Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

TOT 8/11
Teematutkinta
Kuorma-autojen lavojen ja
rungon väliin jäämisistä aiheutuneet
työpaikkakuolemantapaukset
Tutkittujen kuolemantapausten taustat, keskeiset syyt ja
vastaavien tapaturmien torjuntakeinot.

TOT-teematutkinnassa tutkitaan työpaikalla sattuneet uusimmat kuolemantapaukset ja analysoidaan samalla aiemmin tutkitut vastaavankaltaiset.
TOT-teematutkinnan keskeisenä tavoitteena on esittää vastaavien tapaturmien torjuntaa hyviksi todettujen käytäntöjen ja nykytekniikan avulla.
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1. Taustatekijät

Kuva 1. YTOT 2/03 kuva, jossa keppi osoittaa kohtaa, jossa suolauslaitteen hihnakuljettimen
toimintaa ohjaava venttiili sijaitsee.

1.1 Itsenäinen työ, kokeneet kuljettajat, tekniikan kehitys
Yhteistä useille tutkituista tapaturmista oli, että niillä ei ollut silminnäkijöitä ja tutkinnassa on jouduttu tekemään päätelmiä tapahtumien kulusta. Tiedot ovat olleet
hyvin niukkoja. Kuljettajat ovat toimineet työssään yksin ja reagoineet tien päällä
erilaisiin poikkeamatilanteisiin, kuten laitteiden toiminnan häiriöihin. Osa tutkituista
tapaturmista on parinkymmenen vuoden takaa ja viestintäverkkojen kehittymisen
sekä kännyköiden ja muiden viestintälaitteiden käytön arkipäiväistymisen myötä
nykyisin kuljettajilla on paremmin mahdollisuuksia kutsua korjausapua reistailevalle
kalustolle myös kesken ajon ja esimerkiksi raportoida havaituista toimintahäiriöistä.
Tapaturmien uhrit ovat olleet kokeneita kuljettajia heille on ilmeisesti kehittynyt rutiineja myös häiriönpoistoon. Häiriönpoisto on saatettu tehdä ilman huolellista etukäteissuunnittelua ja mukana kulkevalla välineistöllä. Tutkintaraporteissa ei ole ollut mai2

nintoja että tapaturmien uhrit olisivat olleet varsinaisesti kuorma-automekaanikkoja.
Useat tapaturmien uhreista ovat olleet itse yrittäjiä ja häiriöt on saatettu korjata
ajoaikataulujen puitteissa ja muistinvaraisesti ilman paperitöitä, siksi tutkintaa varten
on jäänyt niukasti dokumentteja.
1.2 Laitteiden sijoitus
Laitteita ja lisälaitteita (mm. paineilma- tai hydraulijärjestelmälle) on sijoitettu lavan/
kipin/kuormakorin ja rungon väliin auton rungon keskelle. Kun kuljettaja on havainnut toimintahäiriön, hänen on täytynyt joko mennä auton alle tai nostaa kippi ylös ja
mennä osin lavan alapuoleiselle puristumisvaara-alueelle paikallistamaan tai poistamaan häiriötä. Osaan laitteista on helpompi ja siistimpi reitti lavan ja rungon välistä
käsin.
Varsinkin talvi- ja yöaikaan niukka työkohdan valaistus ohjaamon takana rungon
päällä on vaikeuttanut tarkistus-, huolto-, häiriönpoisto- tai säätötöitä. Uudemmissa
ajoneuvoissa on joskus lisätty työvaloja myös ohjaamon taakse.
1.3 Ahdas väli rungon ja lavan välissä
Ajoneuvon toiminnalle on olennaista, että raskas kuorma on matalalla. Lavan, kipin
tai kuormakorin ja rungon väliin ei ole jätetty ylimääräistä tilaa ja rungon ja mekanismin väliin muodostuu puristumisvaara. Käytännössä tila on niin kapea ja kuormankäsittelykyvystä ja kuormasta johtuvat puristavat voimat niin suuria, että mekanismin ja rungon väliin puristuminen rikkoo kehon puristumiskohdasta.
1.4 Hiljainen ja nopea toiminta
Hydrauli- tai paineilmatoiminen kuormankäsittelylaite toimii suhteellisen hiljaisesti,
mutta liike tapahtuu vain muutamissa sekunneissa. Vaimeat äänet ja varoitusäänet hukkuvat helposti liikenneympäristön taustaääniin, moottorin käyntiääneen ja
työvaiheen ääniin – varsinkin jos varoitusäänet on tarkoitettu kuulumaan vain ohjaamoon. Toisaalta on ymmärrettävää, että ylimääräisiä ääniä on yleisesti haluttu
välttää, koska ajoja ja kuljetuksia tehdään paljon yöaikaan myös asutuilla alueilla.
Siirtoliikkeen nopeus on olennaista esim. toistuvassa suurivolyymisessä työssä,
esim. kontin- tai siirtolavojen käsittelyssä.
1.5 Mahdollinen ajallinen viive ennen työliikettä
Hallintalaite saattaa olla pitkiäkin aikoja asetettuna toimintatilaan (esim. lavan alaslasku), mutta työliike saattaa viivästyä tai odottaa rajaehdon täyttymistä esimerkiksi
paineiden vaihtelun, vuodon, tukoksen tai venttiilin/kytkimen toimintahäiriön vuoksi.
Tämä aikana kuljettajan on mahdollista siirtyä puristumisvaara-alueelle esimerkiksi
paikallistamaan tai poistamaan häiriötä.
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Kuva 2. YTOT 2/01 liittyvät runkopalkkien välissä olevat lumenpeittämät venttiilistöt, joita
kuljettaja on mennyt ”rassailemaan”.

