ellei ole käytettävissä
nostoihin perehtynyttä ammattihenkilökuntaa tai voida
toimia korjaamo-olosuhteissa tai vastaavissa.
Tutkintaraporteissa on lisäksi työtapoihin liittyen ohjeita esimerkiksi
• 02/86 Toimenpiteistä varmistaa taakan pysyminen työkoneen
haarukoilla
• 10/93, 22/94 Toimenpiteistä lastattaessa tavallisesta poikkeavia tavaroita.
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Perehdyttäminen ja työnopastus
Vuosina 1985–96 kuljetustyössä perehdyttämiseen ja työnopastukseen liittyvien torjuntatoimenpiteiden osuus oli 18 % kaikista
organisaation toiminta- ja menettelytapoihin liittyvistä torjuntatoimenpiteistä.
Ohjeet
16/87 Kuorma-autojen lastausta ja purkausta varten tulee laatia kirjalliset ohjeet. Ohjeessa tulee erityisesti ottaa huomioon kuljetettavat tavarat ja niiden muodostamat vaaratekijät. Ohjeet on annettava myös tilapäisesti kuljetustyötä tekeville sekä lastauksessa ja purkauksessa avustaville henkilöille. Esimerkkejä töistä, tilanteista ja vaaroista,
joihin ohjeita tutkintaraporttien mukaan tarvitaan:
- 13/93 Trukkien käyttö- ja turvallisuusohjeet.
- 22/86 Lastaukseen ja kuorman sidontaan ohjeet, joissa käsitellään mm. putoamissuojaus.
- 34/92 Liikkumisesta kuorman päällä ohjeet, joissa kiinnitetään huomiota epätasaisuuden aiheuttamiin vaaratekijöihin, liukastumisiin ja turvallisen reitin valintaan.
- 01/95 Ohjeet kuorma-auton ja sen laitteiden huolloista
ja korjauksista.
- 13/94 Terminaalihenkilöstölle ohjeet kuljetusliikkeiden
kaluston valvontaan.

01/85, 22/87, 06/94 Vaaratekijöiden tunnistamiseksi ja torjumiseksi tulee työhön osallistuville antaa ohjeet.
25/94 Kuljettajille on annettava ohjeet havaittujen vikojen ja häiriöiden ilmoittamisesta.
01/95 Kielloista on tiedotettava sopivaan paikkaan asetettavilla
varoitustauluilla.
09/96 Töistä, joissa taakka tuetaan sidontaliinalla tms. ja taakan
alapuolella joudutaan liikkumaan, on syytä laatia ohjeet.
Ohjeissa tulisi huomiota kiinnittää siihen, että tuenta varmistetaan tukevalla lankulla, rautakangella tai jollakin
muulla mekaanisella tuella.
12/87 Eräille trukkimerkeille on kehitetty koulutusaineistoja, jotka havainnollisesti selvittävät mm. koneen vakavuuteen
vaikuttavat tekijät ja sivutukien käytön vaikutuksen.
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Opastus

28/90, 17/91 Työnantajan tulee opastaa työntekijöitä työn suorituksessa ottaen huomioon työn turvallinen suorittaminen ja heidän kokemuksensa ko. työssä. Työnantajan on
varmistettava, että työntekijät hallitsevat annetun työtehtävän.
12/87, 15/87 Koulutuksen ja opastuksen avulla (teoria ja ajoopetus) on huolehdittava siitä, että kaikki työkoneen käyttäjät tuntevat mm. työkoneen turvalliset käyttötavat, erikoisominaisuudet ja vakavuuteen vaikuttavat tekijät. On
varmistettava, että uusi kuljettaja tuntee koneensa käyttöohjeen ennen työn aloittamista.
01/85, 40/85, 02/86, 22/87, 12/88, 15/90, 32/91, 34/92, 06/94,
24/95 Työnopastukseen tulee sisällyttää vaaratekijöitä ja niiden
torjumista käsittelevä opastus.
47/87 Ulkopuolisille työntekijöille tulee antaa opastusta laitteistojen käytöstä ja turvallisista työmenetelmistä.
07/85 Työnopastuksen merkitys korostuu, kun eri ammattinimikkeelle sisällytetään täysin toisenlaisia tehtäviä.
15/87 Vain kunkin trukkityypin koulutuksen läpikäyneillä tulisi olla
oikeus käyttää ko. trukkia.
10/93 Uusille kokemattomille ahtaajille tulee antaa tarkempi työnopastus. Heidän kanssa samaan työhön on aina sijoitettava kokeneempi työntekijä, joka osaa neuvoa kokemattomampia käytännön työssä ja vaaratilanteissa.
13/94 Kuljettajille tulee järjestää työnopastus ottaen huomioon
kunkin tavaraterminaalin erityispiirteet.
15/90, 13/93, 25/94 Ylläpitämällä jatkuvaa koulutusta myös kokeneille kuljettajille varmistetaan turvalliset työtavat. Jatkuvuuden merkitys korostuu kuljetustyössä, jossa työkohteet
asiakasyrityksissä tai kuljetusreitit omalla työpaikalla vaihtelevat. Koulutuksessa tulee korostetusti keskittyä työn
turvallisuustekijöihin.
19/86 Koska kypärän käytön valvontaa on liikennöitsijän toimesta vaikea järjestää, tulisi kuljettajat opastuksella saada vakuuttuneiksi kypärän käytön tarpeellisuudesta.
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Työnjohtaminen ja valvonta
Vuosina 1985–96 kuljetustyössä työnjohtamiseen ja valvontaan
liittyvien torjuntatoimenpiteiden osuus oli 13 % kaikista organisaation toiminta- ja menettelytapoihin liittyvistä torjuntatoimenpiteistä.

07/88 Yrityksessä tulee selvittää työnjohdolliset sekä työnopastusta
koskevat vastuukysymykset siten, että näissä kysymyksissä
ei synny epätietoisuutta. Työnjohdolle ja työntekijöille tulee
selvittää, kenelle he ovat toiminnastaan vastuussa ja keneltä
he voivat kysyä neuvoa.
27/86, 12/88, 28/90, 32/91, 01/93, 10/93, 13/96, 25/94, 03/97
Työnantajan tulee valvoa, että annettuja ohjeita noudatetaan
ja että työssä käytetään turvallisia työmenetelmiä. Vaarallisissa töissä valvonnan on oltava jatkuvaa.
13/91, 10/93, 13/93, 13/94, 10/96 Työnjohdon ei tule sallia vaarallisia työtapoja, vaan asiasta on esimerkiksi huomautettava
välittömästi. Tarvittaessa tulee selvittää tekniset keinot vaarallisten työtapojen estämiseksi.
01/93, 13/96 Työntekijöitä on kannustettava turvallisiin työtapoihin. Käytännössä on suuri vaara, että alussa tiukastikin noudatettujen turvatoimien käyttö vähenee ajan mittaan. Näin
käy helposti, jos vaaratilanteita esiintyy harvoin. Olisikin panostettava sellaisten toimintarutiinien käyttöön, jotka ovat
työnteon kannalta järkeviä eivätkä houkuttele oikoteiden käyttöön. Turvatoimien kannalta on tärkeätä, että perustelut kunkin toimenpiteen käytölle selvitetään kaikille. Ellei tilanteeseen liittyvää vaaraa ymmärretä jää varmistustoimet helposti
tekemättä. Sitoutuminen ohjeiden noudattamiseen paranee,
jos kaikki ovat mukana sopimassa niistä.
10/93 Normaalin työajan jälkeenkin on huolehdittava siitä, että työpaikalla on riittävä määrä työnjohtajia.
13/94 Valvonnasta on sovittava terminaalikohtaisesti.
16/87, 23/90 Työnjohdon valvonnan piiriin kuuluu myös tarkistaa,
ettei alkoholin vaikutuksen alaisena työskennellä.
36/89 Valvontaa tulee kehittää niin, että ennen määräyksistä poikkeamista otetaan työnjohtoon yhteyttä ja vasta tarkan vaarojen arvioinnin jälkeen voidaan poikkeus sallia.
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Tiedonkulku ja yhteistyö
Vuosina 1985–96 kuljetustyössä työnjohtamiseen ja valvontaan liittyvien torjuntatoimenpiteiden osuus oli 11 % kaikista organisaation
toiminta- ja menettelytapoihin liittyvistä torjuntatoimenpiteistä.

01/85, 40/85, 22/87, 06/94 Kuormausta ja purkausta suorittavien on keskenään sovittava aina, kun kuorma tai sen osat
voivat aiheuttaa tapaturmavaaraa:
- Kuka mitkäkin toimenpiteet suorittaa.
- Mikä on töiden järjestys.
- Mitä erityisiä vaaratekijöitä työssä voi esiintyä laitteet,
olosuhteet ja kuorman luonne huomioiden.
- Kuinka varmistetaan, etteivät työn suorittajat ole mahdollisesti putoavan kuorman tai sen osien muodostamalla
vaara-alueella.
- Kuinka ulkopuolisten turvallisuus varmistetaan.
01/89 Kuljetustöitä suorittavien työryhmien on sovittava yhteydenpidosta ja vaara-alueiden varmistamisesta.
11/89 Siirroissa tulee sopia siirtoreitti ja erityisesti peruutuksissa
se, missä reittiä tarkkailevien paikka on.
01/93, 13/96 Tiedonkulku vaaratekijöistä kuljetusketjun eri vaiheissa tulee varmistaa, esimerkiksi merkitsemällä tieto vaaratekijästä kuormakirjaan ja esimerkiksi säiliöautossa kulkuaukkona käytettävän miesluukun kanteen.
36/97 Kaivinkoneenkuljettajan on aina varmistettava, että vaaraalueella työskentelevä ymmärtää, mitä hän aikoo kaivinkoneella seuraavaksi tehdä. Yleissääntönä on, että kaivinkoneen vaara-alueella ei saa liikkua. Poikkeuksena tehtävät, joista on erikseen sovittu kuljettajan kanssa.
32/87 Ylösottajan ja trukinkuljettajan välille on kehitettävä toimiva yhteydenpitojärjestelmä, jolla ilmoitetaan tavallisesta
poikkeavista toimenpiteistä ja vaaratilanteista.
12/87, 30/89 Työntekijöiden vastuualueet, yhteydenpitotarve ja
avunsaanti (ml. hätätilanteet) yllättävien tilanteiden varalta
on syytä selvittää ennakolta.
10/88 Satamalaitoksen ja ahtausyrityksen tulisi sopia pysyvästä
käytännöstä, joka mahdollistaisi sopimisen nostojen turvallisuuden takaavista toimenpiteistä ennakolta.
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Käyttöohjeet, koneiden hankinta ja kunnossapito
Vuosina 1985–96 kuljetustyössä käyttöohjeisiin, koneiden hankintaan ja kunnossapitoon liittyvien torjuntatoimenpiteiden osuus
oli 10 % kaikista organisaation toiminta- ja menettelytapoihin liittyvistä torjuntatoimenpiteistä.

15/90 Laitehankinnoissa tulee ottaa huomioon työpaikan erityispiirteet, mm. kulkuväylien sopivuus ja mitoitus sekä vapaa nostokorkeus varastoissa
47/87 Ennen uusien laitteiden käyttöönottoa tulee sen sisältä
mät vaaratekijät selvittää ja antaa sen perusteella ohjeet
turvallisista työmenetelmistä.
12/87 Käyttäjille olisi annettava tietoa työkoneen varo- ja turvalaitteiden tarpeellisuudesta, jotta niihin kiinnitettäisiin huomiota koneen valintatilanteessa. Esimerkiksi trukkien mukana tulee olla ohjeet sivutukien käytöstä.
12/87 Tehtäessä trukkeihin muutostöitä on huomioitava myös
tarvittavat muutokset trukkiin kuuluvissa merkinnöissä. Kuluneet, epäselvät ja vanhentuneet kuormitusmerkinnät on
vaihdettava. Selvitetään, voitaisiinko opastekilpien sijoitusta ja sisältöä muuttamalla parantaa niiden ymmärrettävyyttä, näkyvyyttä ja kestävyyttä.
40/85 Vaihtolava tulisi varustaa varoitustaululla, jossa kerrotaan
lukituksesta ja joka siten opastaisi vaihtolavalla työskenteleviä kiinnittämään lukitukseen huomiota.
12/93 Vanhoillekin kippilaitteistolle tulee laatia käyttöohjeet.
02/93 Kuorma-autojen ja yhdistelmien vuosikatsastuksen tulisi
käsittää myös kippilaitteistot.
25/94 Huoltojen yhteydessä tulee käyttölaitteet myös koekäyttää silmämääräisen tarkastuksen lisäksi.
02/85 Ajoneuvon määräaikaisiin huolto-ohjelmiin tulisi sisällyttää ohjaamon nostolaitteiden kunnon ja hydraulinesteen
tarkastus.
02/85, 23/90, 36/97 Havaituista vioista ja puutteista tulee tehdä
ilmoitus. Ajoneuvon toimintakuntoon olennaisesti liittyvien laitteiden häiriöissä vianetsinnän tulee olla perusteellista.
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Raskaan ajoneuvokaluston korjaukseen ja huoltoon tulee suunnitella turvalliset työmenetelmät esimerkiksi siten, että

12/88 Autoa ei kesken huoltotyön jouduta tarpeettomasti käynnistämään, tarpeetonta liikkumista auton edessä ja takana
voidaan välttää ja kulkureitit suunnitellaan turvallisiksi.
28/90, 27/96 Ajoneuvojen nostot voidaan tehdä turvallisesti:
- Ylösnosto oikein mitoitetulla tunkilla.
- Ennen huoltotöiden aloittamista auton pysyminen ylhäällä
on varmistettava mekaanisilla tuilla ottaen huomioon
töiden aiheuttamat auton sivuttaisliikkeet.
- Käsijarrun ja pyöräkiilojen käyttö.
- Putoavan tai liikkuvan auton vaara-alueella työskentelyn
tai liikkumisen välttäminen.
01/93, 13/96 Säiliöauton tankkiin menotarve on mahdollisimman
vähäinen ja tiedonkulku vaaratekijöistä kunnossa.
03/97 Rengastöissä renkaisiin suhtaudutaan varovaisesti kuten
paineastioihin: työssä käytetään riittävän pitkää paineilmaletkua (väh. 1,5 m painemittarin jälkeen) ja turvahäkit varustetaan umpinaisella teräslevyllä ja niitä käytetään rengastöiden yhteydessä.

