TapaTurmavakuuTuslaiTosTen liiTTo

TOT 4/12
Teematutkinta
KULJETTAJAN ON
YMMÄRRETTÄVÄ PÄÄLTÄAJETTAVAN
KONEEN KAATUMISVAARA
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.
1

1. Taustatekijät
Yhdistävä tekijä monentyyppisille päältäajettaville pienkoneille on, että niiden renkaat
ovat lähekkäin ja painopiste ajon aikana korkealla. Tämän seurauksena koneet kaatuvat helposti kaltevalla alustalla ajettaessa. Moottorikelkkaonnettomuudet rajattiin tämän teematutkinnan ulkopuolelle.
Erilaiset päältäajettavat pienkoneet ovat yleistyneet monikäyttöisyytensä, saatavuutensa, helpon siirrettävyytensä ja esimerkiksi pienen tilantarpeen vuoksi työssä ja
vapaa-ajankäytössä. Konevoiman käyttö vähentää fyysistä rasitusta ja tehostaa usein
työtä huomattavasti. Pienkoneilla pääsee myös joihinkin työkohteisiin, joihin isoilla koneilla ei ole mahdollista mennä.
Pienkoneiden rakenne ja käyttökohteet vaihtelevat suuresti ja niihin on saatavilla paljon lisäosia, työkaluja ja toimilaitteita.
Tutkintaan otetut tapaukset eivät kaikki ole kiinteistönhuollon toimialalta, mutta sattuneet tapaturmat liittyvät alalla käytössä oleviin koneisiin.
On todennäköistä, että vastaavanlaisia koneiden kaatumisia on sattunut monelle
kuljettajalle niin työssä kuin vapaa-ajallakin.

2. Tapaturmien keskeiset syyt
Kaikki kolme analysoitua tapaturmaa sattuivat yksin työskentelevälle pyöräalustaisen
pienkoneen kuljettajalle.
Kaikki kolme tapaturmaa sattuivat tilanteissa, joissa kuljettaja tiesi koneen kaatumisvaarasta joko kaverin kertomana, aiemman saman yrityksen työntekijälle sattuneen
tapaturman myötä tai aiemmin sattuneen saman koneen kaatumisen seurauksena.
Kaikissa kolmessa analysoidussa kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa kuljettaja puristui koneen alle, eikä päässyt itse pois puristuksesta tai pystynyt itse hälyttämään apua (koneiden massa vaihtelee, kevyimmätkin yleensä yli 100 kg). Kahdessa
onnettomuudessa myöskään ensimmäisenä paikalle saapuneet eivät pystyneet vapauttamaan kuljettajaa koneen alta.
Tiettävästi kukaan kolmesta uhrista ei käyttänyt tapaturmahetkellä kypärää. Suojakypärä saattaa mahdollistaa hengityksen vaikka kaatuneen koneen painoa tulee pään
tai kaulan päälle.
Kaikki kolme pienkonetta olivat päältäajettavia, niissä ei ollut hyttiä tai turvakaaria
eikä kuljettajan turvavyötä.
Kaikki kolme analysoitua koneen kaatumistapaturmaa sattuivat pienkoneelle selvästi
kaltevalla paikalla: yksi siirtymäajossa, yksi materiaalinsiirrossa ja yksi työvaiheen aikana.
Kahdessa tapaturmassa pienkone menetti ensin renkaista pidon ja luisui sen seurauksena, yhdessä tapaturmassa koneen hallinnan menetys saattoi olla seurausta
monttuun ajoa seuranneesta äkkipysäyksestä. Esimerkiksi ajonopeuksista tai rengaspaineista tapaturmahetkellä ei ole tietoja.
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Yksi tapaturman uhri oli kokematon kuljettaja.
Yhdessä mönkijän kaatumistapaturmassa ajoneuvo oli selvästi väärin kuormattu.
Yrittäjä oli asentanut mönkijän päälle suuren polttoainesäiliön, joka oli onnettomuuden
sattuessa noin puolillaan polttoainetta. Tämän seurauksena mönkijä muuttui erittäin
vaikeaksi hallita maastossa.
Analysoidussa ruohonleikkurionnettomuudessa oli kyse työhön sopimattoman koneen käytöstä. Työntekijä otti käyttöön päältäajettavan ruohonleikkurin rinnetontin
nurmikon leikkuuseen. Työnantaja oli kieltänyt päältäajettavan koneen käytön kyseisessä työkohteessa.