1.6 Toimintahäiriöt
Kuorma-autot ja niihin asennettuja laitteita käytetään vaihtelevissa ja haastavissa
ulko-olosuhteissa. Lämpötilanvaihtelut
(ilmankosteus, vuorotteleva jäätyminensulaminen), voitelun puute, lika, ruostuminen, sähköisten liittimien vastinpintojen pinnoittuminen, jää, lumi, ajoviima,
vesi ja kosteus saattavat häiritä sekä
liikkuvien osien, ilmanpaine- ja hydrauliettä ohjausjärjestelmien toimintaa
1.7 Työasennot
Huolto-, vianpoisto-, säätö-, korjaus- tai
asennustöissä rungon päällä kuljettajan
työasento ja samanaikaisesti alaspäin
suuntautuva huomio estää lavan laskeutumisen havaitsemisen ajoissa, jotta puristumisvaara-alueelta ehtisi pois.

Kuva 3. YTOT 2/01, lunta kinostunut rungon
ja lavan väliin.
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Kuva 4. YTOT 1/08, kuvaan merkitty ”A” kohtaan jossa kuljettaja istui ja työskenteli tapaturmahetkellä.

Liikkumista vaikeuttaa ja hidastaa usein, että rungon päällä ei ole lattiamaista ehjää
pintaa eikä riittävästi tukipisteitä käytännöllisellä korkeudella käsin tarttumiseen.

2. Tapaturmien keskeiset syyt
2.1 Poikkeamat normaalitoiminnasta, laitteiden toimintahäiriötilanteet
Normaalisti häiriöttömässä työssä kuljettajan ei tarvitse nousta rungon ja nostetun
lavan tai kipin väliin. Usean tapaturman tutkinnan yhteydessä on dokumentoitu ainakin epäily häiriöstä tai tarkistustarpeesta. Joskus häiriöitä ja niiden varsinaisia
juurisyitä on vaikea paikallistaa ja siksi hyvin toimivat korjaavat toimenpiteet eivät aina heti ole mahdollisia. Häiriö voi olla esimerkiksi voimansiirrossa tai laitteen
ohjausjärjestelmässä.
2.2 Liiallinen luottamus mekanismin ylhäällä pysymiseen
Tutkittujen tapaturmien yhteydessä ei ole käytetty ylösnostetun kipin tai lavan mekaanista tuentaa. Kuljettaja joka säännöllisesti ajaa tiettyä ajoneuvoa, saattaa tuntea
laitteiston toiminnan ja luottaa sen tavanomaiseen toimintaan. Varmistamaton kippi
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tai kuormakori voi laskeutua yllättäen ja nopeasti toimintahäiriön tai hallintalaitteen
tahattoman aktivoitumisen vuoksi.
Osassa tapauksia laitteistot ovat olleet vanhoja. Jo standardissa SFS 5339 vuodelta
1987 todetaan kohdassa ”Turvallisuusvarusteet”, että ”Kippi tulee varustaa laitteella,
jonka avulla ylös nostettu kuormakori voidaan tarvittaessa, esim. huoltoa varten, tukea
mekaanisesti riittävän ylös.” Vanhemmissa tutkintaraporteissa on myös suositeltu tarvittaessa käyttämään muunlaista mekaanista tuentaa (esim. vahva puupönkkä tai pukki), jos lavan yhteyteen ei ole rakennettu mekaanista tukea. Yhdessä vanhemmassa
tutkintaraportissa (TOT 12/93) mainitaan, että auton mukana oli kaksi lankunpätkää,
joita ei tapaturmahetkellä yritetty käyttää mekanismin ylhäälläpysymisen varmistamiseen. Nykyisin ei pitäisi enää käyttää tilapäisvälineitä tuentaan vaan ajoneuvoissa pitäisi olla kiinteä varmistusmekanismi.