3.8.2. Koneet, laitteet ja työvälineet
Vuosina 1985–96 koneisiin, laitteisiin ja työvälineisiin liittyvien torjuntatoimenpiteiden osuus oli 15 % kuljetustyön kaikista torjuntatoimenpide-esityksistä. Vuosina 1997–98 määrä pysyi samana.
15/87, 15/90, 23/91, 13/93, 10/96 Turvaohjaamo, -kaaret tai ovet ja
turvavyöt turvakehikoilla varustetuissa trukeissa voivat estää
putoamis- ja kaatumistilanteissa kuljettajan sinkoutumisen tai
hyppäämisen ulos. Ohjaamon katto on suojattava siten, että
taakasta putoava osa ei voi vahingoittaa kuljettajaa. Työkoneen turvahyttiä tai ovea ei saa poistaa. Turvahytin poistaminen tulisi suunnitella teknisesti vaikeaksi (esimerkiksi erikoisavaimet tms).
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06/89 Trukkihankinnoissa näkyvyys ohjaamosta tulee ottaa yhdeksi valintakriteeriksi muiden turvallisuus- ja ergonomiatekijöiden joukossa. Myös vanhoissa trukeissa voidaan tehdä parannuksia ohjaamonäkyvyyteen (13/86, 01/89, 28/89):
- Trukeille tulisi suorittaa näkyvyysmittauksia ja -arviointeja ja parantaa näkyvyyttä esim. peilien avulla. Peilit eivät
saa muodostaa uusia näkyvyysesteitä.
- Käyttäjä voi säätää istuinkorkeutta ja arvioida kuormauselimien ja siirrettävien taakkojen vaikutusta näkyvyyteen. Tarvittaessa rajoitetaan taakkojen kokoa.
06/89 Trukkien ajovalot tulee sijoittaa siten, etteivät ne jää esimerkiksi mastorakenteiden taakse. Hälytys- ja suuntavilkkujen
käyttöä tulisi selvittää ja antaa ohjeet niiden käytöstä.
28/89 Trukki tulee sopivin ääni- ja valomerkein tehdä havaittavaksi pitkänkin matkan päästä silloin, kun raskaan ja kevyen
liikenteen reitit kohtaavat tai ovat samansuuntaiset.
13/93 Trukki tulee varustaa rajakytkimellä ja vilkkuvalolla, joka varoittaa ylösnostetusta mastosta. Ajonopeuden tekninen rajoittaminen maston ollessa ylhäällä.
25/86 Mikäli työpaikalla käsitellään jatkuvasti tynnyreitä tulisi harkita yhden trukin varustamista erikoisesti tynnyrien nostoihin, siirtoihin ja kääntöön tarkoitetulla pihtilaitteella.
01/85, 22/87 Pudotessaan vaaraa aiheuttavien yksiköiden suistuminen auton lavalta on estettävä teknisesti. Mekaaniset
tuet voivat olla mm. laitoihin asennettuja koko kuorman
korkeuden ylittäviä tukia, jotka ovat irroitettavia ja käytössä
kuormauksen ja purkauksen aikana. Tuet voivat olla osa
kuormansidontajärjestelmää ja siten estämässä myös kuljetuksen aikaisen kuormien putoamisen lavalta. Mahdolliset korkealle nostamisen vaaratekijät tukia käytettäessä on
erikseen otettava huomioon.
25/94 Käyttökytkin tulee varustaa selkeällä taululla, joka opastaa
käytön. Tapaturmassa sivullinen ei osannut käyttää laitteistoa.
01/93 Säiliön pesussa käytettävään koneeseen olisi tehtävä muutos, joka mahdollistaa liuotinaineen automaattisen ruiskutuksen, jolloin säiliöön menotarve vähenee.
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Esimerkkejä tutkintaraporteissa esitetyistä muista teknisistä kehittämisehdotuksista:
• 12/87 Tukipyörätrukin tekninen kehittäminen
• 12/93 Kippilaitteiden tuenta
• 09/89, 01/89, 36/89, 30/95 Peruutushälyttimet
• 13/94 Perävaunun jarrujärjestelmän kehittäminen niin, että
jarrut lukkiutuvat automaattisesti, kun järjestelmän paine
alenee ohi kriittisen rajan
• 30/89, 12/93, 17/94 Hallintalaitteiden suojaaminen
tahattomalta vaikuttamiselta
• 30/89, 01/92, 17/94, 16/96 Nostimen istuimelle ja trukin
ohjaamoon tulee järjestää turvallinen kulkutie.
3.8.3. Työympäristö
Vuosina 1985–96 työympäristöön liittyvien torjuntatoimenpiteiden
osuus oli 11 % kuljetustyön kaikista torjuntatoimenpide-esityksistä.
Vuosina 1997–98 määrä oli 7 %.

13/86, 01/87, 27/86, 33/86, 20/87, 24/88, 01/89, 28/89, 09/89,
32/91, 05/94 Liikennejärjestelyiden kehittäminen
- Ajoneuvo- ja henkilöliikenteen erottaminen toisistaan.
- Liikenneväylien erottaminen varasto- ja työalueista.
- Risteyskohtien vähentäminen ja (tilapäiset) liikennerajoitukset. Nopeusrajoitukset.
- Liikenneväylien, kuormauspaikkojen jne alueiden merkintä maalamalla, korokkein tai väliaikaisesti lippusiimoilla,
pukeilla tai betoniestein.
- Erillinen jalankulkuportti pääportin yhteyteen.
- Saapuvan liikenteen valvonta ja ohjaus viitoittamalla ja
opastein tai portilla annettavin henkilöohjein.
- Liikenteenohjaus liikennemerkein (esim. sallittujen risteyskohtien merkintä). Vaarakohtien merkintä varoitustauluin
(esim. trukkiliikenteestä varoittaminen).
- Näkyvyyden parantaminen liikennepeileillä.
- Liikennejärjestelysuunnitelman ja liikennöimisohjeiden laatiminen. Tehdasalueen liikennesuunnittelussa on huomioitava myös piha-alueet silloinkin, kun tilaa on runsaasti ja
alue tämän vuoksi vaikuttaa turvalliselta.
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12/87 Sisäisten kuljetusten kehittäminen. Ongelmakohtia ovat rajakohdat työpisteiden välisen ja työpisteen sisäisen materiaalin käsittelyn välillä. Materiaalin kulkua ja varastointia
koskevaa seurantaa on ylläpidettävä häiriöiden ja ruuhkautumisten tunnistamiseksi ajoissa. Konetyöpaikat on pyrittävä pitämään erillään trukkiliikenteen alueesta ja korkeista
varastohyllyistä.
06/89 Sisäisen liikenteen suunnittelussa on selvitettävä tarvittavat liikennesäännöt ja sovittava liikenteen valvonnasta.
28/89 Sisäisen liikenteen riskit tulee kartoittaa, tehdä sen perusteella tarvittavat järjestelyt ja tiedottaa niistä liikenneohjeilla koko henkilöstölle. Urakoitsijoiden tulee olla mukana selvitystyössä.
09/86, 22/86, 15/87, 32/87, 01/89, 06/89, 13/94, 22/94
Kuormaus-, purkaus- ja nostopaikkojen kehittäminen
- Kuormaus- ja purkaustyöt niille varattuun paikkaan, jossa on sopiva valaistus ja tilaa riittävästi. Sijoitus siten, että
kevyen ja raskaan liikenteen risteyspaikkoja olisi mahdollisimman vähän.
- Sijoitus erilleen säännöllisestä henkilöliikenteestä, jota
tapahtuu esimerkiksi ruokalaan tai sosiaalitiloihin.
- Sivullisten pääsy paikalle on estettävä.
- Tavaran vastaanotto ja lähettämö eri paikkoihin.
- Putoamisvaaran vähentäminen esimerkiksi käyttäen työmenetelmiä ja apulaitteita, jotka eivät edellytä lavalle nousemista, ja käyttämällä siirrettäviä, kaiteilla varustettuja telineitä. Ylhäälle kiinnitettävä suojaköysi estää myös putoamiset kuormien väliin.
- Purkauspaikkojen vieressä tulisi olla riittävän korkea lastaussilta, jonka päältä suojapeitteen nosto ja ainakin ylimpien tukilautojen poisto voidaan suorittaa ja ajaa auto tämän jälkeen purkauspaikalle.
- Kuormauslaituri, josta on mahdollista ajaa trukilla ulos,
tulisi olla varustettu esimerkiksi siirrettävin, luotettavasti kiinnitetyin puomein.
- Lastauslaiturista poispäin viettävä laiturialue tulisi muuttaa tasamaaksi tai jopa laituriin viettäväksi.
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02/86, 23/86, 15/87 Teräslevyjä tulee käyttää, kun ajoalustaa ei
muuten saada tasaiseksi. Levyt on puhdistettava lumesta
ja jäästä. Levyjen karheat pinnat mahdollistavat pyörien
paremman pidon. Ajoalustat tulee mitoittaa riittävän suuriksi ja jäykiksi, jotta niiden liikahtelu, putoaminen tuelta
tai trukin putoaminen ajoalustalta estetään.
13/93 Matalien ovien eteen kuorman korkeudesta varoittavat lähestymisliuskat tai -rivat tai valokennojen ohjaamat hälyttimet.
04/93, 10/96 Rakennusten ja niiden ulkoalueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon kiinteistöhuoltoon liittyvät työtehtävät, jotka tulee voida tehdä helposti ja turvallisesti.
Yleis- ja kohdevalaistuksen tulee täyttää kiinteistöhuollon
tarpeet. Piha-alueiden hiekoituksen tulee olla kunnossa
riittävän ajoissa aamulla.
3.8.4. Muut torjuntatoimenpiteet
Vuosina 1985–96 yksilöön, materiaaleihin ja tuotteisiin tai johonkin muuhun liittyvien torjuntatoimenpiteiden osuus oli yhteensä
7 % kuljetustyön kaikista torjuntatoimenpide-esityksistä. Vuosina
1997–98 määrä oli 9 %.
13/94 Sidontaliinojen tulee olla lujuudeltaan riittävän vahvoja. Liinojen kiinnittimien tulee olla varmatoimisia ja luotettavasti lukittuvia.
22/94 Kemikaaleista vaurioitunut nostovyö on lähetettävä valmistajan tarkastettavaksi. Vyö on hylättävä, jos
- Se on terävän esineen vaurioittama.
- Se on homeinen ja kostea.
- Sitä on ylikuormitettu.
- Jos pituussuuntaisista säikeistä on poikki yli 10 %.
- Jos teräslangoista valmistetuissa nostovöissä kantavan poikkipinnan langoista on vaurioitunut yli 15 %.
10/93 Paperirullapinojen tukemis- ja kiinnittämismahdollisuutta siten, että rullat tai rullapinot eivät pääse sortumaan tai siirtymään lastauksen tai kuljetuksen aikana, tulee tutkia.
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32/87 On selvitettävä mahdollisuuksia paperirullien etikettien
muuttamiseen (määrä, koko, sijoitus tms.) niin, että merkintöjen peittymistä ei tapahtuisi lastaustyössä.

Henkilöihin ja heidän varusteisiinsa liittyviä toimenpiteitä

32/87, 06/89, 11/89 Näkyvä heijastimin varustettu työvaatetus, käsivalaisin sekä asiamukaiset valot ja heijastimet
polkupyörässä edistävät (ulkoalueilla) liikkuvien näkymistä.
34/92 Selvitetään mahdollisuudet ottaa käyttöön jalkineiden
pohjiin kiinnitettävät liukuesteet.
19/86, 16/87, 16/96 Esimerkiksi nostimilla työskenneltäessä
ja auton lavalla tavaraa vastaanotettaessa tulee käyttää
suojakypärää. Myös kuljettajan tulee käyttää kypärää
sekä lavalla ollessaan että auton vieressä lastausta seuratessaan. Kypärä on tarvittaessa kiinnitettävä leukahihnalla.
17/94, 19/96 Yksintyöskenneltäessä käyttöön tulisi ottaa kannettava hälytin, jolla vaaraan joutunut henkilö voisi hälyttää apua.
23/90 Työtoverit havaitsevat ensimmäisenä päihdeongelmat
työpaikalla. Ongelman salailu ei tilannetta paranna. Tiedotus- ja koulutusmateriaalia päihdeongelmien hoidosta
voi tiedustella mm. Työturvallisuuskeskuksesta.
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4.
4.1.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Keskeiset tapaturmatekijät

Vuosina 1985-98 kuljetustyön 152 työpaikkatapaturmassa kuoli
yhteensä 153 henkilöä. Kaikista työpaikkakuolemantapauksista
lähes joka kolmas sattui kuljetustyössä.
TOT-raporteista välittyy kuljetustyön koko kirjo:
• Erilaiset toimintaympäristöt: työtä on tehty teollisuuden varastoissa ja piha-alueilla, satamissa, rakennustyömailla, maatiloilla ja metsissä sekä laivoilla ja raideliikenteessä.
• Monipuoliset tehtävät: tehtävänä on ollut lastausta ja purkua, kuljetusta ja siirtymistä sekä huolto- ja kunnossapitotöitä tienpäällä tai huoltotiloissa.
• Laaja joukko kuljetusvälineitä: kuljetusvälineinä on käytetty
trukkeja, kuorma- ja säiliöautoja, kaivinkoneita, kahmareita
tai liikkeellä on oltu jalan, polkupyörällä tai junalla.
• Monen kirjavat kuljetettavat: lastina on ollut monenlaista tavaraa elementeistä ja kappaletavarasta hakkeeseen, hiekkaan,
nesteisiin ja jätteisiin.
Tässä yhteenvedossa keskitytään kuljetustyön työpaikkakuolemiin teollisessa tuotannossa ja rakentamisessa sekä niitä tukevissa toiminnoissa. Esimerkiksi raideliikenteen työpaikkakuolemista on oma raporttinsa (Yhteenveto raideliikenteessä…, 1996).
Yhteistä kaikille onnettomuuksille on se, että yhtä ainoaa syytä
niille ei ole. Tapaturman syntyyn vaikuttaa aina useita tekijöitä.
Kuljetustyön työpaikkakuolemissa eniten tapaturmatekijöitä löytyi organisaation toiminta- ja menettelytavoista erityisesti työssä
käytetyistä työtavoista. Muiden tapaturmatekijöiden määrä oli
selvästi toiminta- ja menettelytapoja pienempi. Työympäristöön,
koneisiin ja laitteisiin, ihmisiin sekä materiaaleihin ja tuotteisiin
liittyvillä tekijöillä on kuitenkin ollut usein merkittävä vaikutus tapahtumien kulkuun tapaturman syntyessä.
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01/95 Autonkuljettaja NN huomasi pumpun käyttöakselin tiivisteen vuotavan ja ryhtyi pumpun käydessä kiristämään
laippaa, jolloin hänen hihansa kietoutui suojaamattoman
käyttöakselin ympärille. Työ tapahtui ulkona. Kyseisenä
päivänä oli liukasta, mikä on saattanut osaltaan vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Varmuutta ei ole, koska tapauksella ei ole silminnäkijöitä.

Esimerkkitapaturmassa vuotava tiiviste (pieni tekninen puute) laittoi liikkeelle koko tapahtuman. Kuoleman aiheutti suojaamaton
akseli – toinen tekninen tekijä. Työn tekeminen ulkona (työympäristötekijät) saattoi myös ratkaisevasti vaikuttaa tapahtumien kulkuun.
Siihen, miksi akseli oli suojaamaton tai miksi NN aloitti huoltotyöt
ulkona, vaikuttivat taustalla varmasti monet muut, esimerkiksi yrityksen toiminta- ja menettelytapoihin liittyvät seikat. Yhdenkin tapaturmatekijän poissaolo olisi voinut estää vahingon synnyn.
Kappaleissa 4.2 – 4.4. käsitellään keskeisiä tapaturmatekijöitä
hieman lähemmin.

4.2.

