Tot-Tutkinta

TOT 5/14

Töiden järjestelyyn liittyvät
riskitekijät raskaan ajoneuvon
kuljettajan kuolemaan johtaneissa
tieliikenneonnettomuuksissa

Tutkinta on osa kolmen TOT-teematutkinnan sarjaa. Kahdessa muussa tutkinnassa käsitellään kuljettajien osaamiseen, pätevyyteen, koulu
tukseen ja ohjeistamiseen (TOT 4/14) sekä teknisiin riskitekijöihin
(TOT 1/15) liittyviä, raskaan ajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtaneita
tieliikenneonnettomuustapauksia. Tutkinnan tavoitteena on vastaavien
tapaturmien torjunta ja työturvallisuuden edistäminen kuljetustyössä.
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TIIVISTELMÄ

T

utkinta on osa kolmen TOT-teematutkinnan sarjaa. Kahdessa muussa tutkinnassa käsitellään
kuljettajan osaamisen ja pätevyyteen (TOT 4/14) sekä teknisiin riskitekijöihin (TOT 1/15) liittyviä, raskaan ajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia. Tutkinnan
tavoitteena on vastaavien tapaturmien torjunta ja työturvallisuuden edistäminen kuljetustyössä.
Teematutkinnan aineistona käytettiin liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta-aineistoja.
Teematutkinnassa tarkasteltavat onnettomuudet ovat raskaassa ammattiliikenteessä ajon aikana
vuosina 2010–2013 tapahtuneita, kuljettajan kuolemaan johtaneita yksittäisonnettomuuksia.
Tähän teematutkintaan TOT 5/14 on valittu onnettomuustapauksia, joissa tavaraliikenteessä
tapahtuneen onnettomuuden keskeisenä riskitekijänä on ollut joko töiden järjestelyyn tai
kuljettajan työkykyyn ja terveydentilaan liittyneitä riskitekijöitä. Terveydentilaa on tarkasteltu
turvallisuusjohtamisen näkökulmasta. Onnettomuuksien riskitekijöitä on tarkasteltu lisäksi
kuljettajan osaamisen, tekniikan sekä muiden kuljetusketjun toimijoiden ja viranomaistoimijoiden
näkökulmista.
Onnettomuustapauksissa kuljettaja ajoi raskaalla ajoneuvolla työajossa tavanomaisessa suomalaisessa liikenneympäristössä. Kuljettajan huomion herpaantumisen, toimintakyvyn laskun,
sairauskohtauksen tai äkillisen ajoneuvoteknisen vian seurauksena ajoneuvo suistui tieltä ja/tai
kaatui. Osa onnettomuusajoneuvon kuljettajista menehtyi tapaturmaisesti jo onnettomuuspaikalla.
Osa kuljettajista menehtyi sairauskohtaukseen onnettomuuspaikalla, osa matkalla sairaalaan
tai myöhemmin sairaalassa. Puolessa tapauksista onnettomuuden seurauksia pahensi se, että
kuljettaja ei käyttänyt turvavöitä.
Onnettomuustapauksissa keskeisinä johtamiseen liittyneinä riskeinä todettiin kuljetusten
ja/tai työvuorojen suunnittelun sekä ajojärjestelyn heikkouksia, jotka omalta osaltaan selittävät
kuljettajan pitkiä työvuoroja, väsymystä tai korkeita ajonopeuksia. Samoin todettiin valitun kaluston
kuntoon tai kuljetukseen soveltumattomuuteen liittyviä riskejä, jotka juontavat juurensa kuljetusten
suunnittelusta, kaluston hankinnasta tai sopimuksista. Kuljettajan terveydentilaan liittyneissä
onnettomuuksissa todettiin puutteita mm. kuljettajien valvonnassa, kuljettajan elämäntilanteen
tai terveydentilan seuraamisessa, työterveyshuollon järjestämisessä ja hyödyntämisessä sekä
kuljettajan ajokyvyn arvioinnissa sekä työterveyshuollossa että terveydenhuollossa yleisesti.
Vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi teematutkinnassa on esitetty joukko turvallisuuden
parannusehdotuksia. Parannusehdotukset liittyvät kuljetusyritysten ja koko kuljetusketjun
turvallisuusjohtamiseen ja riskienhallintaan, töiden järjestelyyn, mutta myös kuljettajan opastukseen, valvontaan ja osaamisen ja toiminnanohjauksen kehittämiseen, sekä teknisten riskien
minimointiin. Näiden ohella turvallisuuden parantamiseksi edellytetään kuljettajan ammatin
huomioon ottamista jokaisen terveydenhuollon kontaktin yhteydessä sekä ajokyvyn arviointia
aina tarvittaessa. Lisäksi suositellaan kuljettajan ajo-oikeutta koskevien tietojen sekä ajoterveyteen
oleellisesti vaikuttavien tietojen välittämistä työnantajan edustajalle mahdollisten ajoterveyden tai
ajo-oikeuden rajoitusten huomioon ottamiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi.
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A.