Kuva 5. TOT 12/93 liittyvä lavanlaskun vipu ja siihen liittyvä vipuvarsi rungon päällä.
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2.3 Viivästynyt toiminta
Kipin tai siirtolavalaitteen liike voi useista eri syistä tapahtua huomattavasti sen jälkeen kun ohjauslaitetta on käytetty (esim. paineen raja-arvon ylitys/alitus aktivoi
varsinaisen liikkeen). Vaikka ohjauksen käyttöpaikka on ohjaamossa tai ajoneuvon
sivulla, voi vikatilanteessa kuljettaja ehtiä puristumisvaara-alueelle ennen työliikkeen
alkua. YTOT 2/01 tapaturmassa kuljettajalta oli ehkä useidenkin nostoyritysten jäljiltä
jäänyt ohjain mahdollisesti epähuomiossa laskuasentoon.
2.4 Puristumisvaara-alueelle meneminen
Kuljettaja on tutkituissa tapaturmissa mennyt itse puristumisvaara-alueelle varmistamatta mekaanisesti laitteiston ylhäällä pysymistä.
2.5 Hallintalaitteita ei ole suojattu vahinkokäytöltä
Kuljettaja on mahdollisesti vaikuttanut hallintalaitteisiin tai venttiileihin vahingossa tai
laitetta on ohjattu vahingossa väärään suuntaan tai liian pitkälle. Vipuihin ja painikkeisiin ei ole asennettu koteloita tai suojakauluksia. Yhdessä tapaturmassa (TOT 12/93)
laitteistossa oli mekaaninen vipuvarsi, jonka liikuttaminen oli myös rungon päällä liikkuessa vahingossa mahdollista.
2.6 Moottori käynnissä häiriön paikantamisen/poiston aikana
Useissa tapaturmissa auto on ollut tyhjäkäynnillä, jolloin järjestelmä on nostanut
paineita paineilma- ja/tai hydraulijärjestelmässä tai pakoputken lämpö on vaikuttanut häiriön aiheuttaneen jäätymän sulamiseen (YTOT 2/01). Yhdessä tapauksessa
(YTOT 1/08) sen sijaan paineiden lasku vapautti mekanismin laskeutumaan.
2.7 Työhön keskittynyt kuljettaja ei havaitse kipin tai kuormakorin liikettä
Kipin lasku tai siirtolavan liike ei varoita riittävästi, mikäli katse on eri suuntaan.
Liike tapahtuu vain muutaman sekunnin aikana (SFS 5339 kohta 5.8) ja on hiljainen.
Laskeutuvan korin/kipin alta ei (työasento huomioiden) ehdi pelastautua.
2.8 Pikainen tarkistus muuttuu pidempikestoiseksi häiriönpoistoksi
(suunnittelemattomuus)
Kuljettaja on aluksi saattanut mennä rungon päälle ”vain kurkistamaan”, mutta on
saattanut jäädä tekemään vianpoistoa pidemmäksi aikaa kun oli itse alun perin tarkoittanut. Työn kestäessä ajallisesti pidempään ovat olosuhteet esim. paineilma- tai
hydraulijärjestelmässä muuttuneet ja työliike ehtii käynnistyä.
Ilmeisesti ennen häiriönpoistoon ryhtymistä ei ole arvioitu systemaattisesti töiden riskejä tai suunniteltu työvaihetta kokonaisuutena. Ainakaan tästä ei ole jäänyt
merkintöjä.
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2.9 Muutettu toimintaperiaate
Yhden tutkitun tapaturman (YTOT 1/08) kuorma-autoon oli tehty ennen maahantuontia muutoksia, joita ei ollut dokumentoitu. Yrittäjä ei ollut täysin tietoinen ostamaansa
kuorma-autoon ja sen laitteistoon tehdyistä muutoksista, joilla ilmeisesti oli nopeutettu vaihtolavalaitteen toimintaa konttien käsittelyssä.
2.10 Rikkinäinen ja huonosti sijoitettu hallintalaite
Yhdessä tutkitussa tapaturmassa (TOT 25/94) vaijerilla toimivan vaihtolavalaitteen
käyttökytkin oli vaurioitunut ja saattoi toimia tahattomasti (tai hetkeä kytkimeen vaikuttamisen jälkeen). Käyttökytkin oli myös sijoitettu auton takakulman lähelle niin,
että siihen saattoi ylettyä puristumisvaara-alueelta kuorma-auton takaa.