Toimintatavat kuljetustöissä

Yleisin tapaturmatekijä oli työssä käytetyt ”harkitsemattomat”
työtavat, esimerkiksi liikkuminen liukkaan kuorman päällä,
kuormauksen odottelu auton vieressä lastaavan trukin vaaraalueella tai ylösnostetun ohjaamon tukematta jättäminen. Kolmessa tapaturmassa viidestä suoritus eteni henkilön tarkoittamalla vaaratekijän sisältävällä tavalla ja tieto vaaratekijästä oli
tarjolla tai tiedon havainnoissa ei todettu puutteita.
Usein näissä tapauksissa on kyse vakiintuneista työtavoista, joiden vaarat tunnetaan. Arkityössä riskeihin turtuu eikä työn vaarallisuuteen kiinnitetä enää huomiota tai riskejä työtä tehdessä
mietitä. Lisäksi yrityksissä ei useinkaan puututa tällaisten työtapojen käyttöön. Ajan mittaan jatkuvasti käytettynä ne kuitenkin
vääjäämättä johtavat ongelmiin.
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Toisaalta mm. huoltotöissä tilanne saattaa olla uusi ja outo, jolloin työhön liittyviä vaaroja ei aina tunneta riittävästi eikä riskejä
osata tai muisteta arvioida. Esimerkiksi edellä kuvatussa tapaturmassa tunnolliseksi luonnehdittu autonkuljettaja varmasti tiesi yrityksen pelisäännöistä, joiden mukaan laitehuollot tehdään
määräaikaishuoltojen yhteydessä. Sille, että hän kuitenkin ryhtyi
huoltotyöhön, on varmasti ollut ko. tilanteessa hyvältä tuntuneet
perusteet. Tällä tavoin vältettiin esimerkiksi vian paheneminen.
Työ oli ammattilaiselle yksinkertainen ja helppo, joten tekemällä
työn itse kuljettajan ei tarvinnut vaivata muita. Lisäksi kuormaa
purettaessa oli sopivasti joutilasta aikaa.
Yhtä yksittäistä syytä tällaisten turvallisuuden kannalta harkitsemattomien työtapojen satunnaiseen käyttöön tai vakiintumiseen
säännöllisiksi työtavoiksi ei ole olemassa. Monet seuraavassa
kuvattavat kuljetustyölle ominaiset piirteet myötävaikuttavat asiaan ja siihen, että tällaiset työtavat johtavat kuljetustyössä tapaturmiin.
Vaihtelevat olosuhteet
Yhteistä kuljetustyön tapaturmille on se, että työtä tehdään vaihtelevissa, muuttuvissa olosuhteissa. Tutuissa ja turvallisen tuntuisissa varastoissakin kulkureitit, lastauspaikat, tuotteet ja yhteistyökumppanit vaihtelevat ja tilaajalta toiselle siirryttäessä toimintatavat ja työvälineet vaihtuvat. Ulkotyössä vuodenaikojen,
vuorokauden ja säiden vaihtelut saattavat muuttaa toimintaolosuhteita ratkaisevasti. Muutamassa tapauksessa tilanteeseen on
liittynyt tekninen vika tai muu häiriö, jota ei ole havaittu tai sitä on
ryhdytty samantien korjaamaan, jolloin tilanne on näissäkin tapauksissa poikennut totutusta.
• Työtä ja ympäristöä pitää tarkkailla, riskit tunnistaa ja arvioida sekä ottaa ne huomioon työtä suunniteltaessa ja tehdessä. Työnsuunnittelu ja valvonta ovat tärkeitä vahinkojen välttämiseksi. Työtapojen ongelmat sekä riskien arvioinnin, työnsuunnittelun ja valvonnan puutteet olivat keskeisesti vaikuttamassa monien tutkittujen tapaturmien syntyyn.
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Yhteiset työpaikat ja yksintyöskentely
Kuljetustyötä tehdään usein ns. yhteisillä työpaikoilla, joissa on
mukana useamman kuin yhden työnantajan työntekijöitä tai useita
itsenäisiä työnsuorittajia. Työhön osallistuvat vaihtuvat eli mukana on uusia yhteistyökumppaneita.
• Kuljetustyössä tarvitaan jatkuvasti suunnittelua, yhteispeliä,
puhumista ja sopimista. Tiedonkulussa, yhteistyössä ja asioista sopimisessa esiintyi kuitenkin puutteita sekä työtä aloitettaessa että sen aikana.
Toisaalta kuljetustyötä tehdään monasti yksin laajalla varastoalueella tai esimerkiksi yöllä miehittämättömällä huoltoasemalla.
Apua ja neuvoja ei ole tarjolla, joten kuljetustyöntekijän tulee pystyä toimimaan itsenäisesti ja hänellä itsellään pitää olla suunnitelma myös sen varalta, että itselle sattuu jotakin. Asetelma on
hankala myös työnjohdolle. Työmenetelmiä ei voi kunnolla seurata ja ohjata.
• Kunnolliset työntekemisen edellytykset – asianmukaiset työvälineet, turvallinen työympäristö, selkeät työ- ja käyttöohjeet
ja monipuolinen osaaminen – ovat yksintyöskentelyssä erityisen tärkeitä. Työ- ja liikenneympäristön sekä kuljetus- ja
nostokaluston puutteet olivat vaikuttamassa monien tapaturmien syntyyn.
Kokeneet ammattilaiset
Yhteistä kuljetustyön tapaturmille on myös, että ne sattuvat keskiikäisille työnsä osaaville ammattimiehille. Vaikka pitkä kokemus
ei välttämättä altista vahingoille, niin suojatekijäksi vahinkoja
vastaan siitä ei näytä olevan.
• Työopastus ei saa olla vain uusien työntekijöiden ohjaamista. Vanhojen ammattimiesten ja työnjohdon pitää saada päivittää tietonsa säännöllisesti ja aina tarpeen mukaan tilanteiden muuttuessa. Ammattitaito ja turvalliset työtavat sen osana
on arvokas asia, jota kannattaa ylläpitää. Työohjeissa ja työnopastuksessa esiintyi monasti puutteita.
• Työnopastuksessa tulee erityistä huomiota kiinnittää omatoimiseen riskien arviointiin aina työtä aloitettaessa ja työn aikana.
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Riskinotto
Kuljetustyössä näkyy muutamassa tapauksessa myös riskinottoa. Esimerkiksi metallilevyjä siirrettäessä työntekijä seisoi nostettavien metallilevyjen päällä ja huoltotilanteessa autonkuljettajat nostivat kuorma-auton etupään ylös viritelmällä, joka ei kestänyt minkäänlaista sivuttaisliikettä. Onneksi tällainen riskinottoa on raporttien perusteella harvinaista. Jokainen tapaus on
kuitenkin liikaa.
• Työ vaativalla kuljetusalalla edellyttää tekijältään ammattimaista, vastuullista suhtautumista omien tekemisten vaikutuksiin
omaan ja muiden turvallisuuteen.
Vaarallinen työ
Massat ja voimat ovat kuljetustyössä suuria. Liikkeelle lähteneiden työkoneiden tai nostettavien taakkojen pysäyttäminen on
hankalaa ja hidasta. Vahinkojen sattuessa seuraukset ovat massavoimista johtuen vakavia. Ihmistä ei ole suunniteltu haastamaan raskasta työkonetta. Työskenneltäessä liikkuvien työkoneiden kanssa etenevät tapahtumat usein myös nopeasti, joten
reagointi- ja toiminta-aika jää lyhyeksi. Toisaalta työtä saatetaan
tehdä esimerkiksi kuorman päällä, auton lavalla tai lastaussillalla. Työskentelykorkeudet eivät välttämättä näytä tai tunnu suurilta, mutta putoaminen metrinkin korkeudelta on aina vakava asia.
• Kuljetustyössä tilanteen hallinta tulee säilyttää itsellä eli tarkkailemalla ympäristöä, hetken miettimällä ja vaikka pyytämällä
apua, voidaan monasti kokonaan ennakolta estää vaaratilanteen synty ja työkin sujuu suunnitellusti. Riskien arviointiin ei kuitenkaan ole totuttu eikä siihen ole aina sopivia menetelmiä. Yhteydenpidossa ja yhteistyössä oli myös puutteita.

68

4.3.

Työympäristö, koneet ja laitteet

Hieman yli kolmasosa tapaturmatekijöistä liittyi työympäristöön
tai koneisiin ja laitteisiin. Toimintaedellytykset vaikuttavat ratkaisevasti työsuorituksen onnistumiseen ja turvallisuuteen. Jos työja liikenneympäristö ei ole kunnossa, työskentely vaikeutuu ja
samalla häiriöiden, virheiden ja tapaturman riski kasvaa.
Työ- ja liikenneympäristön puutteet liittyivät mm.
• Liikennejärjestelyihin, varastoalueiden sekä henkilö- ja ajoneuvoliikenneväylien erottamiseen toisistaan tai mm. liikenneväylien ja varastoalueiden puutteelliseen merkintään
• Pimeyteen ulkotyössä, auringon häikäisyyn, liikenneväylien
ja varastoalueiden yleisvalaistuksen puutteisiin, pimeisiin katvealueisiin varastoissa sekä mm. valaisimien kuntoon ja huoltoon
• Putoamissuojauksen puutteisiin
• Ajo- ja kulkualustojen kuntoon, asfaltin routimiseen, tilapäisvaraston epätasaisuuteen tai ajopeltien liukkauteen
• Sääoloihin, lastaus- ja purkauspaikkojen liukkauteen, ulkovarastoinnin ongelmiin esimerkiksi kuljetettavan tavaran jäätymiseen, lumisuuteen ja huurtumiseen sekä tuulen vaikutukseen nostoissa
• Epäjärjestykseen varastoalueilla.
Koneiden ja laitteiden puutteet liittyivät mm.
• Huonoon näkyvyyteen trukeista, trukkien vaihteleviin hallintalaitteisiin
• Hallintalaitteiden ergonomian ja tahattoman käytön eston
puutteisiin
• Työkoneiden ajo- ja työvalojen kuntoon
• Huonoihin kulkuteihin työkoneissa
• Perävaunujen laitojen ja kuorman sivutukien mataluuteen
• Turva- ja suojalaitteiden puutteisiin
• Työkoneiden kuntoon ja vikoihin sekä huollon puutteisiin
• Työkoneiden meluun.

69

4.4.

Yksilö

Noin joka kymmenes tapaturmatekijöistä liittyi työtä tehneeseen
henkilöön.
Tapaturmien syntyyn vaikuttivat mm. puutteet työvaatetuksessa
ja -jalkineissa, henkilönsuojainten käyttämättömyys sekä heikko
näkökyky ja työskentely päihtyneenä. Käytettyjä työtapoja, koulutusta ja kokemusta on käsitelty edellä esimerkiksi toiminta- ja
menettelytapojen yhteydessä.
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5.

TAPATURMIEN TORJUNNAN
KEHITTÄMINEN

5.1. Torjuntastrategia
Kuljetustyön työturvallisuutta voidaan parantaa nykyisestä. Lähtökohtana tulee olla, että jokainen tapaturma on liikaa. Turvallisuusjohtamisen tahtotilaksi tulee asettaa kunnianhimoisesti nolla tapaturmaa.
Työturvallisuus ei synny itsestään, vaan sitä on johdettava. Turvallisuuden tulee näkyä yrityksen tavoitteissa, suunnitelmissa,
sopimuksissa, työohjeissa, työnopastuksessa sekä seurannassa,
palkitsemisessa ja palautteessa. Turvallisuusjohtamisen keskeiset periaatteet kirjataan yrityksen työsuojelun toimintaohjelmaan.
Kuljetustyössä vaihtuvat olosuhteet, itsenäinen työ ja liikkuva
raskas kalusto edellyttävät ennakoivaa otetta ja yhteistyötä turvallisuustyöhön. Turvallisuus rakennetaan yritysjohdon, henkilöstön sekä asiakkaiden, aliurakoitsijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden yhteistyöllä. Koko kuljetusketjun tulee sitoutua turvallisuuteen.
Riskienhallinta on keskeinen osa kuljetustyötä. Tunnistamattomia
riskejä ei voi hallita. Työhön liittyvät riskit tulee aina tunnistaa,
arvioida ja hallita. Riskejä on tunnistettava ennakolta kuljetustöiden suunnitteluvaiheessa, kun työtä ryhdytään tekemään, työnteon aikana sekä aina, kun jotakin odottamatonta sattuu tai on
vähällä sattua.
Yleisin syy kuolemaan johtaneeseen kuljetustyön työtapaturmaan
on vaaratekijöitä sisältävät toimintatavat työssä. Myös puutteet
työympäristössä sekä koneissa ja laitteissa vaikuttavat tapaturmien syntyyn.
Tapaturma syntyy aina monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta,
joten myös niiden torjunnan on oltava monipuolista. Tapaturmien torjunnassa tulee aina lähteä liikkeelle vaaratekijöiden poista-
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misesta. Jos tämä ei ole mahdollista on turvallisuus varmistettava muilla keinoin riittävän laaja-alaisesti. Koko kuljetusketju ja kuljetustyön vaihtelevat olosuhteet on otettava huomioon:

06/94 Purkaus- ja lastauspaikaksi on valittava mahdollisimman
tasainen alue (Poistetaan vaaratekijä). Mikäli se ei ole mahdollista, on kuorman osien putoaminen estettävä teknisin toimenpitein (Estetään vaaratekijän synty teknisesti
luotettavalla tavalla). Mekaaniset tuet voisivat olla osa
kuorman sidontajärjestelmää ja siten estämässä myös
kuljetuksen aikaisen kuorman osien putoamisen tai siirtymisen (Tarkastellaan koko kuljetusketjun turvallisuutta!).
Kylmänä vuoden aikana jää saa aikaan liukkaita pintoja,
jolloin esimerkiksi kuorman tuennalla estetään kuorman
liukuminen. (Huomioidaan vaihtelevat olosuhteet). Sovitaan yhteistoiminnasta, laaditaan ohjeet kuormauksesta
ja purkamisesta ja sisällytetään ohjeet kuormauksen ja
purkamisen työnopastukseen (Varmistetaan turvallisuus
asianmukaisilla toiminta- ja menettelytavoilla).
23/91 Ohjaamon katto on suojattava siten, että ettei taakasta
putoava osa voi vahingoittaa kuljettajaa (Vähennetään vahinkojen vakavuutta, estetään henkilövahingot!).
Itsenäinen työ edellyttää kaikilta ammattimaista, vastuullista otetta
omaan työhön. Työntekijän tulee itse huolehtia siitä, että hänen
työskentelynsä ei aiheuta vaaraa hänelle itselleen tai muille. Turvalliset työtavat ja asenteet ovat osa hyvää ammattitaitoa. Niiden merkitys korostuu itsenäisessä kuljetustyössä, jossa vaihtelevat olosuhteet vaativat riskien arviointia keskeisenä osana
turvallisuutta.
Riskienhallintaan tarvitaan selkeät pelisäännöt, säännöllistä perehdyttämistä sekä työtapojen jatkuvaa seurantaa. Turvallisuuteen
pitää kannustaa, ja ongelmallisiin työtapoihin tulee puuttua. Työnjohtamisella on tässä keskeinen rooli.
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Hyvä työturvallisuus on yrityksen, sen henkilöstön sekä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteinen etu. Tehokkaalla tapaturmien torjunnalla voidaan parantaa henkilöstön hyvinvointia
sekä koko kuljetusketjun kilpailukykyä ja tuottavuutta.
Johdon on luotava turvallisuustyölle kunnon edellytykset ja seurattava järjestelmällisesti turvallisuuden kehittymistä.

5.2.

Turvallisuusjohtaminen

Hyvä työturvallisuus ei synny sattumalta. Turvallisuutta on johdettava, suunniteltava, rakennettava ja seurattava kuten muutakin yritystoimintaa. Hyvä turvallisuusjohtaminen luo edellytykset
ennakoivalle, suunnitelmalliselle ja pitkäjänteiselle turvallisuustyölle yrityksessä. Työturvallisuuslain mukainen vastuu työturvallisuudesta on aina työnantajalla.
Hyvän turvallisuusjohtamisen periaatteita ovat mm.
• yritysjohdon näkyvä sitoutuminen ja vastuunotto turvallisuudesta
• selkeät yhdessä sovitut tavoitteet ja toimintaperiaatteet
turvallisuustyössä
• positiivinen asennoituminen turvallisuustyöhön keinona
kehittää yrityksen toimintaa
• turvallisuuden jatkuva parantaminen, mittaaminen, seuranta ja arviointi.
Hyvä turvallisuusjohtaminen näkyy käytännön työelämässä siten, että turvallisuus otetaan mukaan kaikkeen yritystoimintaan.
Turvallisuus on teemana tai asiana kaikissa palavereissa, sopimuksissa, suunnitelmissa, työohjeissa, koulutuksessa sekä palautteessa ja keskusteluissa. Turvallisuustyön pitää näkyä ja siitä
pitää saada palautetta, jotta se olisi kiinteä osa jokapäiväistä työntekoa.
Työsuojelun toimintaohjelma
Yrityksen turvallisuustoiminta ja turvallisuusjohtamisen toimintatavat dokumentoidaan työsuojelun toimintaohjelmassa. Hyvä
työsuojelun toimintaohjelma on yrityskohtainen ja perustuu yrityksen toimintaan liittyvien riskien tunnistamiseen, arviointiin ja
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hallintaan. Toimintaohjelma sisältää pitkän tähtäimen suunnitelman ja toistuvan vuosisuunnitelman.
Turvallisuusjohtaminen yritysten välisessä toiminnassa
Kuljetustyötä tehdään usein asiakkaiden tiloissa yhdessä asiakkaiden henkilöstön kanssa. Toisaalta kuljetusyritykset käyttävät
esimerkiksi huolto- ja kunnossapitotöissä usein aliurakoitsijoita
tai ostopalveluita. Työnantajien tulee toimia yhteistyössä turvallisuusasioissa jo silloin, kun työstä sovitaan. Kiinteää yhteistyötä
tarvitaan myös varsinaisen kuljetustyön aikana. Tämä on merkittävä haaste turvallisuusjohtamiselle.
Turvallisuutta pitää osata vaatia ja sitä kannattaa myös tarjota.
Tarjouksiin kannattaa kirjata toimintaperiaatteet, joilla kuljetusyrittäjä aikoo hoitaa palvelut luotettavasti ja turvallisesti. Tarjouspyyntöihin tulee liittää vaatimukset lakisääteisten määräysten noudattamisesta ja työn turvallisesta tekemisestä. Urakoitsijoita valittaessa tilaajan tulee kiinnittää huomio urakoitsijoiden kykyyn
huolehtia myös turvallisuudesta. Turvallisuusvaatimukset tulee
kytkeä urakkasopimusten tai niiden uusimisten ehtoihin. Sopimuksiin tulee liittää yhteisesti hyväksytyt turvallisuussäännöt ja
-ohjeet.