3. Vastaavien onnettomuuksien torjuminen
Työn vaarat pitää tunnistaa etukäteen. Pienkoneiden käyttö ja siirrot on suunniteltava,
koneiden soveltuvuus käyttöön ja olosuhteisiin on varmistettava (ml. renkaiden kunto,
kuviointi ja ilmanpaineet).
Päältäajettavien pienkoneiden käyttäjien on tutustuttava valmistajien laatimiin ohjeisiin ja noudatettava niitä. Käyttökoulutus ja hallinnan kiireetön opettelu on aloitettava helpoissa olosuhteissa.
Työnantajan antamia ohjeita ja määräyksiä on noudatettava.
Pienkoneiden ajamista ja käyttöä kaltevalla alustalla tulee välttää. Ylä- tai alamäkeen on syytä ajaa kohtisuoraan. Kaltevalla alustalla on tarpeen käyttää paremmin
soveltuvia koneita tai työmenetelmiä. Arvioinnin jälkeen valitaan työhön esimerkiksi
sellainen kone, jossa on turvavyö sekä turvakaari tai -ohjaamo.
Päältäajettaviin ruohonleikkureihin voidaan asentaa asentoanturi, joka varoittaa turvallisen kaltevuuden ylittyessä.
Koneiden kuormaamisessa on huomioitava valmistajan antamat ohjeet ja rajoitukset (koko, paino, sijainti, kiinnitys).
Vaarojen arvioinnin perusteella työnantaja ohjeistaa kypärän käytön. Mönkijän kuljettajan on käytettävä suojakypärää.
Kuomatuilla työvälineillä ajonopeudet on pidettävä niin alhaisina, ettei esim. äkkipysähdys kaada konetta.
• Liikenneturvan mönkijäopas:
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Liikenteessa/monkijaopas.pdf
• Mönkijäraportti 2013, VALT saatavissa: 							
http://www.lvk.fi/fi/tilastot-ja-raportit/onnettomuuksien-tutkinnan-raportit/#page-1852
• Työsuojelu moottorikelkan ja mönkijän käytössä,            
Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2006
• Mönkijöiden käyttöturvallisuus, TTS diasarja, saatavissa:
http://www.tts.fi/index.php/tutkimus-ja-kehitys/projektihaku?projektitid=60
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4. Teematutkinnassa analysoidut aiemmat
TOT ja YTOT –tapaukset:
Teemaraportissa analysoidaan 3 kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joita ei ole aiemmin tutkittu TOT-tutkintana.
TOT 19/2003 on myös sattunut pienkuormaajalla, mutta kyseessä ei ollut koneen
kaatumisonnettomuus. Lisäksi ruohonleikkuussa on sattunut kaksi tutkittua puun oksan ja leikkurin väliin puristumisonnettomuutta TOT 21/07 ja TOT 19/05.
Henkilönostoissa sattuneita onnettomuuksia on tutkittu teematutkintana TOT 11/12.
Moottorikelkoilla sattuneita kuolemaan johtaneita työtapaturmia on sattunut useita
(esim. 2011 puuhun törmääminen, 2013 puuhun törmääminen, 2013 kolmen ihmisen
hengen vaatinut moottorikelkkojen kohtaamisonnettomuus jäällä ja TOT 09/01, jossa kelkan kuljettaja sinkoutui vasten puuta), mutta ne rajattiin tämän teematutkinnan
ulkopuolelle.
Liikenneonnettomuuksia ei ole aiemmin tutkittu TOT-tutkintana. Ainakin vuonna
2013 kesäkuussa sattui mönkijällä kuljettajan kuolemaan johtanut tieliikenneonnettomuus, mutta se ei tiettävästi ollut työtapaturma (lisäksi poliisi epäili alkoholilla olleen
vaikutusta tapahtumiin).
Lisäksi vuonna 2014 sattui kuolemaan johtanut vapaa-ajan tapaturma, jossa ruohonleikkuri ajoi veteen ja vuonna 2012 ruohonleikkurin alta löytyi menehtynyt henkilö,
tapauksen yhteydessä epäiltiin sairaskohtausta. Vuonna 2015 sattui vakavaan loukkaantumiseen johtanut tapaturma jossa kuljettaja jäi pienen kauhakuormaajan alle.