3. Vastaavien onnettomuuksien torjuminen
3.1 Turvallisten työmenetelmien noudattaminen
Ylösnostetun tukemattoman kippilavan, vaihtolavamekanismin tai kuormakorin alle
ei saa mennä. Lavan pysyminen yläasennossa tulisi aina varmistaa tarkoitusta varten
lavaan kiinnitetyllä mekaanisella ja tarpeeksi vahvalla tuella, mikäli puristumisvaaraalueelle meneminen on välttämätöntä. Ajoneuvoon kiinteästi asennettu mekaaninen
tuki ohjeistetaan standardissa SFS 5339. Jos rakenteessa ei ole turvallisen työskentelyn mahdollistavia tukia, siihen pitää tehdä tarvittavat varmistavat tuennat.
3.2 Moottorin sammutus
Auton moottori tulee mahdollisuuksien mukaan pysäyttää mentäessä paikallistamaan tai poistamaan häiriöitä auton laitteista.
3.3 Laitteiden sekä lisä-, käyttö- ja hallintalaitteiden sijoitus
Laitteiden ja ohjaimien käyttö vaara-alueelta pitää estää (esim. käyttölaitteiden ja
venttiilien sijoittelulla). Vahinkokäyttö ja käynnistys pitää estää (esim. hallintalaitteiden kotelointi, kaulukset tms.).
Häiriöherkät tai säätöä/huoltoa vaativat laitteet tulisi sijoittaa niin, että niiden
toiminnan voi tarkistaa ja niihin pääsee vaikuttamaan vaivattomasti ja altistumatta
ylösnostetun lavan/kipin/kuormakorin aiheuttamalle puristumisvaaralle.
3.4 Luotettavuus, huollettavuus, huollot ja katsastukset
Katsastuksessa on syytä tarkistaa kippilaitteistot ja vaihtolavalaitteistot.
Laitteet tulee suunnitella toimimaan kaikki käyttöolosuhteet huomioiden, myös
esimerkiksi tilanteissa, joissa lämpötila vaihtelee nopeasti (esimerkiksi ilmankosteus
tiivistyy ja jäätyy).
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Laitteet tulee ennakoivalla huollolla pitää hyvässä käyttökunnossa. On suositeltavaa, että monimutkaisten järjestelmien korjaukset teetetään ammattitaitoisilla
korjaamoilla.
Laitteiden huolto-, kunnossapito- ja säätötyöt tulee suunnitella. Laitteistoihin mahdollisesti tehtävät muutokset pitää dokumentoida ja tehdä merkinnät dokumenteissa
ja laitteessa. Laitteista pitää olla ohjeet käyttöä, huoltoa ja korjausta varten.
3.5 Laitteistojen edelleen kehittäminen
Puristumisvaaran hallintaan on useita mahdollisia tapauskohtaisesti harkittavia ratkaisuja. Laitteiden valmistajilla on tähän hyvät mahdollisuudet. Ratkaisujen käyttökelpoisuutta saattavat kuitenkin rajoittaa esimerkiksi kuorma-autojen käytön tyypilliset lämpö- ja kosteusolosuhteet sekä laitteistojen likaantumisherkkyys. Lisäksi liian
monimutkaiset ja työtä hidastavat järjestelmät saattavat aiheuttaa töissä myös uusia
vaaroja tai houkutella ohittamaan laite työn sujuvoittamiseksi. Erilaisia harkittavia
vaihtoehtoja voisivat olla esimerkiksi liiketunnistimet, erilaiset ”valoverho”-tyyppiset
tunnistimet, tuntoreunat, pakkokäyttöinen jatkuvaa vaikuttamista vaativa käyttökytkin, lyhyen kantaman tunnistesiru kuljettajalle tms.