5.3.

Riskien arviointi

Tunnistamattomia riskejä ei voi hallita. Työtehtäviä ja -olosuhteita
tulee arvioida säännöllisesti ja aina tarvittaessa tapaturmavaarojen ja muiden riskien selvittämiseksi. Riskit on tunnistettava ja
arvioitava
• Ennakolta kuljetustoimintaa suunniteltaessa tai esimerkiksi urakoitsijaa valittaessa. Riskejä voidaan arvioida jo suunnittelun alkuvaiheessa: liikennejärjestelyiden turvallisuutta
voidaan tarkastella luonnospiirrosten perusteella ja kuljetuskalustoa uusittaessa vanhat laitteet kannattaa arvioida hankintapäätösten suunnittelun tueksi; samalla täsmentyy arvio
niiden vaihtoarvosta.
• Aina työtä aloitettaessa ja jatkuvasti työn kestäessä. Tilanteen hallinta liikkuvassa kuljetustyössä vaihtelevissa olosuhteissa edellyttää työntekijältä jatkuvaa valppautta ja varuillaoloa. Työympäristön ja -tilanteiden monet pienetkin muu-
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•

tokset on havaittava ja otettava huomioon omassa työssä,
jossa joutuu tavallista enemmän kantamaan vastuuta myös
muiden turvallisuudesta. Kuljetustyössä jatkuva riskien arviointi on keskeinen osa ammattitaitoa.
Kun jotakin odottamatonta sattuu tai on vähällä sattua.
Vahingoista kannattaa ottaa oppia. Vaaratilanteet, häiriöt,
reklamaatiot ja onnettomuudet tutkimalla saadaan arvokasta tietoa työn kehittämiseksi. Tiedonkeruun niistä tulee olla
järjestelmällistä.

Analyysimenetelmät
Riskien arviointimenetelmä ja -välineet tulee valita kohteen, tilanteen ja tavoitteiden mukaan. Arvion tekemiseksi on tarjolla
useita apuvälineitä karkeista tarkistuslistoista erilaisiin vaativampiin riski- ja turvallisuusanalyysimenetelmiin.
Työtapoihin liittyvien ongelmien selvittäminen edellyttää aina pitkäaikaista työn havainnointia. Riskejä arvioitaessa on tarpeen kyseenalaistaa pitkäänkin käytössä olleita työtapoja ja arvioida käytäntöjä kriittisesti. Kuljetustyössä tämä edellyttää usein myös
asiakkaiden ja alihankkijoiden toiminnan tarkastelua. Työntekijät
tulee ottaa mukaan riskien arviointiin.
Analyysien tulosten hyödyntäminen ja tiedottaminen
Turvallisuusanalyysien tulosten hyödyntämiseen ja niistä tiedottamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Sovitut kehittämistoimenpiteet riskien poistamiseksi tulee aina kirjata muistiin. Samalla tulee myös sopia toimenpiteiden toteutuksen vastuuhenkilö ja aikataulu sekä toimenpiteiden toteuttamisen seuranta.
Urakoitsijoiden osalta kehittämistoimet on hyvä liittää urakkasopimusten hyväksymisen tai uusimisen ehtoihin.
Analyysitulosten jakelu on harkittava tapauskohtaisesti mahdollisimman laajaksi. Riski- ja turvallisuusanalyysit ovat ennakoivaa
turvallisuustyötä. Niistä kannattaa aika ajoin kertoa koko henkilöstölle ja esimerkiksi tiedottaa keskeisille yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Positiivisella tiedottamisella tuloksellisesta turvallisuustyöstä osoitetaan vastuunottoa turvallisuudesta ja muokataan asenteita turvallisuudelle myönteisemmiksi.
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5.4.

Toimintaedellytykset kuntoon

Tapaturmien torjunnassa tulee aina lähteä liikkeelle vaaratekijöiden poistamisesta. Työ- ja liikenneympäristö, kuljetus- ja nostovälineet sekä muut koneet ja laitteet on suunniteltava turvallisiksi.
Yleisin kuljetustapaturmien syntyyn vaikuttanut tekijä olivat vaaratekijöitä sisältäneet toimintatavat työssä. Toimintaolosuhteet
vaikuttavat merkittävästi myös työtapoihin ja työsuorituksen onnistumiseen. Jos työympäristö ei ole kunnossa, työskentely vaikeutuu ja virheiden mahdollisuus kasvaa. Tämä käy hyvin ilmi
seuraavasta esimerkistä:

24/88 Koneenhoitaja NN jäi onnettomuudessa takaa tulleen pyöräkuormaajan alle. Pimeä oli juuri laskeutumassa ja onnettomuushetkellä oli jo hämärää. Piha-alueen yleisvalaistuksen taso vaihteli. Kuormaajan ajovalot eivät toimineet ja sen työvalo oli heikko ja väärin suunnattu. Kuormaajan katolla olleen varoitusvilkun lamppu oli palanut
ja koneen etujarrut oli tehty toimintakyvyttömiksi. Lisäksi
kuljettajan näkökenttää rajoitti taakan aiheuttama katvealue. Pyöräilijän tumma heijastimeton haalari ja valoton pyörä vaikeuttivat hänen havaitsemistaan entisestään
ja varastorakennusten ulkopuolelle varastoidut kuormalavat ohjasivat kevyen liikenteen kohti tien keskustaa. Työ
tehtiin ryhmäurakkana, jonka työtahti määräytyi säkityslinjan nopeuden mukaan. Kiireen takia työkoneilla ajettiin nopeasti ja kiire on osaltaan voinut johtaa tinkimään
myös työkoneen kunnossapidosta.
Kuvatut olosuhteet sisältävät lukuisia riski- ja tapaturmavaaratekijöitä. Kuvaus antaa viitteitä myös turvallisuusjohtamisen tasosta
yrityksessä.
Hyvä työympäristö ja asianmukaiset työvälineet helpottavat toimintaa, ohjaavat turvallisten työtapojen käyttöön ja vähentävät
vaaratilanteita. Esimerkiksi raskaan ja kevyen liikenteen erottaminen toisistaan vähentää tehokkaasti liikennevahinkoja. Turval-
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liset työolosuhteet viestivät tehokkaasti myös toimivasta johtamisjärjestelmästä ja herättävät siten luottamusta yrityksen omien työntekijöiden keskuudessa sekä yrityksen ulkopuolella.
Taulukko 5.4.1. Ohjeita kuljetusreittien sekä kuormaus- ja purkauspaikkojen suunnitteluun (Kuljetuskuolemat… 1990).
Kuljetusreitit on suunniteltava siten, että päälleajojen vaara on
mahdollisimman vähäinen
• Mahdollisimman vähän risteävää liikennettä
• Kevyt ja raskas liikenne erilleen
• Selvästi merkityt tiet ja liikenteen ohjaus järjestetty
• Suunnittele sisäinen liikenne siten, että turhaa peruutustarvetta
ei muodostu
• Riittävä valaistus teiden varsille.
Kuormaus- ja purkauspaikkojen suunnittelu
• Kuormaus- ja purkaustyöt pyritään järjestämään niille varattuun
paikkaan, jossa on sopiva valaistus ja tilaa riittävästi
• Suunnittele kuormaus- ja purkauspaikat erilleen säännöllisestä
henkilöliikenteestä, jota tapahtuu esimerkiksi ruokalaan ja sosiaalitiloihin
• Sivullisten pääsy kuormaus- ja purkaustyöpaikoilie on pyrittävä
estämään
• Tavaran vastaanotto ja lähettämö on pyrittävä suunnittelemaan
eri paikkoihin
• Kuormaus- ja purkaustyöpaikkojen suunnittelussa on huomioitava
putoamisvaaran vähentäminen esimerkiksi käyttäen sellaisia
työmenetelmiä ja apulaitteita, jotka eivät edellytä lavalle nousemista,
ja käyttämällä tarkoituksen mukaisia työtelineitä ja suojakaiteita
korkealla sijaitsevissa työkohteissa.

Tutkintaraporteissa esitettiin lukuisia työ-, varasto- ja liikenneympäristöön sekä kuljetus- ja nostokalustoon liittyviä toimenpide-esityksiä (ks. luku 4.3). Erilaisilla teknisillä ja rakenteellisilla
ratkaisuilla voidaankin usein merkittävästi vähentää työympäristön vaarallisuutta, helpottaa työtä ja parantaa työn tuottavuutta.
Varasto- ja piha-alueilla työskentelevien tai liikkuvien hyvä havaittavuus, selkeät liikennesäännöt sekä paikallisen liikenteen ja
kuljetuskaluston tuntemus ovat myös tärkeitä osatekijöitä kuljetustyön turvallisuuden varmistamisessa.
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Työympäristöä ja esimerkiksi kuljetuskalustoa kehitettäessä on
muutosten vaikutukset työ- ja toimintatapoihin aina selvitettävä muutostöiden suunnittelun yhteydessä. Työohjeet on päivitettävä vastaamaan uutta tilannetta, ja henkilöstö on perehdytettävä muuttuneeseen tilanteeseen ja uusiin toimintatapoihin.
Kuljetustyössä on sopimuksin ja yhteistyöllä pyrittävä vaikuttamaan myös omien työntekijöiden työolosuhteisiin asiakasyrityksissä. Omassa yrityksessä on kehitettävä selkeät käytännöt
urakoitsijoiden kaluston ja työtapojen seurantaan ja siihen, miten niissä todettuihin puutteisiin reagoidaan.

5.5.

Turvalliset työtavat

Kuljetustyön tapaturmien torjunnassa turvallisten työtapojen
edistäminen on tärkeätä. Tavallisimmat kehittämiskeinot ovat
työnsuunnittelu ja ohjeistus, perehdyttäminen ja työnopastus
sekä työtapojen valvonta ja palaute.

Työnsuunnittelu

Työohjeet

Turvallisuusohjeet

Turvallisten
työtapojen
edistäminen
Valvonta
Puuttuminen
vaarallisiin toimiin

Perehdyttäminen ja
työnopastus
Kannustaminen

Kuva 5.5.1. Turvallisten työtapojen edistäminen.
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5.5.1. Työnsuunnittelu ja työohjeet
Työnsuunnittelun keinoin voidaan merkittävästi vaikuttaa työsuorituksen onnistumiseen. Keskeisiä ovat turvalliset työtavat, kunnolliset työohjeet, mielekkäät tehtäväkokonaisuudet, töiden yhteensovittaminen sekä riittävien resurssien ja työhön sopivien
välineiden varaaminen sekä työn turvallisen tekemisen edellyttämä tiedonkulku. Esimerkiksi jatkuva kiire on usein oire töiden
suunnittelun ja järjestelyn puutteista. Satunnaista kiirettä ei voi
välttää, mutta säännöllinen jatkuva kiire on osoitus ongelmasta,
johon tulee puuttua.
Työtehtävistä tulee laatia yksiselitteiset, selkeät ja tiiviit ohjeet.
Työohjeiden tulisi olla kirjalliset. Sen lisäksi, että työpaikalla on
olemassa ohjeet tavanomaisia työtilanteita sekä koneiden ja laitteiden huoltoa ja kunnossapitoa varten, on suunniteltava ja ohjeistettava
• työhön liittyvien riskien arviointi
• toiminta poikkeus- ja häiriötilanteissa, esimerkiksi vianetsintä
• pelastus-, pelastautumis- ja ensiaputoimet hätätilanteiden
ja onnettomuuksien varalle.
Työohjeisiin tulee sisällyttää myös turvallisuusohjeet. Esimerkiksi turvallisuusanalyysien avulla voidaan selvittää tarvittavat turvallisuutta parantavat toimenpiteet nimenomaan kyseisessä työssä. Ohjeiden laatimisen lähtökohdaksi tulee asettaa aina työn
turvallinen suorittaminen.
Kuljetustyössä toimintaolosuhteet vaihtelevat ja osaan olosuhteista on vaikea suoraan vaikuttaa (esimerkiksi sääolot tai toiminta asiakasyrityksessä), jolloin käytännössä toiminta on sopeutettava vallitseviin olosuhteisiin sopivaksi. Työnsuunnittelun
on ennakolta tuotettava selkeät pelisäännöt siitä, miten muutokset tunnistetaan ja niihin liittyvät riskit arvioidaan ja otetaan huomioon käytännössä.
Työntekijät mukaan suunnitteluun ja ohjeistukseen
Työntekijöiden kuuleminen ja mukanaolo omien töiden suunnittelussa ja ohjeistuksessa on tärkeätä. Hyviä kokemuksia on
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saatu esimerkiksi erilaisista osallistuvan suunnittelun tekniikoista. Niitä soveltamalla voidaan välttää käytäntöön sopimattomat
työtavat ja helpottaa uusien työtapojen käyttöönottoa. Myös itse
suunnittelu helpottuu, kun mukana on työntekijöitä käytännön
tekemisen asiantuntijoina.
Työohjeiden mukaisen toiminnan onnistuminen käytännössä sekä
työohjeiden selkeys ja yksiselitteisyys on varmistettava ennen
työohjeiden hyväksymistä ja julkaisemista. Ohjeiden mukaiset toimintatavat tulee opastaa käyttäjille ja ohjeita tulee säilyttää työpaikalla käyttäjien saatavilla. Keskeisten kieltojen, varoitusten ja
ohjeiden tulee olla näkyvästi esillä esimerkiksi opas- ja varoituskilpinä työkoneiden ohjaamossa tai hallintalaitteiden läheisyydessä.
Joskus työohjeen laatijan sekä käytännössä työtä tekevien ja ohjaavien henkilöiden käsitykset turvallisuudesta saattavat poiketa
merkittävästi toisistaan. Ongelmaa voidaan vähentää säännöllisellä yhteydenpidolla sekä esimiesten, suunnittelijoiden ja työntekijöiden yhteisillä keskustelu- ja koulutustilaisuuksilla.
Taulukko 5.5.1. Jos ohjeiden vastainen toiminta on yleistä…