TAUSTATIEDOT JA LÄHTÖTILANNE

TOT 1/15 Teknisiin
riskitekijöihin liittyneet
onnettomuudet
7 onnettomuutta

TOT 4/14 Kuljettajan
osaamiseen ja
pätevyyteen liittyneet
onnettomuudet
8 onnettomuutta

TOT 5/14 Töiden
järjestelyyn liittyneet
onnettomuudet
11 onnettomuutta

Kuvio 1. Kolmen TOT-teematutkinnan kokonaisuus. Osaa onnettomuustapauksista tarkastellaan kahdessa ja osaa kaikissa kolmessa teematutkinnassa.

T

ässä teematutkinnassa tarkasteltavat tapaukset ovat kuljetusalalla, raskaassa ammattiliikenteessä ajon aikana tapahtuneita, raskaan ajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtaneita
yksittäisonnettomuuksia.
Aineisto poikkeaa aiemmista TOT-teematutkinnoista siten, että teematutkinnassa tarkasteltavat
onnettomuudet ovat tapahtuneet tieliikenteessä, ajon aikana. Ne on tutkittu tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkintamenetelmän1 mukaan ja niistä on laadittu liikenneonnettomuuksien
tutkijalautakuntien kirjoittama tutkintaselostus. Tässä teematutkinnassa onnettomuuksia tarkastellaan työtapaturmina.
Teematutkintaan TOT 5/14 on valittu onnettomuustapauksia, joissa on todettu joko töiden
järjestelyyn tai kuljettajan työkykyyn ja terveydentilaan liittyviä riskejä. Kuljettajan terveyteen
tai työkykyyn liittyneitä riskejä arvioidaan paitsi kuljettajan vastuulla olevana asiana, myös
kuljetusyrityksen turvallisuusjohtamisen, töiden järjestelyn ja työterveyshuollon tai yleisen
terveydenhuollon vaikutusmahdollisuuksien kautta. Kaikissa onnettomuustapauksissa välitön
riski liittyy kuljettajan toimintaan tai terveydentilaan. Töiden järjestelyyn liittyvät riskit ovat olleet
myötävaikuttavia riskejä2.
Tutkinta on osa kolmen TOT-teematutkinnan sarjaa. Kahdessa muussa tutkinnassa käsitellään
kuljettajan osaamiseen (TOT 4/14) ja teknisiin riskitekijöihin (TOT 1/15) liittyviä onnettomuustapauksia.
Teematutkinnan aineisto perustuu liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien keräämiin
tietoihin vuosilta 2010–2013. Tutkijalautakunta-aineistossa oli yhteensä 31 onnettomuustapausta,
jotka olivat sattuneet tarkasteluajankohtana ja jotka olivat tavaraliikenteessä kuljettajan kuolemaan
1
2