4. Teematutkinnassa analysoidut aiemmat TOT ja
YTOT –tapaukset:
YTOT 1/08, YTOT 2/03, YTOT 2/01, TOT 25/94 ja
TOT 12/93, joista lyhyt tiivistelmä liitteinä.
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Liite 1.
Vuonna 2011 sattunut kuolemaan johtanut tapaturma
Mies (yrittäjä) meni yksin kotipihallaan ilmeisesti huoltamaan toimintahäiriöistä kärsinyttä auton laitetta ylösnostetun lavan ja auton rungon väliin. Mies puristui lavan ja
rungon väliin. Löydettäessä lavan käyttövivusto oli miehen vasemman käden lähettyvillä. Kuorma-auto oli käynnissä tapaturman jälkeen. Tapahtumilla ei ole silminnäkijöitä, mutta mies oli aiemmin kertonut laitteen toimintahäiriöistä.

Liite 2.
Vuonna 2008 sattunut kuolemaan johtanut tapaturma
Yrittäjä NN oli katsastusta varten poistamassa maahantuomansa käytetyn kuormaauton vetokytkintä. NN istui auton rungon ja ylösnostetun vaihtolavalaitteen kippimekanismin välissä irrottamassa vetokitaa auton rungosta, kun kipin runko putosi
yllättäen. NN puristui kuoliaaksi heti. Vaihtolavalaite oli rakenteeltaan erilainen kuin
tyypillisesti suomessa käytettävät vastaavat laitteet.

Liite 3.
Vuonna 2003 sattunut kuolemaan johtanut tapaturma
Liikennöitsijä NN oli tyhjentämässä jäljelle jäänyttä suolausauton suolakuormaa varikolla. Tyhjennettyään lastin hän oli mennyt ylösnostetun lavan ja auton rungon väliin
ilmeisesti korjaamaan tai säätämään suolauslaitteen hydraulisen hihnakuljettimen
toimintaa ohjaavaa sähköisesti ohjattua venttiiliä, kun lava oli laskeutunut itsestään
alas. NN jäi lavan ja rungon väliin. Venttiilin toiminnassa oli aiemminkin ollut sama
ongelma, joka vaikeutti suolan levitystä aurauksen yhteydessä. NN oli kokenut ja
tunsi hyvin kuorma-auton ja suolauslaitteen tekniikan. Venttiili oli sijoitettu keskelle
autoa, joten NN joutui menemään kokonaan lavan alle. Tarkkaa syytä lavan laskeutumiselle ei löydetty, tutkintaraportissa epäillään syyksi hydraulijärjestelmän häiriötä.
NN ei itse laskenut lavaa. Auto oli tapaturman sattumishetkellä käynnissä.