Jos työohjeiden vastaista toiminta on yleistä, tulisi ohjeiden osalta
selvittää yhdessä työntekijöiden kanssa mm.
• Ovatko työohjeet selkeät ja yksiselitteiset? Ovatko ohjeet ajan
tasalla?
• Onnistuuko ohjeiden mukainen toiminta käytännössä? Onko
ohjeissa otettu riittävästi huomioon paikalliset erityispiirteet?
• Vaikeuttaako jokin käytännön seikka ohjeiden mukaista
toimintaa?
• Onko turvallinen työskentely ristiriidassa työlle asetettujen muiden
tavoitteiden kanssa? Onko ohjeiden mukainen toiminta esimerkiksi
merkittävästi hitaampaa tai jollakin muulla tavoin hankalampaa kuin
käytetty työtapa?
• Miksi ohjeiden vastainen työtapa houkuttelee tai kiinnostaa
(riskinoton kannustimet)?
• Työohjeiden saatavuus ja käytettävyys: kansio hyllyssä vaiko
näpparä pikku kirjanen työtakin taskussa tai työkoneessa?
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5.5.2. Perehdyttäminen ja koulutus
Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä perehdytetään
• työpaikan olosuhteisiin, työn oikeaan suorittamiseen ja työhön mahdollisesti liittyviin terveysvaaroihin
• uusien koneiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön, käyttöohjeisiin, turvallisuusmääräyksiin sekä kunnossapitoon
• turvalliseen toimintaan poikkeus- ja hätätilanteissa tai onnettomuuksien sattuessa.
Yrityksissä tulee keskustella mahdollisimman laajasti työturvallisuuteen liittyvistä asioista. Työntekijän perehdyttäminen tulee
aloittaa hyvissä ajoin ennen työhön ryhtymistä. Oppiminen on
varmistettava ja perehdyttämistä tulee jatkaa työn suorittamisen
aikana.
Itsenäinen työskentely yksin tai yhdessä asiakkaan tai yhteistyökumppanin henkilöstön kanssa edellyttää oma-aloitteista, vastuullista otetta työhön. Työhön liittyvien riskien arviointi on keskeinen osa kuljetustyötä. Työntekijöille tulee opettaa selkeät toimintatavat työhön liittyvien muutosten havainnointiin ja seurantaan sekä vaihteleviin olosuhteisiin liittyvien riskien hallintaan.
5.5.3. Työnjohtaminen, palaute ja valvonta
Työnjohdon ja esimiesten on aina seurattava antamiaan ohjeita
sekä tuettava ja kannustettava alaisiaan niiden käyttöön. Työnjohdon ja esimiesten tulee puuttua vaarallisiin työtapoihin heti
niitä nähdessään tai niiden tultua tietoon. Erityisen tärkeä työnjohdon ja valvonnan rooli on tavanomaisesta poikkeavissa työtilanteissa.
Työnjohtamiselle on luotava kunnon edellytykset. Työnjohdolla
tulee aina olla esimiestensä ja yritysjohdon yksiselitteinen, näkyvä tuki työssään.
Työnjohtajan vastuulla olevien työntekijöiden määrä ja sijoittuminen työpaikalla tulee mitoittaa niin, että esimiestyö on käytännössä mahdollista. Huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi ylitöiden valvontaan etenkin silloin, kun työnjohtajien määrä on ta-
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vanomaisia työvuoroja pienempi. Työnjohtamisen pelisääntöjen
tulee olla selkeät ja kaikkien tiedossa. Esimerkiksi tavoista, joilla
vaarallisiin työtapoihin puututaan, tulisi yrityksessä keskustella
ja niistä tulisi sopia yhdessä työntekijöiden kanssa. Silloin toimintatavoilla on kaikkien hyväksyntä ja käytännöt voidaan myös
perustella.
Kuljetustyössä työtapojen suora valvonta ei aina ole mahdollista. Kuljetustyöstä sovittaessa tulee kuljetussopimukseen kirjata
myös tarvittavat toimet työturvallisuuden varmistamiseksi. Ennen kuljetusten aloittamista tulisi järjestää kuljetusurakoitsijan ja
asiakkaan yhteinen keskustelu- ja koulutustilaisuus, johon kaikki
kuljettajat ja heidän esimiehensä osallistuvat. Silloin sovitaan selkeät toimintatavat, jotta tehtävät voidaan hoitaa turvallisesti. Samalla tulee myös sopia, miten saadaan selville tapahtuneet vaaratilanteet ja mahdolliset puutteet työturvallisuudessa tai turvallisuusohjeiden noudattamisessa.
Jos ohjeiden vastainen toiminta on työpaikalla tavanomaista, on
syytä olettaa, että sillä on yleinen hiljainen hyväksyntä. Ongelmallista on välinpitämätön tai vähättelevä suhtautuminen turvallisuuteen: ohjeiden vastaiseen toimintaan ei työpaikalla puututa
tai sillä saavutetusta hyödystä (esimerkiksi nopea työsuoritus)
voidaan jopa palkita. Työnjohtajan asema ei tällaisessa tilanteessa
ole helppo, ja esimerkiksi keinot palautteen antamiseen voidaan
kokea vähäisiksi. Työnjohtajien koulutuksessa on korostettava
esimiehen työturvallisuusvastuuta ja keskusteltava käytäntöön
sopivista palautteen antamisen tavoista ja tilanteista.
Havaitessaan tapaturman vaaraa aiheuttavan puutteen tai vian,
on jokaisen välittömästi ilmoitettava asiasta lähimmälle esimiehelleen tai muulle vastaavalle henkilölle, mikäli ei omatoimisesti
saa tai pysty poistamaan vaaraa aiheuttavaa tilannetta.
Säännöllisillä suunnatuilla työsuojelutarkastuksilla vaaratekijöitä
voidaan seurata järjestelmällisesti. Apuna voidaan käyttää tarkistuslistoja. Havaitut puutteet on korjattava ja korjaustoimien
seurantaan tulee olla selkeä toimintatapa.
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Erilaisista palautemenetelmistä (esimerkiksi TUTTAVA) tuotantoympäristön seurannassa ja kehittämisessä on saatu hyviä kokemuksia monien alojen työpaikoilla.

5.6.

Tiedonkulku ja yhteistyö

Tiedonkulun ja yhteistyön menettelytavat työtä aloitettaessa ja
työn aikana tulee sisällyttää työohjeisiin ja työnopastukseen.
Esimerkiksi kun kuorma tai sen osat voivat aiheuttaa tapaturmavaaraa, kuormausta ja purkausta suorittavien on aina keskenään
sovittava
• kuka minkin toimenpiteen suorittaa
• mikä on töiden järjestys
• mitä erityisiä vaaratekijöitä työssä voi esiintyä olosuhteet ja
kuorman luonne huomioiden
• kuinka varmistetaan työtätekevien ja ulkopuolisten turvallisuus.
Kuljetustyön tilaajan velvollisuus on antaa tiedot työpaikan vaara- ja haittatekijöistä kaikille urakoitsijoille ja varmistaa, että myös
kuljetusurakoitsijan työntekijöille on annettu riittävät ohjeet ja
perehdyttäminen työpaikan olosuhteisiin ja toimintatapoihin. Tiedottamisvelvollisuus työpaikan haltijana ulottuu sopimus- tai vastaavassa suhteessa oleviin työn teettäjiin.
Turvallisuus tulee sisällyttää kiinteäksi osaksi kuljetusliikkeen ja
tilaajan välistä yhteydenpitoa. Se tulee ottaa yhdeksi keskeiseksi teemaksi myös työn johtamiseen ja ohjaamiseen liittyviin kokouksiin. Näissä tulee käsitellä työpaikan yhteisiä turvallisuus- ja
terveyskysymyksiä sekä päättää tarvittavista toimenpiteistä turvallisuuden tehostamiseksi. Tehdyille päätöksille tulee nimetä eri
osapuolten vastuuhenkilöt huolehtimaan kunkin päätöksen toteutuksesta.
Kuljetusurakoitsijan ja tilaajan vastuiden on oltava selkeät. Lyhytaikaisissakin urakoissa vastuut tulee määritellä ja toteuttaa
asianmukaisesti.
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5.7.

Vastuunottaminen omasta työstä

Kuljetustyö on itsenäistä. Työtä tehdään yksin asiakasyrityksen
tiloissa tai pienissä ryhmissä isossa varastossa. Tämä edellyttää
ammattimaista, vastuullista suhtautumista työhön: tekijä ymmärtää työnsä merkityksen osana työprosessia, ottaa myös muut
huomioon ja haluaa kehittyä työssään.
Jatkuva työn aikana tapahtuva riskien arviointi on keskeinen osa
ammattitaitoa kuljetustyössä. Vaihtelevissa olosuhteissa riskejä
tulee arvioida aina työtä aloitettaessa ja työn kestäessä. Tilanteen hallinta edellyttää työntekijältä jatkuvaa varuillaanoloa. Työympäristön ja -tilanteiden monet pienetkin muutokset on havaittava ja otettava huomioon omassa työssä, jossa joutuu tavallista
enemmän kantamaan vastuuta myös muiden turvallisuudesta.

24/88 Työkoneenkuljettajan on itse arvioitava erilaisten kuormien, kuormauselimen ja kuormaustapojen vaikutus
ohjaamonäkyvyyteen ja tehtävä tämän perusteella tarvittavat toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Esimerkiksi pienikin kuorman laskeminen voi vähentää
merkittävästi katvealuetta. Erityisesti tällainen arviointi
on tarpeen erilaisissa muutostilanteissa. Todellisissa
työtilanteissa voidaan arvioida myös työympäristön
vaikutus näkyvyyteen (pimeys, häikäisyt jne.).
Esimiesten ja vanhojen työntekijöiden esimerkillä on suuri vaikutus uusien työntekijöiden työtapoihin. Suojavälineiden käyttöä
tutkittaessa on havaittu, että sellaisilla työpaikoilla, joissa kaikki
käyttävät suojakypärää, uudet työntekijät ottavat kypärän käyttöönsä muiden mukana.
Työturvallisuuslaki asettaa kaikille työntekijöille monia velvoitteita, jotka koskevat mm. suojavälineiden käyttöä, annettujen ohjeiden noudattamista ja havaituista vioista ja puutteista ilmoittamista.
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5.8.

Hyödynnä TOT-raportit

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto toimittaa työpaikkaonnettomuuksien tutkintaraportit tapaturman sattumistoimialan yrityksien työsuojeluhenkilöstölle. TOT-raportteja voidaan hyödyntää
työpaikoilla mm. seuraavilla tavoilla:
• käsittelemällä niitä työnjohdon palavereissa, työmaan
viikkopalavereissa tms. linjajohdon yhteisissä tilaisuuksissa
• käsittelemällä niitä työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön
kokouksissa ja työsuojelutoimikunnassa
• liittämällä tietoja raporteista työnopastusmateriaalin joukkoon tai esimerkiksi koneiden ja laitteiden käyttöohjeisiin
• hyödyntämällä raportteja koulutustilaisuuksissa
• laatimalla niiden perusteella esimerkiksi ohjeita, tiedotteita,
tietoiskuja ja juttuja henkilöstölehteen tai sisäiseen tiedotteeseen
• toimittamalla tietoja raporteista sellaisille suunnittelijoille,
laitevalmistajille ja alihankkijoille, joiden toiminnalla on
merkitystä tapaturmien torjunnassa.
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6. LOPUKSI
Turvallinen työpaikka ei synny sattumalta. Turvallisuusjohtamisella
luodaan puitteet ennakoivalle, suunnitelmalliselle ja pitkäjänteiselle
turvallisuustyölle. Käytännössä tämä edellyttää turvallisuuden nivomista mukaan kaikkeen kuljetustoimintaan. Vastuu turvallisuudesta on yrityksen johdolla.
Tapaturmien torjunnassa tulee aina lähteä liikkeelle työympäristön
vaaratekijöiden poistamisesta. Työ- ja liikenneympäristö sekä kuljetusvälineet on suunniteltava turvallisiksi ja esimerkiksi liikennejärjestelyt tulee kirjata liikenneohjeiksi.
Harkitsemattomat työtavat ovat yleisin kuljetustapaturmien syntyyn vaikuttanut tekijä. Työskentelyolosuhteet vaikuttavat merkittävästi työtapoihin ja työsuorituksen onnistumiseen. Hyvä työympäristö ja asianmukaiset työvälineet helpottavat toimintaa, ohjaavat turvallisten työtapojen käyttöön ja vähentävät vaaratilanteita.
Kuljetustyön tapaturmien torjunnassa turvallisten työtapojen edistäminen on tärkeätä. Tavallisimmat kehittämiskeinot ovat työnsuunnittelu ja ohjeistus, perehdyttäminen ja työnopastus sekä työtapojen valvonta ja palaute. Itsenäinen kuljetustyö edellyttää kaikilta
ammattimaista, vastuullista suhtautumista työhön. Mahdollisuus
osallistua oman työn suunnitteluun ja kehittämiseen syventää
ammatillista osaamista ja edistää vastuun ottamista työstä.
Riskien arviointi on keskeinen osa kuljetustyötä. Vaihtelevissa oloissa riskejä on arvioitava jatkuvasti. Kuljetusalalla toimii paljon pieniä yrityksiä, joissa ei yleensä ole omaa turvallisuusalan osaamista tai riskienhallintaan perehtynyttä henkilöä. Kuljetustyön tilaajien
tulisi ottaa pienet aliurakoitsijansa mukaan toimitusketjun suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Heidän tulisi
huolehtia myös siitä, että turvallisuusasiat ovat kunnossa koko
ketjun osalta.
Hyvä työturvallisuus on yrityksen, sen henkilöstön sekä yhteistyökumppaneiden yhteinen etu. Tehokkaalla tapaturmien torjunnalla
voidaan parantaa henkilöstön hyvinvointia sekä koko kuljetusketjun kilpailukykyä ja tuottavuutta.
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LIITTEET
1. Kuljetustyön työturvallisuuslainsäädäntöä, määräyksiä ja
ohjeita
2. Muut viitteet: kirjallisuutta
3. Kuljetustyön TOT-raportit vuosilta 1985-98. Tiivistelmät
vahingoista
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Liite 1. Kuljetustyön työturvallisuuslainsäädäntöä,
määräyksiä ja ohjeita
Työsuojelun valvonta
L työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa
131/1973 ... 1002/1999
A työsuojelun valvonnasta 954/1973 ... 905/1999
A virka- tai työsuhdetta vailla olevien työsuojelun valvonnasta
324/1978 ... 264/1997
A tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta
annettu EU:n asetus (ETY) 3820/1985, 3821/1985 (ajo- ja lepoaikoja koskeva)
Työturvallisuuslaki ja sen nojalla annettuja päätöksiä
L Työturvallisuuslaki 299/1958... 1001/1999
A työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain soveltamisesta
työturvallisuuslain 2 §:ssä tarkoitettuun työhön 475/
1988…1048/1999
Alakohtaisia järjestysohjeita
VNp rakennustyön turvallisuudesta 629/1994…427/1999
VNp alusten lastauksessa ja purkamisessa käytettävien nostolaitteiden turvallisuusmääräyksistä 744/1986
VNp alusten lastauksessa ja purkamisessa noudatettavien
järjestysohjeiden soveltamisesta eräisiin satamiin 682/1986
VNp Päätös alusten lastauksessa ja purkamisessa noudatettavista järjestysohjeista 915/1985, 449/1995
Koneista ja laitteista, henkilönsuojaimista
VNp työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä
847/1994
VNp työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden
hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 856/
1998
VNp henkilönsuojaimista 1406/1993, 1209/1996
VNp henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 1407/
1993
VNp koneiden turvallisuudesta 1314/1994, 1104/1999
VNp työvälineiden turvallisesta käytöstä 1403/1993, 814/1995
VNp henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla 793/1999
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Kemikaalit
VNp eräitä terveydelle haittaa aiheuttavia kemikaaleja ja niitä
sisältäviä tuotteita koskevista kielloista ja rajoituksista 489/
1992, 428/1998
VNp työntekijöiden suojelemisesta kemiallisille tekijöille altistumiseen liittyviltä vaaroilta 920/1992, 727/1993
Muut
VNp työntekijäin suojelusta työssä esiintyvän melun aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta 1404/1993
VNp velvollisuudesta antaa tietoja työpaikan terveysvaaroista
210/1987
VNp käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä 1409/1993
VNp työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä 976/1994
Muu lainsäädäntö
L Sähköturvallisuuslaki 410/1996, 634/1999
L Työterveyshuoltolaki 743/1978 … 204/1999
L yhteistoiminnasta yrityksissä 725/1978 ... 1138/1999
L Kemikaalilaki 744/1989 … 1198/1999
A kemikaaliasetus 675/1993 ... 697/1999
A vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999
TMp käyttöturvallisuustiedotteesta 779/1993, 429/1994
STMp vaaraa aiheuttavia kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta 377/1998
L Tieliikennelaki 267/1981 … 1167/1999
A Tieliikenneasetus 182/1982 … 1133/1998
A ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista 1256/1992 … 1243/
1999
A ajoneuvojen käytöstä tiellä 1257/1992 ... 755/1999
LMp ajoneuvon rakenteen, varusteen tai osan kansainvälisestä
hyväksymisestä 874/1994
LMp päätös erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista,
1715/1992 … 958/1998
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L vaarallisten aineiden kuljetuksesta 719/1994…642/1999
A vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 632/1996, 183/1999
A vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 1112/1998
A vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä 674/1997, 849/
1997
A vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa 666/1998
LMp vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 660/1997
LMp vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä 901/1997,
479/1999
A vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta, 127/1999
LMp vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta, 188/1999
LMp vaarallisten aineiden tiekuljetusten valvomiseksi suoritettavista tarkastuksista 705/1996
LMp ajoneuvojen turvavarusteista ja ruosteenestokäsittelystä
1185/1989
L luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä 342/1991, 574/1994
A Rautatiekuljetusasetus 714/1975, 695/1999
LMp ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman
kiinnittämisestä 940/1982, 790/1989
L Liikennevakuutuslaki 279/1959…1130/1999
L Tiekuljetussopimuslaki 345/1979 … 208/1983
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Liite 2. Muut viitteet: Kirjallisuutta
Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat. STM työsuojeluosasto. Esite 5.078.
Tampere 1999. 10 s.
Euroopan yhteisöjen konedirektiivi. 2. uudistettu painos. STM työsuojeluosasto. Tampere 1997. 136 s.
Grönqvist R., Turpeinen H., Hirvonen M. Jalkineiden merkitys liukastumistapaturmissa. Työhallinnon julkaisu 77. Tampere 1994.
30 s.
Hyvä turvallisuusjohtaminen yhteisellä rakennustyömaalla Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Työsuojelurahasto, STM työsuojeluosasto.
Toimintaopas. Tampere 1997. 51 s. (+ erillinen video)
Juuti, P. Ihmiset organisaation menestystekijänä. LTK:n Erityispalvelut Oy. Helsinki 1982. 129 s.
Kemialliset tekijät. Toimenpiteet työpaikalla. STM työsuojeluosasto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 9. Tampere 1999. 12s.
Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään. STM
työsuojeluosasto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Tampere 1999.
27 s. (+ erillinen kalvosarja)
Koneturvallisuus. Turvalaitteiden valinta ja asentaminen. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Työministeriö. STM työsuojeluosasto. Esite
5.081. Tampere 1998. 23 s.
Kuljettajan työkyky. Työhallinnon julkaisu 115. Tampere 1995. 55 s.
Kuljetuskuolemat työpaikoilla 1985–1989. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. Helsinki 1990. 24 s.
Kuolemantapaukset trukkien ja kuormaajien käytössä 1985–1987.
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. Helsinki 1988. 30 s.
Kuormalavahyllyt ja työturvallisuus. STM työsuojeluosasto. Esite
5.018. Tampere 1992. 12 s.
Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä. STM työsuojeluosasto. Esite
5.070. Tampere 1998. 20 s.
Laatu, turvallisuus ja ympäristöjohtaminen. STM työsuojeluosasto.
Tampere 1998. 59 s.
Leppänen, A., Launis, M., Lehtelä, J., Auvinen, E., Kukkonen, R. &
Seppälä, P. OSU osallistuvaan suunnitteluun. Työterveyslaitos, Katsauksia 116. Helsinki 1991. 68 s.
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Mitä työtapaturmat maksavat? STM työsuojeluosasto. Esite. Tampere 1997. 12 s.
Nostoapuvälineet. Turvallisuus. STM työsuojeluosasto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Tampere 1999. 35 s.
Näkyvä suojavaatetus. STM työsuojeluosasto. Esite 5.088. Tampere 1996. 24 s.
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Liite 3. Kuljetustyön TOT-raportit vuosilta 1985-98.
Tiivistelmät vahingoista.
1985
1 Jakeluautonkuljettaja toi rekka-auton perävaunussa putkikuorman keskusvarastolle. Varastomies ryhtyi purkamaan kuormaa perävaunun sivusta trukilla.
Autonkuljettaja rullasi kuorman sidontanauhoja perävaunun vastakkaisella
puolella ja jäi kuormasta pudonneen putkinipun (paino 1,1 tn) alle.
2 Terästä välittävän liikkeen kylmässä varastohallissa yritettiin sunnuntai-iltana
käynnistää kuorma-autoa. Toimenpiteet edellyttivät auton ohjaamon nostamista
ylös. Ohjaamon tuenta jäi puutteelliseksi. Autonkuljettaja puristui alas pudonneen ohjaamon ja etupyörän lokasuojan väliin.
6 Traktorin vetämällä koneella levitettiin kalkkia pelolle, kun kalkinlevityskoneessa
havaittiin öljyvuotoja. Erilaisten huoltotoimien jälkeen koneen lava nostettiin ylös
ja kaksi miestä meni lavan alle selvittämään vikaa. Lava putosi alas ja toinen
miehistä jäi lavan alle. Lavalla oli 3 - 4 tn kalkkia.
7 Autonkuljettaja ajoi betoninkuljetusautonsa betonimyllyn alle. Betonin valmistuksen yhteydessä hiekan valuminen hiekkasiilosta loppui. Autonkuljettaja meni
siiloon avaamaan tukosta 2 m terästangolla, jolloin hiekan yläosa siilossa murtui.
Autonkuljettaja putosi siiloon ja hautautui hiekkaan.
8 Traktorinkuljettaja hinasi turvesuolla puskutraktorilla käyntiin toista traktoria.
Kun hinauksessa ollut traktori käynnistyi, kuljettaja hyppäsi ulos puskutraktorista,
kompastui koneiden välissä ja jäi hinattavan traktorin alle.
20 Autonkuljettajan saapui tukkikuorman kanssa talon pihaan lisätäkseen kuormaan siellä olevat muutamat tukit. Kuljettaja oli kuorman päällä siirtämässä
tukkia käsin, kun hän putosi ja jäi kuormasta pudonneen tukin alle.
31 Työmies oli kiinnittämässä heinähäntää traktoriin. Mies seisoi traktorin ja heinähännän välissä. Hän joko veti traktorin ohjaamossa sijainneesta nostolaitteen
vivustosta tai mahdollisesti horjahtaessaan tahattomasti vaikutti vivustoon ja jäi
puristuksiin heinähännän ja traktorin väliin.
33 Maansiirtourakkana oli ajaa maata avolouhokselta läheiselle läjitysalueelle.
Maansiirtoauto peruutti läjitysalueen suojavallin ja penkan reunan yli ja kaatui
katolleen. Kuljettaja menehtyi ohjaamoon.
40 Työmaalle tuotiin tiilikuorma kasettiperävaunulla. Kuormaa purettiin torninosturilla
ja pyöräkoneenkuljettaja ohjasi nostoa lavalla. Purku tapahtui epätasaisesti
vain toiselta laidalta, jolloin lava keikahti täyden kuorman puolelle ja lavalla ollut
kuljettaja puristui lavan reunan ja maan väliin.
1986
2 Satamassa lastattiin puutavaraa alukseen. Aluksen ruumassa työskenteli pyöräkuormaaja ja kaksi ahtaajaa. Nostettaessa sahatavaranippua pinoon, lähti nippu
luisumaan kuormaajan haarukoilta ja osui toiseen ahtaajista.
4 Sorakuopalta oli ajettu viikkoja soraa tienparannustyömaalle. Kauhakuormaajankuljettaja jäi puristuksiin ohjaamoon, kun jäätynyt sorakieleke putosi kuormaajan päälle.
9 Kuljetusliikeen autonkuljettaja toi koneen osia tehtaalle ja oli nostamassa kuormapeitettä ylös kuormalavan katolle. Purkausalueella oli tähän työhön tarkoitettu siirrettävä työtaso (korkeus 2,2 m). Kuljettaja kurkotti tasolta ylettyäkseen pidemmälle
ja putosi alas.
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13 Ruokala-apulainen oli lopettanut työt sataman ruokalassa ja oli kävelemässä
pihan poikki henkilöautojen pysäköintialueelle, kun hän jäi takaansa tulleen ilman
kuormaa ajaneen konttitrukin alle.
19 Maantielossi oli purettu ja purkujätteitä kuljettamaan oli tilattu kuljetusyrityksen
rekka-auto. Autonkuljettaja oli lavalla ohjaamassa lastausta. Kauhakuormaajalla
nostettava lossikaide heilahti, jolloin kuljettaja astui taaksepäin ja putosi alas
lavalta. Kaide ei osunut kuljettajaan.
22 Tehtävänä oli taloelementtikuorman sitominen rekkakuljetuksen ajaksi. Nosturinkuljettaja oli kuorman päällä naulaamassa kiinnityksiä taloelementtien
tukemiseksi, kun hän putosi alas noin 4 m korkeudelta.
23 Metallialan yrityksessä tehtiin järjestely- ja muuttotöitä kesälomien jälkeen.
Vaihetyöntekijä ryhtyi yksin siirtämään pinontavaunua halliin. Pinontavaunu
kaatui, kun kynnyksen kohdalle ajoluiskaksi asetettu teräslevy luikahti pois
kynnyksen päältä. Työntekijä jäi kaatuneen vaunun alle.
25 Sävyttäjä haki varastosta 200 l raaka-ainetynnyriä. Tynnyri oli kuormalavalla
toisessa tynnyrikerroksessa. Sävyttäjä nosti trukin haarukat kuormalavan tasolle
1,3 m korkeuteen, josta hän putosi lattialle siirtäessään tynnyriä kuormalavalta
trukin haarukoille. Tynnyri putosi alas hänen päälleen.
27 Valaisinpylvästä siirrettiin kuorma-autolla suurjännitelinjan läheisyydessä. Pylväs
oli kiinni auton kuormausnosturissa ja kesäharjoittelija piti sitä käsin pystyasennossa. Pylväs osui sähkölinjaan ja harjoittelija sai sähköiskun.
33 Ahtaaja oli palaamassa kahvitauolta polkupyörällä konttirivistön sivuitse ja jäi
rivistön kulmassa konttirivistön toista sivua ajaneen rekka-auton alle.
34 Rahtialuksella valmisteltiin selluloosapaalien lastausta laivaan. Puolimatruusi
työskenteli hydraulisesti avautuvan kansiluukun läheisyydessä ja putosi taaksepäin astuessaan avautuvasta kansiluukusta 13 m alas ruumaan.