Liikennevakuutuskeskus (LVK) 2002.
Tutkijalautakuntamenetelmän mukainen riskin määritelmä poikkeaa TOT-tutkinnoissa
käytettävistä määritelmistä.Tässä raportissa käytetään TOT-tutkinnan määritelmiä. Katso sivut 5–7.
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johtaneista onnettomuuksia. Näistä onnettomuuksista 13 oli yhteenajoja ja 18 yksittäisonnettomuuksia. TOT-teematutkintoihin otettiin mukaan yksittäisonnettomuudet, jotka luokiteltiin
teematutkinnan mukaan joko kuljettajan osaamiseen, tekniikkaan tai töiden järjestelyyn liittyviin
onnettomuuksiin. Osa tapauksista liittyi kahteen tai kaikkiin kolmeen tutkintateemaan (Kuvio 1).
Tässä teematutkinnassa 5/14 tarkastellaan yhteensä 11 onnettomuutta.
Töiden järjestelyn osalta tarkastellaan viittä tieliikenneonnettomuutta. Kuljettajan työkyvyn,
terveydentilan ja työterveyshuollon vaikutusten arvioinnin osalta teematutkinta koostuu seitsemän
onnettomuustapauksen tiedoista. Näistä yhdessä tapauksessa on sekä töiden järjestelyyn että
kuljettajan terveydentilaan ja työterveyshuoltoon liittyvä riskikasauma.
Työkykyyn ja terveydentilaan liittyvistä onnettomuustapauksista kuudessa ajoneuvon suistumisen taustalla oli kuljettajan sairaus, sairauskohtaus tai kuormittuminen ja siitä johtuva
toimintakyvyttömyys ja ajoneuvon ohjaamattomuus. Yhdessä onnettomuudessa kuljettaja ajoi
ajoneuvoyhdistelmää huumaavan aineen vaikutuksen alaisena.
Viidessä onnettomuudessa oli kyse puhtaasti liikenneonnettomuudesta, kuudessa tapauksessa
onnettomuus liittyi kuljettajan sairauteen tai sairauskohtaukseen. Sairauskohtaukset on otettu
mukaan teematutkintaan, koska lähdeaineisto antaa siihen mahdollisuuden3 ja niistä saatava tieto
on tärkeä kuljetusalan työturvallisuuden parantamiseksi.
Tässä aineistossa sairauskohtaus oli kuljettajan kuolinsyynä vain neljässä tapauksessa.
Kahdessa muussa sairaustapauksessa kuljettajan kuolema oli tapaturmainen. Tämä osoittaa, että
sairauskohtaukset voivat altistaa kuljettajan sairausperäisen kuoleman sijasta tapaturmaiselle
vammautumiselle ja kuolemalle. Samalla sairauskohtaus voi vaarantaa muiden tienkäyttäjien
turvallisuuden, kuljetusyrityksen toiminnan, sekä kuljetusten että ympäristön turvallisuuden.
Esitetyistä tapauksista ei ole saatavissa erillisiä onnettomuuskohtaisia TOT-tutkintaraportteja.
Tämän vuoksi tapaustiedot on pyritty esittämään tämän raportin osassa A riittävällä laajuudella,
jotta onnettomuutta voidaan arvioida työtapaturmana.

TOT-TUTKINNAN JA TIELIIKENNEONNETTOMUUSTUTKINNAN EROT
Liikenneonnettomuuksien tutkintamenetelmä lyhyesti
Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat Suomessa tie- ja maastoliikenneonnettomuuksia liikenne ja viestintäministeriön (LVM) vuosittain vahvistaman toimintasuunnitelman mukaisesti. Liikenneonnettomuuksien tutkinnan pääkohteena ovat kuolemaan johtaneet
onnettomuudet. Lisäksi tutkitaan sekä vakaviin loukkaantumisiin että aineellisiin vahinkoihin
4
johtaneita onnettomuuksia. Tutkinta on lakisääteistä (24/2001 ), ja sen päätavoitteena on
liikenneturvallisuuden edistäminen. Tutkintaa ohjaa LVM:n asettama liikenneonnettomuuksien
tutkinnan neuvottelukunta. Tutkijalautakunnat eivät ota kantaa syyllisyys- tai korvauskysymyksiin.
3

Liikenteessä kuolemaan johtanut onnettomuus tutkitaan liikenneonnettomuutena.
Tutkinta käynnistyy mahdollisimman nopeasti onnettomuuden tultua tutkijalautakunnan
tietoon. Virallinen kuolinsyy vahvistuu myöhemmin patologin lausunnon perusteella.
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Teematutkinnan laatimisen aikana voimassa ollut laki. Hallitus on tehnyt esityksen, jonka
mukaan tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnan ohjaus ja rahoituspohja muutettaisiin. Tutkinnan sisältö esitetään pidettävän ennallaan, eikä siihen tulisi muutoksia. 		
Katso Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö LVM/1611/03/2016 Hallituksen 		
esitys laiksi tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta.

5

Tällä hetkellä Suomessa toimii 20 tutkijalautakuntaa, joissa on edustettuna poliisitoimen,
lääketieteen, ajoneuvotekniikan, tienpidon ja käyttäytymistieteen tuntemus. Lisäksi voidaan käyttää
erityisasiantuntijoita, kuten työsuojelutarkastajia.