Liite 1.
Vuonna 2013 sattunut kuolemaan johtanut tapaturma
Maataloustyöntekijä oli tuomassa maatilalla varastosta (heinäsuulista) päällystämätöntä ajoluiskaa pitkin alas isoa pyöröpaalia pienkuormaajalla. Paali kuljetettiin luiskassa peruuttaen. Peruutusreitillä pehmeämmässä kohdassa oli kaksi n. 20 cm syvää
traktorin takarenkaiden painaumaa lähes poikittain kulkusuuntaan nähden. Tapahtumilla ei ollut silminnäkijöitä. Pienkuormaajan renkaanjäljet päättyivät traktorin jättämiin
uriin. Pyöröpaali oli vierinyt rinnettä alas ja kuljettaja oli jäänyt pienkuormaajan alle.
Kuljettajan hengitys estyi puristuksessa.
On todennäköistä, että pienkuormaajan renkaat putosivat traktorin renkaiden jättämiin painaumiin ja kuormaajan etupää pyörähti tapaturmassa yläkautta ympäri. Ei ole
tarkasti tiedossa, missä vaiheessa tapahtumasarjaa paali irtosi haarukasta. Tapaturman jälkeen kuormaajan keula osoitti alarinteeseen ja haarukka oli ala-asennossa.
Pienkuormaaja oli tapaturmahetkellä noin 15-20 vuotta vanha hydrauliikkakone,
jossa oli nivelöity runko (massa noin 650-700 kg). Isäntä oli kertonut pienkuormaajan kaatuneen useita kertoja aiemmin tilanteessa, jossa paalia on kuljetettu haarukka
yläasennossa.
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Kuva 1. Poliisin ottama kuva kuormaajasta tapaturman jälkeen. Kuormaajan penkki on irrotettu tapaturman jälkeen kuormaajan pystyynnostoa varten.

Kuva 2. Poliisin ottama lähikuva kulkureitillä olleesta traktorin renkaan jättämästä painaumasta, jonka kohdalle pienkuormaajan renkaanjäljet päättyvät.
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Liite 2.
Vuonna 2012 sattunut kuolemaan johtanut tapaturma

Kuva 3. Kuva ajoreitin kohdasta, josta mönkijä liukui oikealle ja jäi kyljelleen n. 7 metrin päähän
kuvasta oikealla. Mönkijää kuljettanut yrittäjä jäi puristuksiin kaatuneen mönkijän alle ja kuoli.

Yrittäjä oli ostanut käyttöönsä 6-pyöräisen maastomönkijän, jonka päälle hän oli
asentanut 450 litran muovisen säiliön polttoaineen kuljettamista varten. Yrittäjällä
oli tiettävästi vain noin kuukauden ajokokemus mönkijällä. Työkaverit olivat varoittaneet yrittäjää siitä, että polttoainesäiliön asennus ei ole turvallinen mönkijän päällä
(mm. nesteen käyttäytyminen säiliössä, ohjaavien pyörien keventyminen). Yrittäjän
mielestä polttoaineen kuljetus työkoneille oli kuitenkin tarpeellista tehdä näin.
Yrittäjä oli kansallispuiston kulkureittien kunnostustyössä, mm. merkkaamassa
reittiä. Hän kuljetti maastoreitillä maastomönkijäänsä, jonka päälle asennettu polttoainesäiliö oli noin puolillaan polttoainetta ja mukana oli myös tankkausletku.
Kivikkoinen reitti oli jonkin verran oikealle puolelle viettävä ja pinnassa olevat kivet
olivat sateen kastelemat. Mönkijän rengas luiskahti kiven päältä oikealle alarinteen
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puolelle. Mönkijä on hallinnan menetyksen jälkeen päätynyt noin seitsemän metrin päähän reitistä oikealle kyljelleen, keula alkuperäiseen kulkusuuntaan. Mönkijän
vaurioista päätellen on todennäköistä, että mönkijä on pyörähtänyt kyljen kautta
ympäri.

Kuva 4. Pystyyn nostettu mönkijä tapaturman jälkeen. Paikka josta kuljettaja löydettiin on merkitty maalilla.
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Liite 3.
Vuonna 2011 sattunut kuolemaan johtanut tapaturma
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Kuva 5. Poliisin kuva onnettomuuspaikalta. Keltaisella nuolella merkitty kohta, jossa leikkuri
lähti luisumaan alas sekä punaisella suunta johon leikkuri ajautui. Rinne jyrkkeni hieman kuvan
vasemmassa reunassa olevaa kielekettä kohden, nurmialueen n. 12 metrin vaakamitalla laski
yhteensä noin 3 metriä.