1987
1 Lajittelija oli talviaamuna siirtymässä jalkaisin työpisteeseensä sahalla ja jäi
korjaamorakennuksen päädyssä urakoitsijan pyöräkuormaajan alle.
4 Koneahtaaja lainasi kahvitauolla käyntiin trukin, josta hänellä oli vain vähän
ajokokemusta. Palatessaan tauolta hän menetti trukin hallinnan ja ajoi jäiden läpi
satama-altaaseen.
12 Konepajassa nostettiin sähkökäyttöisellä tukipyörätrukilla varastohyllyyn (4 m
korkeudelle) laatikkoa, joka sisälsi lattaraudasta särmättyjä aihioita. Nosto
epäonnistui ja trukki kaatui. Lähellä työskennellyt konesahaaja jäi laatikosta
pudonneiden työaihioiden (paino 9 kg) alle.
15 Varastomies kuormasi tasapainotrukilla kuljetuskonttia. Vietyään lavan konttiin
hän peruutti ulos ja menetti trukin hallinnan, jolloin trukki putosi alas lastauslaiturilta. Kuljettaja jäi trukin alle.
16 Rekka-auton lavalle lastattiin maatalouskoneita. Varastomies oli lavalla vastaanottamassa kuormaa. Koneet olivat jo lavalle, osa lavan reunalaidoista vielä
alaslaskettuna, kun varastomies putosi lavalta (1,4 m korkeudelta) asfalttipihalle.
18 Trukinkuljettaja pysäköi traktorin loivan mäen päälle. Traktori jäi tyhjäkäynnille ja
kuljettaja siirtyi työpisteeseen noin 30 m päähän. Traktori lähti itsekseen liikkeelle
ja selin traktoriin seissyt kuljettaja jäi traktorin ja ojanpenkan väliin puristuksiin.
19 Teollisuuslaitoksen työkonekorjaamolla tehtiin jarruremonttia kurottajatrukille.
Paripyörän ulommainen rengas oli jo irrotettu ja huoltomies oli oikaisemassa
akselilla vinoon kääntynyttä pyöräparin väliholkkia, kun sisempi rengas vanteineen sinkoutui akselilta osuen huoltomieheen.
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20 Siivooja oli tulossa aamulla työhön hieman myöhässä. Tehtaan pääportin jälkeen
hän juoksi kohti työpaikkaansa suoraan piha-alueen yli ja jäi välittömästi hänen
jälkeensä pääportista sisään tulleen haarukkatrukin alle.
21 Metsäteknikko oli tasaamassa metsätietä perälevyllä varustetulla avoimella
traktorilla. Traktori suistui tienvieressä olleeseen syvään ojaan ja teknikko jäi
puristuksiin traktorin takapyörän alle.
22 Kuormalavoja valmistavan yrityksen kuorma-autolla tuotiin puutavaraa yritykseen. Kuorman sidontaliinat oli irrotettu ja autonkuljettaja oli avaamassa lavan
laitoja, kun kuormasta putosi puutavaranipun hänen päälleen.
25 Junamiehen tehtävänä oli vaunujen kytkentä. Junamies sopi työtoverinsa
kanssa, että tämä kytkee ensin edellisen vaunuvälin. Sopimuksesta huolimatta
junamies ei jäänyt odottamaan, vaan ryhtyi kytkemään samanaikaisesti myös
omaa vaunuväliään ja jäi puskinten väliin.
29 Rehutehtaalle tuotiin kalajauhokuorma. Raaka-aineiden vastaanotosta vastannut
työnjohtaja lähti näyttämään autonkuljettajalle kuorman purkauspaikkaa,
liukastui ja kaatui.
30 Junaradan korjaustyössä tehtävänä oli ratapölkkyjen vaihto. Turvamies varoitti
viereistä raidetta työmaata lähestyvästä junasta. Jostakin syystä yksi työntekijöistä siirtyi raiteiden väliselle alueella ja jäi junan töytäisemäksi.
32 Paperitehtaalla lastattiin trukeilla paperirullia lauttavaunuun. Trukinkuljettaja
huomasi viimeisen rullan etiketin jääneen osin piiloon. Hän aikoi pyöräyttää
etiketin näkyviin trukin pihdeillä. Samanaikaisesti ylösottaja siirtyi paikalle
lukeakseen etiketin ja jäi trukin pihdin ja paperirullan väliin.
39 Sisämaassa järvellä tilausmatkoja hoitaneen matkustaja-aluksen kansimies oli
nostamassa ylös vasemman laidan lepuuttajia, kun hän horjahti veteen ja hukkui.
43 Kilpiliikkeen asentaja putosi tikkailta valomainostaulua asentaessaan. Työssä
käytettiin pääasiallisena asennusalustana pakettiauton katolle tehtyä kuljetustasoa.
45 Työkoneenkuljettaja oli palaamassa elpymistauoltaan ratatyömaalle. Työmaan
oli hetkeä aiemmin sivuuttanut juna, jota työmaan turvamies oli ollut tähystämässä. Turvamies ei havainnut päinvastaisesta suunnasta tullutta uutta junaa, joka
ajoi radalla kävelleen työkoneenkuljettajan päälle.
47 Urakoitsijan autonkuljettaja kuormasi teurastamolla turkiseläinrehua siilosta
kuorma-auton lavalla olleisiin kuljetusastioihin. Lava oli täynnä astioita, joten
niiden välissä ei mahtunut liikkumaan. Kuljettaja horjahti liukkaiden astioiden
päältä ja putosi maahan 2,5 m korkeudelta.

1988
2 Ahtaajat vaihtoivat työkoneita ja kalustomiehenä toimineen ahtaajan tarkoituksena oli ajaa vetomestari hallille. Työkoneiden vaihto tapahtui rampilla, josta
lähdettäessä ahtaajan kuitenkin menetti heti vetomestarin hallinnan ja työkone
suistui rampilta ahtojään läpi mereen.
7 Tehtävänä oli nostaa vihanneslinjasta purettu rumpu muuttoliikkeen kuormaauton lavalle sähkötrukilla ja pumppukärryillä. Muuttoliikkeen työntekijä valmistautui ohjaamaan siirtoa kärryillä, kun trukki peruuttaa. Trukki liikahti eteenpäin ja
työntekijä jäi puristuksiin rummun ja vihanneslinjan väliin.
8 Siltatyömaalla oltiin rakentamassa proomun päälle siltapalkkien siirrossa tarvittavaa tukirakennelmaa. 14 tn painavan palkin nosto epäonnistui, nostettava palkki
putosi ja osui hoitotasoon, jolta nostoa ohjannut työntekijä putosi 15 m alas
proomun kannelle.
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9 Kauhakuormaajankuljettaja oli ajamassa kuormaajaa alas hiekkakuoppaan ja
menetti kuormaajan hallinnan tullessaan kuoppaan vievään luiskaan. Kuljettaja
hyppäsi ulos liikkuvasta työkoneesta ja jäi sen takapyörän alle.
10 Rahtilaivasta purettiin metalliromua satamanosturilla. Ruumassa työskennellyt
ahtaaja oli tauolla laivan kannella ja katseli alas lastiruumaan, kun satamanosturin kauhan osui häneen. Ahtaaja puristui kauhan ja laivan lastiruuman reunan
väliin.
12 Tehtävänä oli linja-autojen huolto liikennöitsijän huoltohallissa. Huoltomiehen A
tarkoituksena oli käyttää huollettavan auton käynnistysmoottoria öljyn vaihdon
nopeuttamiseksi. Auto lähti yllättäen liikkeelle ja toinen huoltomies B puristui
liikkeelle lähteneen ja sen edessä seisseen auton väliin.
24 Lannoitetehtaan työntekijä ajoi polkupyörällä säkittämölle. Kesken matkan hän
otti yhteyttä radiopuhelimella ja hänen vauhtinsa hidastui, jolloin takana tullut
suursäkkejä kuljettanut pyöräkuormaaja ajoi hänen päälleen.
25 Hiekkakuopalla asentajana toiminut työntekijä hyppäsi ulos noin 10 km/h
liikkuneen kuorma-autoyhdistelmän hytistä ja yritti siirtyä vetoauton ja perävaunun välistä aisalle nousemalla auton toiselle puolelle. Asentaja liukastui aisalla ja
jäi perävaunun alle.
27 Autonkuljettaja oli täyttänyt kuorman seulontasiilosta ja istui auton kopissa
täyttämässä kuormakirjaa, kun hiekkasiilo kaatui auton ohjaamon päälle.