TUTKIJALAUTAKUNTAMENETELMÄ POIKKEAA
TOT-TUTKINTAMENETELMÄSTÄ
Tutkijalautakuntamenetelmän mukainen välittömän riskin ja taustariskin määritelmä poikkeaa
TOT-tutkinnoissa käytettävistä määritelmistä (välitön turvallisuuspoikkeama, ihmisen toiminta
ja työympäristön poikkeamat sekä myötävaikuttavat riskitekijät). Tässä raportissa käytetään TOTtutkinnan määritelmiä:
TOT-tutkinnassa hyödynnetään riskienhallinnan teoriaa, jonka vuoksi onnettomuuksien
taustalla havaituista tekijöistä käytetään raportissa käsitteitä riski ja riskitekijä. Samoja käsitteitä
käytetään myös liikenneonnettomuuksien tutkinnassa, mutta tutkijalautakuntamenetelmän
mukainen välittömän riskin ja taustariskin määritelmä poikkeaa TOT-tutkinnoissa käytettävistä
määritelmistä (välitön turvallisuuspoikkeama, myötävaikuttavat riskitekijät). Tutkijalautakunnat
eivät käytä syytekijä-käsitettä, koska tutkinnoissa ei oteta kantaa syyllisyys- tai korvauskysymyksiin.

TUTKIJALAUTAKUNTAMENETELMÄN MUKAISET MÄÄRITELMÄT
Välitön riskitekijä
Vaikuttaa aktiivisesti onnettomuuden syntymiseen.
Esimerkkejä:
Tienkäyttäjään liittyviä: nukahtaminen, jarrutusvirhe, virheellinen ajolinja, arviointivirhe
Ajoneuvoon liittyviä: ohjauksen pettäminen, renkaan puhkeaminen
Liikenneympäristöön liittyviä: tien pettäminen, puun kaatuminen

Taustalla vaikuttanut riskitekijä
Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat arvioivat onnettomuuksien taustalla vaikuttaneita riskitekijöitä tekemänsä tutkinnan pohjalta. Taustalla vaikuttanut riskitekijä selittää välittömän riskin
syntyä mahdollistamalla sen. Taustariskit liittyvät joko tienkäyttäjään (esim. väsymys, päihtymys,
piittaamaton asenne, ylinopeus, kiire), ajoneuvoon (esim. virheelliset rengaspaineet, tuuliherkkyys,
katvealueet) liikenneympäristöön (esim. keli, tien kunto, risteyksen rakenne, törmäyskohteet) tai
liikennejärjestelmään (liittyvät esim. rangaistussäädöksiin tai ajoneuvovaatimuksiin).

TOT-TUTKINNAN MUKAISET MÄÄRITELMÄT
Välittömät turvallisuuspoikkeamat
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Välittömästi tapahtumien kulkuun vaikuttaneet turvallisuutta heikentävät poikkeamat. Tarkastelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin:
• Ihmisen toiminta ja työympäristön poikkeamat
• Myötävaikuttavat riskitekijät
• Muiden yritysten, viranomaisten ja muiden ulkopuolisten tahojen toiminta
Ihmisen toiminnalla ja työympäristön poikkeamilla tarkoitetaan välittömästi kyseiseen onnettomuuden vaiheeseen liittyneitä ihmisen tai koneiden vaarallisia toimintoja tai muita työympäristöön
liittyviä poikkeamia.
5

Tapaturmavakuutuskeskus 2016. TOT-tutkinnan käsikirja.
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Myötävaikuttavilla riskitekijöillä tarkoitetaan tilannetta kuvaavia välittömiä olosuhteisiin tai
töiden operatiiviseen suunnitteluun sekä esimiestoimintaan liittyviä tekijöitä, jotka joko itsessään
aiheuttivat edellä mainittuja vaarallisia poikkeamia tai muutoin myötävaikuttivat onnettomuuden
komponenttien ilmenemiseen. Myötävaikuttavat riskitekijät voidaan luokitella mm. seuraavasti:
Työolosuhteet ja tilanne, Töiden ja prosessien (operatiivinen) suunnittelu ja organisointi, Koulutus
ja perehdytys, Viestintä ja ohjeistus, Välitön valvonta ja ohjaus.
TOT-tutkinnassa pohditaan myös muiden yritysten, viranomaisten ja muiden ulkopuolisten
tahojen toimintaa. Pohdinnassa kiinnitetään huomiota kaikkeen sellaiseen toimintaan, jonka
voidaan olettaa myötävaikuttaneen tapahtumien kulkuun mahdollistamalla vaarallisten olosuhteiden
tai toimintojen esiintymisen.

Turvallisuusjohtamiseen liittyvät riskitekijät
TOT-tutkinnassa määritetään tunnistettujen riskitekijöiden olemassaolon taustalla vaikuttaneet
organisatoriset olosuhdetekijät. Turvallisuusjohtamista tarkastellaan mm. seuraavista näkökulmista:
Turvallisuusjohtamisen periaatteet ja lähtökohdat, Viestintä ja yhteistoiminta, Riskienhallinnan
toteuttaminen, Osaamisen, soveltuvuuden ja pätevyyksien hallinta, Seuranta ja kehittäminen.