Liite 4.
Vuonna 2001 sattunut kuolemaan johtanut tapaturma
Yrittäjänä toiminut kuorma-autonkuljettaja kuoli jäätyään keskiyön aikaan puristuksiin
kuorma-auton rungon ja alaslaskeutuneen lavan väliin. Kuorma-autolla oli aurattu tietä
ja auton paineilmajärjestelmään oli tullut toimintahäiriöitä jäätymisen vuoksi. Yrittäjän
tutkiessa järjestelmää ylösnostetun lavan alla, jäätyneet laitteet olivat ilmeisesti tyhjäkäynnin ja läheisen pakoputken lämpövaikutuksesta sulaneet hitaasti, ja lava laskeutui yllättäen hänen päälleen. Tapauksen havaitsi ohikulkija neljän tunnin kuluttua
tapahtumasta. Kuorma-auto oli käynnissä ja ohjaamossa kipin hallintalaite oli lavan
laskuasennossa. Ajoneuvoa ei ollut varustettu ylösnostetun lavan mekaanisella tuella.
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Liite 5.
Vuonna 1994 sattunut kuolemaan johtanut tapaturma
Autonkuljettaja löydettiin puristuneena siirtolavan ja kuorma-auton rungon väliin. Kuljettaja oli valmistellut siirtolavan nostoa. Ilmeisesti hän oli ensin aikonut oikaista lavaa
kuorma-auton rungon suuntaiseksi ja oli kiinnittänyt vain toisen vaijerin vetolaitteeseen. Kuorma-auto oli käynnissä. Kuljettajan ollessa lavan ja kuorma-auton välissä.
Hän oli käyttämässä tai juuri käyttänyt kuorma-auton takaosan sivussa olevia käyttökytkimiä, kun lava liikkui maassa, kohosi ja putosi kuljettajan selän päälle. Kuljettaja
jäi puristuksiin osittain ylösnousseen siirtolavan ja auton rungon vasemman takakulman väliin. On mahdollista, että jäisellä pihalla myös kuorma-auto on lavan oikaisun
yhteydessä liikahtanut taaksepäin, vaikka käsijarru oli mitä ilmeisemmin päällä. Kuorma-auton siirtolavan käyttökytkin oli viallinen ja mahdollisti myös vaijerin kiristymisen
myös sen jälkeen kun käyttökytkin on jo mennyt vapaalle. Kuljettaja oli ajanut tätä
autoa noin kolmen vuoden ajan.

Liite 6.
Vuonna 1993 sattunut kuolemaan johtanut tapaturma
Autonkuljettaja NN oli hakemassa kuormaa. Vähän ennen lastauspaikkaa NN on pysäyttänyt yhdistelmän ja nostanut vetoauton kippilavan ylös. Tämän jälkeen NN on
pukenut haalarit päälleen ja mennyt ohjaamon taakse lavan ja rungon väliin todennäköisesti tarkastamaan vasta edellisellä viikolla vaihdetun vaihteensiirtovivun nivelen
toimintaa. Auto oli tyhjäkäynnillä. NN löydettiin alaslaskeutuneen lavan puristamana,
hänen jalkansa olivat kippilaitteen ohjainvivun päällä. Ilmeisesti NN oli rungon päällä
ollessaan vaikuttanut lavan nostoa säätävään ohjaimeen tai vivustoon. Kipin hallintaelin oli sijoitettu runkoon auton vasemmalle puolelle heti ohjaamon taakse. Hallintaelintä ei voinut lukita tiettyyn asentoon muutoin kuin lukitusruuvilla ja ohjaimen liike
välittyi 1,5m vipuvarrella kipin nostosylinterin toimintaa säätävään hydrauliventtiiliin.
Ohjainta ei ollut suojattu estämään tahaton kosketus. Lava oli myös mahdollista ”lukita” ylösnostettuun asentoon kytkemällä toisella vivulla syöttö perävaunuun. Lavassa
ei ollut mekaanista lukituslaitetta, mutta mukana oli kaksi lankunpätkää. Tapaturmahetkellä mikään lukintatapa ei ollut käytössä. Normaalikäytäntö yrityksessä oli lukita
lava yläasentoon ohjaamalla hydrauliikka perävaunuun, ja mikäli lava oli kuormattu
käyttää mekaanista tukea vaaka- tai pystyasennossa rungon ja lavan välissä. Tapaturman jälkeen kippilaitteiston toiminta todettiin normaaliksi.
Raportti on hyväksytty TVL:n TOT-johtokunnan kokouksessa 11.11. 2014.
Tässä tutkintaraportissa esitetään tutkintaryhmän käsitys tapaturmaan johtaneiden tapahtumien
kulusta ja tapaturmatekijöistä sekä suositukset vastaavien tapaturmien torjuntatoimenpiteistä.
TOT-tutkinnan ja -raportin tarkoituksena on työtapaturmien torjunnan tehostaminen. Raportin
tarkoituksena ei ole ottaa kantaa eri osapuolten syyllisyyteen eikä vastuisiin.
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