1989
1 Kylkitrukki peruutti taakan kanssa varastohallissa. Samanaikaisesti rautatievaunujen lastauksesta nokkamiehenä vastannut jälkikäsittelijä kiirehti ajoväylälle
antamaan ohjeita siltanosturille. Jälkikäsittelijä jäi seisomaan ajoväylälle selin
trukin tulosuuntaan ja jäi peruuttavan trukin alle.
4 Hirsimökin valmistukseen käytettäviä tukkeja oltiin tuomassa kuorma-autolla
työhalliin. Korkeata kuormaa jouduttiin ennen halliin ajamista purkamaan pihalla.
Työntekijä kiipesi tukkien päälle ja liukastui. Hän putosi jaloilleen auton lokasuojan päälle ja kaatui siitä selälleen maahan.
6 Höyläämötyöntekijä asui sahan läheisyydessä. Hän oli hämäränä talviaamuna
pyöräilemässä työpaikalleen ja jäi varastokatoksen kulmassa uutta lautatavaranippua noutamaan lähteneen trukin alle.
9 Lajittelija oli palaamassa kahvitauolta piha-alueen poikki työpisteeseensä jäi
yrityksen piha-alueella peruuttavan jäteauton alle.
11 Ajoneuvonosturi oli lastattu aamuyöllä kuljetusalustalle, jota oltiin peruuttamassa
pois kuormauspaikalta. Ajonosturinkuljettaja liikkui kuljetusalustan takana,
liukastui lumisella asfaltilla ja jäi peruuttavan kuljetusalustan alle.
12 Satamassa lastattiin ulkomaiseen alukseen terästankoja aluksen kansinosturilla,
kun nosturin puomi putosi ruumaan ja osui alhaalla työskennelleeseen ahtaajaan.
16 Alumiinisulatossa sulatettiin alumiiniromua kuormaajalla täytettävällä rumpuuunilla. Kuormaajankuljettaja ajoi kuormaajan uunin eteen, jolloin uunista yllättäen leimahtanut pistoliekki osui kuormaajankuljettajaan.
23 Valtatien pintaa korjattiin kuumentamalla ja tasoittamalla asfalttia. Korjauksealainen kaista oli suljettu liikenteeltä, jota ohjasivat liikenteenohjaajat. Liikenne oli
juuri ohittanut työkoneet. Viimeisenä tuli rekka-auto muiden jäljessä. Lähellä
työkoneita ajaneen auton peili osui asfalttimieheen.
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24 Valtatiellä suoritettiin urapaikkausta. Liikenteenohjaaja jäi viimeisenä autoletkassa muiden jäljessä ajaneen rekka-auton alle.
28 Sahalaitoksen puruaseman hoitaja jäi saha-alueella takaansa tulleen sahatavaranippuja kuljettaneen haarukkatrukin alle.
29 Tietyömaalla asfaltoitiin liittymiä ja bussilevennyksiä. Liikenteenohjaaja ei
havainnut työmaalta hitaasti peruuttavaa massa-auto ja jäi sen alle.
30 Kuljetusliikkeen autonkuljettaja teki aamuyöllä puukuormaa vetoauton puutavaranosturilla. Yksi puu nostettavasta puunipusta osui nosturin ohjausyksikköön
siten, että nosturi siirtyi nopeasti taaksepäin ja kuljettaja jäi puristuksiin nosturin
nostosylinterin ja istuimen väliin.
35 Työmaan maakaivantoon kertyi vettä ja kaivannon yli asetettuun tukkiin oli
kiinnitetty pumppu pumppaamaan vettä pois. Autonkuljettaja nostettiin kaivinkoneen kauhassa korjaamaan pumpun kiinnitystä. Työn aikana kauhalla nostettiin tukkia, joka pyörähti, ja kauhassa ollut kuljettaja jäi puristuksiin.
36 Laivaan lastattiin paperirullalavoja ylitöinä lauantai-iltana. Näyttömiehenä toiminut ahtaaja jäi kontin ja sen viereen peruutetun kasettilavan väliin.
38 Palomies hukkui palokunnan venettä huoltaessaan.

1990
2 Alukseen lastattiin puoliperävaunuja ja lauttavaunuja vetomestareilla. Surrarina
toiminut ahtaaja jäi puristuksiin puoliperävaunun ja lauttavaunun väliin, kun
puoliperävaunun alle asetettu traileripukki kaatui.
6 Junamiehenä toiminut asemamies seisoi ensimmäisen vaunun puskimella.
Ylikäytävän kohdalla kiskourat olivat jäässä ja vaunu suistui kiskoilta. Asemamies
putosi puskimelta ja jäi junan alle.
15 Trukinkuljettaja peruutti työntömastotrukkia varastohyllyrivien välissä nostomasto ylhäällä. Trukki osui varastohyllyyn ja lähti kaatumaan. Kuljettaja yritti
hypätä ohjaamosta ja jäi kaatuneen trukin alle.
23 Trukki suistui alas paperitehtaan rautatielastaussillalta ja kaatui. Trukinkuljettaja
jäi kaatuneen trukin alle.
28 Kaksi autonkuljettajaa ryhtyi vaihtamaan maansiirto- ja kuljetusyrityksen
kuorma-auton jousipakka. He asettivat kuilunosturin männän päälle lankunpätkän, asennuspukin sekä teräslieriön ja auton etupää nostettiin ylös.
Vääntäessä pakkaa irti viritelmä petti. Toinen kuljettajista menehtyi.
34 Tavaravaunuja työnnettiin raiteilta ratapihalle. Vaihtotyönjohtaja seisoi ensimmäisen vaunun puskimella. Tasoristeyksessä vaunuihin törmäsi linja-auto. Vaunut
putosivat kiskoilta ja työnjohtaja putosi puskimelta vaunun alle.
35 Metsäteknikko oli lukemassa vedessä olleita puutavaranippuja uittokirjaan. Hän
liukastui tai kompastui, putosi nippujen päältä veteen ja hukkui.
1991
5 Murskausliikkeen kuorma-autosta hajosi jousipakka. Autoa kuljettanut murskamies ryhtyi yksin vaihtamaan jousipakkaa maastossa. Liikkeen omistaja löysi
miehen menehtyneenä alaspudonneen jousipakan alta.
8 Konduktööri avasi tavaraosaston oven lukituksen junan lähestyessä asemaa
noin 85 km/h nopeudella. Jostakin syystä ovi avautui, ilmavirta paiskasi oven
auki ja konduktööri putosi junasta.
13 Jäteauto oli tyhjentämässä kiinteistön jäteastioita. Apumies seisoi lyhyen
peruutuksen aikana auton perässä astiahissin päällä ja putosi auton alle.
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15 Työmaalle tuotiin teräslevykuorma, jota ryhdyttiin purkamaan nosturilla. Työntekijä kiipesi nostettavan levynipun päälle ohjaamaan nostoa. Noston aikana
nostoraksit irtosivat, kyydissä ollut työntekijä putosi ja jäi nipun alle.
16 Kuljetusyritys oli tuonut tenniskentän asfaltointiin omalla kuljetuskalustollaan
asfalttijyrän. Jyränkuljettajan ajaessa alas lavetilta, jyrä alkoi luistaa ja putosi
ajoluiskalta kaatuen ojaan. Kuljettaja jäi jyrän alle.
17 Paperitehtaan väliaikaisessa varastossa lastattiin paperirullia rekka-autoon.
Trukki peruutti lattialla olleeseen syvennykseen, jolloin paperirulla putosi trukista.
Auton vieressä selin trukkiin seissyt autonkuljettaja jäi rullan alle.
21 Ratatyöntekijä oli puhdistamassa junavaihteita jäästä, kun hän ilmeisesti sai
sairaskohtauksen ja kaatui menehtyen päähän saamiin vammoihin.
23 Kurottajatrukilla siirrettiin puuta kuorimarummulle sellu- ja paperitehtaalla.
Taakasta putosi tukki trukin kattoikkunan läpi ohjaamoon trukinkuljettajan
päälle.
27 Työpari oli sellutehtaan ratapihalla siirtämässä junanvaunua vintturilla. Siirrossa
käytetyn väliköyden pysymisen siirtosangassa varmistettiin puukepillä (ø 4 - 5
cm). Vedon aikana keppi katkesi ja iski työntekijää päähän.
29 Ruoppaajan käyttämä läjitysalue oli merkitty poijuilla. Kun poijuja ei enää tarvittu
lähti työntekijä yksin nostamaan poijuja merestä. Hänet löydettiin myöhemmin
merestä hukkuneena.
32 Ahtaaja jäi oli kävelemässä aluksesta ruokatauolle ja jäi laiturialueella takaa
tulleen lauttavaunua (osin kuormattu) työntävän vetomestarin alle.
33 Nosturinkuljettaja oli työvuoron päätyttyä siirtymässä kävellen sosiaalitiloihin ja
jäi kuonasenkkaa työntävän junan alle tehdasalueella.

1992
1 Sahalla käytetystä pyöräkuormaajasta poistuttiin laskemalla nostohaarukat alas
ja käyttämällä haarukan rakenteita askelmina. Kuormaajankuljettaja laski
nostohaarukat vain osittain alas ja oli poistumassa kuormaajasta, kun hän putosi
ja puristui nostolaitteen ja ohjaamon rakenteiden väliin.
5 Konduktööri yritti nousta jo liikkeelle lähteneeseen junaan, liukastui ja jäi junan
alle.
8 Kahden asentajan tehtävänä oli junaradan opastinjärjestelmän korjaus läppäsillalla. Miehet olivat juuri tulleet paikalle ja ilmeisesti puhdistamassa rataa lumesta
sillan eri päissä. Kumpikaan ei huomannut lähestyvää junaa, jonka alle molemmat jäivät.
11 Tiehöylänkuljettaja aurasi tienpenkkaa, kun nailonnarulla tiehöylään kiinnitetty
varaterä putosi höylän pyörien ja rungon väliin jännityksiin. Kuljettaja yritti
hylsyavaimella hakkaamalla irrottaa terää, jolloin kaarelle jännittynyt terä oli irtosi
ja iski höylänkuljettajaan.
19 Tienparannustyössä ajettiin mursketta ajotien toiselle kaistalle. Paikalla oli
muutamia murskeautoa, joille ylösottaja näytti kuorman tyhjennyspaikat ja ohjasi
liikennettä. Ylösottaja jäi peruuttavan murskeauton alle.
20 Rautateillä työskennellyt siivooja oli aamulla aloittamassa työvuoroaan. Jostakin
syystä hän lähti ratapihalla ylittämään rataa ja jäi seisoneiden junavaunujen takaa
tulleen veturin alle.
21 Sisävesisatamassa lastattiin alukseen pylväsnippuja autonosturilla. Ahtaaja toimi
merkinantajana ja putosi laivan kannelta laiturille nosturin koukussa riippuneen
pylväsnipun työntämänä.
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27 Raitiovaunu oli vikaantunut raiteille ja jäänyt jännitteettömälle raideosalle. Kaksi
hallimiestä ajoi paikalle toisella vaunulla tarkoituksenaan hinata vikaantunut
vaunu hallille. Miehet ryhtyivät työntämään vikaantunutta vaunua, joka lähti
jännitteiselle raideosalle saavuttaessa liikkeelle ja törmäsi miesten paikalle
tuomaan raitiovaunuun. Toinen miehistä puristui vaunujen väliin.
34 Laivasta purettiin satamassa puutavaranippuja. Ahtaaja oli ruumassa puutavaranippujen päällä siirtymässä pois nostettavan nipun vaara-alueelta, kun hän
liukastui ja putosi puutavarannipun ja ruuman seinämän väliin.

1993
1 Asentaja ryhtyi pesemään säiliökonttia, jonka voiteluöljykuorma oli tyhjennetty
aikaisemmin typellä. Asentaja ei tiennyt typen käytöstä, laskeutui säiliöön ja
tukehtui hapettomassa säiliössä. Myös kaksi ensimmäistä pelastajaa menettivät
tajuntansa säiliössä, mutta heidät saatiin elvytettyä.
2 Vaihtotyönjohtajana toiminut junamies seisoi junan 1. ja 2. vaunun välissä
askelmalla tai puskimella. Juna törmäsi tehdasalueen tasoristeyksessä rekkaautoon ja junamies jäi puristuksiin vaunujen väliin.
4 Jätteenkuljetusauto kävi tyhjentämässä kiinteistön jätesäiliön ja oli poistumassa
pihasta, kun auto lähti luistamaan kaltevalla piha-alueella. Auto kaatui pihaalueen reunassa ja kuljettaja jäi puristuksiin auton alle.
10 Laivan ruumassa lastattiin eri kokoisia hylkypaperirullia 5 - 8 rullan pinoihin. Pieni
alus kallistui ruumassa pinoja tehneiden trukkien liikkeestä, jolloin yksi rullapino
kaatui ja ahtaaja jäi paperirullien alle.
12 Autonkuljettaja oli hakemassa täysperävaunuyhdistelmällä kalkkikuormaa
yrityksestä. Kuljettaja pysäytti auton ennen lastauspaikkaa ja nosti vetoauton
kippilavan ylös. Kuljettaja ei lukinnut lavaa ylös, siirtyi lavan alle ja puristui
laskeutumaan lähteneen kippilavan ja auton rungon väliin.
13 Trukinkuljettaja oli siirtämässä kahta konttia tuotevarastoon pakkaustuotetehtaalla. Kuljettaja peruutti tukipyörätrukkia, kun trukin maston osui varaston oven
yläreunaan. Kuljettaja putosi trukin istuimelta betonilattialle.
20 Asentaja valmisteli asennustyötä autokorjaamolla ja jäi puristuksiin alaspudonneen kuorma-auton hytin ja lokasuojan väliin.
26 Hinaajan öljyvuotoa tutkinut sukeltajan nousi pintaan kahden merenkäynnissä
toisiaan kohti liikkuneen aluksen välistä ja puristui alusten väliin.
1994
2 Juna oli sivuuttamassa asemaa, kun jakelukuorma-auto peruutti kiskoja kohti
aseman takaa. Kuorma-auton takalaitanostin törmäsi veturin keulaan vasemmalle puolelle ja veturissa ollut koneapulainen kuoli.
5 Työkoneurakoitsijan palveluksessa ollut trukinkuljettaja ajoi pienoispakettiautolla
päin toisen urakoitsijan kurottajakuormaajan kauhaa sellutehtaan alueella. Kuormaaja oli kääntymässä vastaantulijan kaistalla, näkyvyys oli olematon johtuen
esiselkeytysaltaasta nousevasta sumusta.
6 Kuljetusliikkeen perävaunullinen kuorma-auto toi yrityksen varastohallille lastulevykuorman. Kuorma-autonkuljettaja avasi lastulevynippuja sitoneet liinat, jolloin
kahdesta nipusta ylempi luisui hänen päälleen.
9 Vaihtotyönjohtajana toiminut junamies seisoi veturin työntämän vaunujonon
ensimmäisen vaunun astinlaudalla. Hän ei huomannut viereistä raidetta vierinyttä
vaunua ja jäi sen ruhjomaksi.
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11 Ratapihalla oli käynnissä vaunuryhmän vaihtotyö. Junamies meni kytkentätilanteessa liikkuvien vaunujen väliin ja jäi junavaunun alle.
13 Autonkuljettaja oli noutamassa perävaunua tavaraterminaalin lastauspihalta.
Hän poisti kiilan lastauslaiturissa olleen perävaunun pyörän edestä ja siirtyi
kuorma-autonsa luokse. Perävaunu lähti itsestään liikkeelle lastauslaiturista ja
törmäsi kuorma-autoon. Kuljettaja jäi auton ja perävaunun väliin.
14 Maanrakennusyrityksen työryhmä oli aloittamassa tien asfaltointityötä. Liikenteenohjaaja seisoi liikkeelle lähteneen kuorma-auton vieressä, kun hänen
reppunsa tarttui kuorma-autoon ja liikenteenohjaaja horjahti auton alle.
17 Kuljetusliikkeen autonkuljettaja oli lastannut vetoautoon puutavarakuorman
auton perään kiinnitetyllä puutavaranosturilla. Kuljettaja laskeutui alas nosturista
ja liukastui, jolloin hänen vartalonsa painoi ohjainta, joka siirsi nosturia lähemmäksi kuormaa. Kuljettaja jäi puristuksiin kuorman ja nosturin väliin.
22 Autonkuljettaja oli kaupan pihassa purkamassa maatalouskoneita sisältänyttä
kuormaa kuorma-auton nosturilla. Nostovyön katkesi ja kuljettaja jäi lavalta
pudonneen nostettavan taakan alle.
25 Autonkuljettaja valmisteli jätepuulla täytetyn siirtolavan nostoa. Hän aikoi ensin
oikaista lavaa kuorma-auton rungon suuntaiseksi, kiinnitti vain lavan toisen
vaijerin vetolaitteeseen, siirtyi rungon ja lavan väliin ja jäi tällöin jo osittain
ylösnousseen siirtolavan ja auton rungon väliin.
26 Jätehuoltoyhtiön koneenkuljettaja oli levittämässä traktorilla lietettä pellolle.
Lieteperävaunun tyhjennysputki tukkeutui. Kuljettaja nousi säiliön miesluukulle ja
joko putosi tai laskeutui alas menehtyen rikkivetymyrkytykseen.
27 Maanviljelijä pysäytti traktorinsa ja nousi pois ohjaamosta. Traktori lähti itsestään liikkeelle alamäkeen. Maanviljelijä juoksi traktorin rinnalle ja jäi ojaan kaatuvan traktorin alle.
28 Varastomies sai sairaskohtauksen ja putosi alas trukista.