Kiinteistönhuollon (osa monialaista konsernia) työntekijä ajoi perjantaina aamulla nurmikkoa päältä ajettavalla ruohonleikkurilla kaupunkialueella korkean mäen päällä olevan
kerrostalon pihassa. Kiinteistöhuollon kohteena oli tällä paikalla kolme vierekkäistä kerrostaloa. Kuljettaja ajoi ensimmäisen kierroksen rinnetontin nurmikkoa ympäri. Toisella
kierroksella rinteessä ruohonleikkuri on menettänyt ensin takarenkaiden pidon ja liukunut peruutussuuntaan nurmirinnettä alas pihan n. 80 cm korkealle ”reunakielekkeelle”.
Ruohonleikkuri kaatui lopulta kielekkeeltä alas metsän reunaan kivikkoon. Ruohonleikkurin kuljettaja jäi kaatuneen koneen alle, ratin ohjauskehä puristi kuljettajan kaulaa voimakkaasti maata vasten (suuri osa leikkurin painosta oli juuri ratin varassa). Paikalle
ensimmäiseksi saapuneet asukkaat ja ambulanssimiehistö eivät pystyneet nostamaan
ruohonleikkuria ja irrottamaan kuljettajaa puristuksesta ennen palomiesten saapumista
paikalle (ajallinen viive puristumisesta ja hätäkeskusilmoituksesta koneen nostoon tunkilla oli yli 40 minuuttia). Keli oli kuiva. Myös ruohonleikkuri vaurioitui onnettomuudessa.
Jo noin kolme viikkoa aiemmin samassa paikassa oli sattunut kiinteistöhuoltoyrityksen työntekijälle jalan murtumaan johtanut tapaturma, jonka seurauksena työntekijät
oli erityisesti ohjeistettu ajamaan tämän pihan nurmikko työnnettävällä koneella. Päältäajettavan leikkurin käyttö tässä työkohteessa oli selvästi kielletty. Työntekijä oli itse
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aamulla tuonut päältäajettavan nelivetoleikkurin työkohteelle, aiemmalla viikolla hän oli
ajanut ko. nurmikon työnnettävällä leikkurilla. Mahdollisesti juuri rinnetontista johtuen
hän valitsi käyttöön raskaan nelivetoisen leikkurin.
Tapaturmapaikan nurmikon leikkuu oli seuraavan maanantain työtehtävä.
Edellisenä päivän tämä ruohonleikkuri oli ollut eri työntekijän käytössä ja oli toiminut moitteetta. Leikkuri oli huollettu eikä siinä tiedetty olevan vikoja. (Sekä leikkuri että
tapaturmassa kuollut työntekijä olivat aiemmin tulleet kiinteistöhuoltoyritykseen yrityskaupan seurauksena.)
Tapaturmassa kuollut työntekijä (48 v.) oli kerrotun mukaan kokenut ja hän oli tehnyt
ruohonleikkuuta jo aiemmankin työnantajan palveluksessa. Hänellä oli alan ammattikoulutus, yli 10 vuoden työkokemus ja hän oli tunnollinen työssään. Hän oli saanut
työhön myös perehdytyksen.
Kiinteistönhoitajat suorittavat nurmikon leikkuun yleensä itsenäisesti ilman työnjohdon jatkuvaa valvontaa työkohteessa, joten työnjohtaja ei ollut tietoinen siitä, että työntekijä oli ottanut käyttöön tällä kertaa päältäajettavan leikkurin.

Kuva 6. Poliisin ottama kuva leikkurista onnettomuuden jälkeen. Takarengas on puhjennut ilmeisesti vasta kivikkoon kaatumisen seurauksena. Osa kuvassa näkyvistä vaurioista on saattanut tulla myös pelastustoimien yhteydessä, esimerkiksi kun ohjauspyörää on nostettu tunkilla.

Raportti on hyväksytty TVL:n TOT-johtokunnan kokouksessa 8.4. 2015.
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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Työturvallisuusasiantuntija Marja Kaari, p.0404 504234, marja.kaari@tvl.fi
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