1995
1 Kuljetusliikkeen säiliöauto toi täyteainetta paperitehtaalle. Autonkuljettaja aloitti
aineen pumppauksen varastosäiliöön auton pumpulla ja havaitsi, että pumpun
akselitiiviste vuosi. Kuljettaja ryhtyi pumpun käydessä kiristämään vuotavaa
laippaa, jolloin hänen kätensä takertui pumpun käyttöakseliin.
8 Ratamies toimi näyttäjänä sepeliä raidetyömaalle tuovalle kuorma-autolle. Hän
antoi kuorma-autolle peruutusluvan, kulki itse peruuttavan auton takana, liukastui
tai kompastui ja jäi kuorma-auton takapyörien alle.
12 Maalaustyöryhmä työskenteli moottoritiellä. Työnjohtaja saapui paikalle ja
työryhmä pysäköi etumerkintälaitteensa moottoritien vasemmalle kaistalle.
Miehet keskustelivat laitteen luona, kun moottoritietä ajanut henkilöauto törmäsi
laitteeseen. Työnjohtajan menehtyi ja yksi työntekijöistä loukkaantui.
18 Vaihtotyönjohtaja seisoi avovaunun päädyssä seisontatasolla. Vaunuletkaa
jarrutettaessa käsikaiteen tapit nousivat kiinnitysholkeistaan ja kaide irtosi.
Kaiteesta kiinni pitänyt työnjohtaja putosi vaunun päädystä.
24 Autoilija korjasi kuorma-auton jäähdyttäjää korjaamolla. Hän nosti ohjaamon
ylös nostosylinterillä ja käänsi mekaanisen tuen kiinni-asentoon. Ulottuakseen
jäähdyttäjään, hän irrotti nostosylinterin ohjaamon puoleisesta kiinnityksestään.
Autoilija vaikutti tahattomasti mekaaniseen lukintaan, ohjaamo putosi alas ja
autoilija puristui kuorma-auton ohjaamon ja rungon väliin.
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30 Liikennöitsijä kiirehti pois autohallista samanaikaisesti hallista ulos peruuttavan
linja-auton ja hallin ovenpielen välistä. Hallin ulkopuolella liikennöitsijä liukastui ja
jäi hallista ulos peruuttamassa olleen linja-auton takapyörien alle.

1996
8 Kansikorjausmies valmisteli satamaan tuloa levittämällä kiinnitysköysiä. Korjausmies kiersi köyden normaaliin tapaan käynnissä olevan nostovinssin kaulalle
pariin kertaan. Tässä tilanteessa hän takertui köyden ja vinssin väliin, pyörähti
ympäri ja sai vammoja mm. päähänsä.
9 Autonkuljettaja oli kuljetusliikkeen tiloissa huoltotöissä. Hän työskenteli ajoneuvojen kuljetusauton perävaunun etupyörien takana, kun hihna, joka piti perävaunun ajoluiskaa ylhäällä, irtosi pidikkeistään. Ajoluiska kaatui alas ja ajoluiskien
välinen metallinen välikappale osui autonkuljettajaan.
10 Pienellä kauhakuormaajalla siirrettiin lunta parkkitalossa. Kerrosten väliset
kulkutiet olivat matalia, joten kuormaajasta poistettiin turvahytti. Samalla irtosivat
istuin, turvavyö ja ajovalot. Vauhdilla kipattaessa kuormaaja kaatui etupyöriensä
yli betonikaidetta vasten ja kuormaajankuljettaja jäi koneen ja kaiteen väliin.
13 Autonkuljettaja purki säiliöautonsa rikkihappolastin ja letkutti säiliöt sellutehtaalla. Kuljettajan nähtiin ottavan tikkaat ja laskeutuvan takimmaisen säiliöön.
Myöhemmin hänet löydettiin tuupertuneena säiliön pohjalta. Paineilmalaittein
varustettu pelastaja sai kuljettajana säiliöstä ulos, mutta uhri ei toipunut elvytyksessä.
16 Autonkuljettaja oli kuormaamassa koivurankaa metsätien varressa kuormaauton puutavaranosturilla. Kuljettaja oli nousemassa tai laskeutumassa kuormaajalta, kun hän kompastui työvalaisimen sähköjohtoon, putosi ja jäi puristuksiin
nosturin peräasennustelineen ja sitä siirtävän sylinterin väliin.
17 Varastojärjestelijä jäi varastohyllystä 2 m korkeudelta pudonneen vanerisen
pakkauslaatikon alle, kun hänen ohjaamansa työntötrukki törmäsi varastohyllyn
poikkipalkkiin.
20 Kaksi liikenteenohjaajaa ohjasi liikennettä valtatien päällystystyömaalla. Työmaata lähestyi ylinopeudella pakettiauto, jonka kuljettaja ei havainnut pysäytysmerkkiä, vaan ajoi jarruttamatta toisen liikenteenohjaajan päälle.
24 Paperitehtaan alueella siirrettiin omalla veturilla ja miehistöllä vaunuletkaa.
Junamies siirtyi viimeisenä olevaan kloraattivaunuun, irroitti sen liikkuvasta
junaletkasta, putosi vaunujen väliin ja jäi säiliövaunun alle.
26 Sellutehtaan terminaalissa purettiin puutavaranippuja rautatievaunusta. Urakoitsijan koneenkuljettaja katkoi puutavaranipun sidelankoja, kun yksi vaunun
reunan yli ulottuvista tukitolpista katkesi. Kuljettaja putosi nipun hajotessa puiden
mukana maahan.
27 Tehtävänä oli kuorma-auton etupyörien asennus korjaustyön jälkeen. Autonkuljettaja meni auton alle, sijoitti etuakseliston kohdalle keskelle ns. pullotunkin ja
aloitti noston. Hän ennätti poistaa vasemman jarrurummun alla olleen tuen, kun
auto nytkähti taaksepäin, tunkki kaatui ja auto putosi alas akseliston varaan.
Autonkuljettaja puristui auton alle.
.

10
102
1997
3 Kuorma-autonkuljettaja korjasi ajon aikana tyhjentynyttä kuorma-auton
rengasta kuljetusliikkeen korjaamolla. Hän oli täyttämässä rengasta ja nojasi
siihen kyynärpäällään. Rengas räjähti yllättäen. Ilmanpaine osui kuljettajan
rintakehään ja sinkosi hänet selälleen lattialle.
4 Kapteeni ohjasi käsimerkein peruuttavaa ilmantorjunta-ajoneuvoa hallissa, kun
hän jäi ko. vaunun ja toisen paikallaan olleen vaunun väliin puristuksiin.
8 Jätekonttia tyhjennettiin nostamalla sitä vinssin avulla autoon. Kontti kaatui
nostossa ja apumies jäi kontin ja maassa olleen jääkasan väliin.
12 Satama-altaasta ruopattua vetistä pohjalietettä kuljetettiin pois proomulla.
Oikealle suuntautuneessa kaarrossa proomu kaatui ja sen kuljettaja hukkui.
13 Hakeautonkuljettaja oli purkamassa sellutehtaalla perävaunullisen rekan
vetovaunua. Auton kuormatilan kuljetin syötti haketta ajotasossa olevaan
aukkoon, jota peitti 0,5x0,8 m aukoin varustettu ritilä. Kuljettaja putosi ritilän läpi
ja ruhjoutui hakkeen ruuvikuljettimen ja kourun väliin.
14 Valtatien viereiselle levähdyspaikalle varastoitiin läheisen rumputyömaan rakennustarvikkeita. Paikan ylitse kulki avoin 20 kV jännitelinja noin 6,5 m korkeudessa. Kuorma-autonkuljettaja oli nostamassa rakennustelinettä kuormausnosturilla, kun nosturin puomi osui jännitteiseen johtoon.
16 Käytöstä poistetun kaatopaikan rinteeseen ajettiin dumpperilla jätemaata. Dumpperinkuljettaja peruutti rinnettä alas täydessä lastissa. Dumpperin lava kaatui ja
kuljettaja poistui ohjaamosta selvittääkseen kaatumisen syytä, jolloin vieressä ollut
suuri kivi kaatui kuljettajan päälle.
18 Kehitysvammainen työntekijä oli työssä koulutilalla. Hän oli yksin pellolla nostelemassa heiniä traktorin peräkärryyn. Hänellä ei ollut traktorin käyttöoikeutta, mutta
hän on noussut traktoriin ja käyttänyt sen hallintalaitteita, jolloin traktori lähti viettävällä rinnepellolla liikkeelle. Työntekijä putosi tai yritti hypätä traktorista ja jäi traktorin takapyörän alle.
23 Pääradan perusparannustyömaalla oli urakkana sähköpylvään perustuksen
tekeminen. Urakoitsijan vastaava mestari oli käymässä työmaalla ja jäi ratatyömaan sivuuttaneen henkilöpikajunan töytäisemäksi.
24 Tiemerkintämies korjasi laajalla risteysalueelle tiehen tehtyjä maalaustyön
apumerkintöjä. Risteysalueelle saapui henkilöauto, joka harhautui pois oikealta
ajolinjalta keskelle risteysaluetta ja ajoi merkintätyötä tehneen päälle.
28 Katsastuskonttorilla oli tarkoitus vaihtaa korkeaan opastuskilpeen uudet aukioloajat. Vaihtotyö päätettiin tehdä trukin avulla. Katsastusaseman katsastusmies
ajoi trukkia ja katsastusaseman esimies seisoi trukin piikkien päällä. Trukki kulki
asfaltilla olleen vedellä täyttyneen montun yli ja heilahti voimakkaasti. Esimies
putosi maahan ja jäi trukin alle.
34 Rataesimiehen johtama työryhmä oli korjaamassa vaihdevikaa vilkkaasti liikennöidyllä ratapihalla. Työtä tehtiin kumartuneena vaihteen päälle, eivätkä miehet
huomanneet ratapihalla peruuttavaa Intercity-junaa, jonka alle kaksi heistä jäi.
Rataesimies menehtyi ja vaihteenkorjaaja loukkaantui vakavasti.
36 Kuorma-autonkuljettaja sopi kaivinkoneenkuljettajan kanssa hakevansa lekan
kaivinkoneen työkalukaapista. Kaivinkoneenkuljettaja ajoi kaivinkonetta eteenpäin
huomaamatta autonkuljettajan jo siirtyneen työkalukaapin luokse. Autonkuljettaja
jäi puristuksiin avaamansa työkalukaapin oven ja vieressä seisseen siirtolavan väliin.
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37 Kaupan varastolla purettiin trukilla putkilastia puoliperävaunusta. Varastomies nousi
perävaunun laidalle näyttämään trukille ohjausmerkkejä. Kun trukin piikkejä nostettiin hieman, kaksi putkinippua (1,7 ja 0,5 tn) vierähti piikkien päältä, töytäisi varastomiehen lattialle ja putosi hänen päälleen.
38 Metalliyrityksessä lastattiin säiliön vaippaa (Ø1,8 m; pit. 4 m, paino 3,2 tn) kuljetusliikkeen kuorma-auton lavalle. Vaippa oli trukin haarukoilla, masto taka-asennossa.
Trukinkuljettaja ajoi vaipan noin 1,5 m päähän lavan reunasta ja meni lavan ja
vaipan väliin. Vaippa vieri haarukoilta trukinkuljettajan päälle.
40 Maatalouslomittaja oli lenkillä ravikärryillä. Hän oli valinnut ajoreitin, joka kulki
kaksi kertaa vilkasliikenteisen rautatien ylitse. 50 m päässä ylikäytävästä hevonen
vauhkoontui ja juoksi puolipuomin läpi junan kylkeen.
43 Traktoriin kytketyn perunannostokoneen säiliötä tyhjennettäessä jouduttiin peruuttamaan. Nostoon osallistunut eläkeläinen puhdisti peruutuksen aikana koneen
kuljetinmattoa, liukastui ja jäi nostokoneen yliajamaksi.

1998
2 Maatalouden tutkimustilan työnjohtaja kuljetti traktorilla hiekkasirotinta. Kuljetuksen aikana hiekkasirotin alkoi heilumaan. Työnjohtaja pysäytti traktorin ja
ryhtyi tutkimaan heilumisen syytä, jolloin hiekkasirotin lähti nousemaan ylös ja
työnjohtaja puristui sirottimen ja traktorin renkaan väliin.
6 Autoilija toi maansiirtoautolla murskekuormaa kiitoratatyömaalle. Samaan aikaan
paikalle saapui päätoteuttajan yhdyshenkilönä toiminut teknikko, joka lähti
kävelemään kohti kippauspaikkaa ja jäi peruuttavan auton alle.
10 Työpäällikkö oli mittaamassa valtatien uuden päällysteen laatua. Hän kulki
jalkaisin ja työnsi mittauslaitetta oikeanpuoleisella ajokaistalla liikenteen kulkusuuntaan. Hänen takanaan noin 10 m päässä ajoi turva-auto. Takaa tullut taksi
törmäsi turva-autoon, joka iskeytyi työpäällikön päälle.
16 Kuljetusliikkeen rekka-autoon lastattiin kipsilevyjä levyjä valmistavassa yrityksessä. Autonkuljettaja oli lavalla ottamassa vastaan trukilla tuotuja kipsilevynippuja
ja jäi levynipun ja lavan rakenteiden väliin.
21 Urakkana oli radan ali kulkevien rumpujen korjaustyö. Urakoitsijan palveluksessa
ollut työntekijä etsi penkalle sijoitetusta varastosta tarveaineita. Työntekijä ei
havainnut lähestyvää junaa ja jäi sen töytäisemäksi.
29 Säiliöautonkuljettaja löydettiin kylmän jakeluaseman asfaltilta auton tankin
kohdalta puolen yön aikaan. Säiliöautossa oli työvalot päällä, polttoaineen syöttö
vapaapurku-menetelmällä, säiliöt jo tyhjentyneet. Kuljettaja on ilmeisesti purkua
tarkkaillessaan pudonnut alas tankin päältä.
34 Kauhakuormaajankuljettaja pysäytti kuormaajan alaspäin viettävään rinteeseen, veti seisontajarrun päälle ja laski koneen kauhan maahan. Kuljettaja meni
työskentelemään kuormaajan eteen, kuormaaja lähti liikkeelle ja kuljettaja jäi
kuormaajan ja seinän väliin.
35 Maataloustyöntekijä oli vaihtamassa kalkinlevitysvaunun akselistoa. Hän käänsi
vaunua traktorin kauhakuormaimeen kiinnitetyn ketjun avulla, jolloin vaunu
keikahti traktorin kauhaa vasten. Työntekijä meni kauhan ja siihen nojaavan
vaunun alle korjaamaan tilannetta, vaunu putosi alas ja työntekijä jäi puristuksiin
sen alle.