A 1. Työympäristö, työ, työtilanne
Raportissa kuvatuissa onnettomuuksissa menehtyneistä kuljettajista kahdeksan oli työsuhteisia
kuljettajia. Kahdessa tapauksessa oli kyse kuljetusyrittäjästä. Yhdessä tapauksessa kuljettajan
mainittiin toimineen vuokratyöntekijänä.
Kahdeksassa tapauksessa kuljettaja oli suomalainen. Kolmessa tapauksessa kuljettaja oli
ulkomaalainen. Näistä kahdessa oli kyse ulkomaalaisen kuljetusliikkeen ulkomaalaisesta kuljettajasta. Kolmas ulkomaalainen oli vuokratyöntekijä, joka ajoi suomalaisen yrityksen autoa. Kaikki
menehtyneet kuljettajat olivat miehiä.
Kaikissa onnettomuustapauksissa ajo tapahtui luvanvaraisessa liikenteessä, tai oli muuten työtehtävään liittyvää ammattiajoa. Onnettomuudet olivat ajon aikana tapahtuneita suistumisonnettomuuksia. Onnettomuuksien tapahtumapaikkana oli tavanomainen suomalainen liikenneympäristö:
valtatie, maantie, seututie, yhdystie tai katu.
Kaikki tarkasteltavat onnettomuustapaukset tapahtuivat tavaraliikenteessä. Kuljettaja ajoi
onnettomuushetkellä joko kuorma-autoa tai raskasta ajoneuvoyhdistelmää. Kuljetukset olivat nesteiden- tai kappaletavarakuljetuksia tai rakentamiseen liittyviä kuljetuksia. Kuormana oli tyypillisiä
tavaraliikenteen lasteja tai ajoneuvo oli kuormaamaton ja kuljettaja oli menossa hakemaan kuormaa
tai muuten työhön liittyvässä ajossa.
Tämän teematutkinnan onnettomuustapauksista osa on aiemmin esitetty teematutkintaraporteissa TOT 4/14 ja/tai TOT 1/15 kuljettajan osaamisen tai tekniikan näkökulmista arvioituna. Näistä
onnettomuustapauksista käytetään aiempaa tapausnumerointia O1–O10. Muissa teematutkinnoissa
käsittelemättömät onnettomuudet on nimetty järjestysnumerolla O11–O15.
Aiemmin käsiteltyjen onnettomuustapausten osalta ei järjestelmällisesti toisteta kuljettajan
osaamiseen tai tekniikkaan liittyviä riskejä, vaan niiden osalta viitataan aiempiin teematutkintaraportteihin. Kuljettajan toimintaan liittyvät riskit on käyty läpi teematutkinnassa TOT 4/14 ja
tapauksen O9 osalta TOT 1/15 -raportissa. Liikenneympäristön ja ajoneuvotekniikan osalta lisätietoa
raskaan ajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtaneiden yksittäisonnettomuuksien riskitekijöistä
löytyy teematutkintaraportissa TOT 1/15.
Kuljettajan terveydentilaan liittyvissä onnettomuustapauksissa riskien arvioinnin painopiste on
terveyden ja työterveyshuollon järjestämisen ja vaikutusmahdollisuuksien arvioinnissa.
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A 2. Vaara, vaaratilanne, vaarallinen tapahtuma,
vahinko ja vakavuus
Tämän teematutkinnan onnettomuustilanteissa kuljettajaan kohdistunut vaara oli ajoneuvon
sisäosiin törmäämisen ja ajoneuvosta putoamisen ja/tai puristumisen vaara. Lisäksi yhdessä
tapauksessa oli ajoneuvon sisäosiin törmäämisen ohella hukkumisvaara. Kuljettajan terveydentilaan
liittyvissä onnettomuuksissa oli kyse paitsi sairauskohtauksen ja sairausperäisen kuoleman vaarasta, myös sairauskohtauksen aiheuttaman tapaturmaisen vammautumisen ja kuoleman vaarasta.
Kaikille onnettomuuksille oli yhteistä syntynyt vaaratilanne, ajoneuvon suistuminen. Vaarallinen tapahtuma oli ajoneuvon törmääminen liikenneympäristön esteisiin, puihin, kiviin tai
tien luiskaan, tai ajoneuvon kaatuminen. Yhdeksässä tapauksessa yhdestätoista kuljettaja kuoli
onnettomuuspaikalla. Kahdessa tapauksessa kuljettaja menehtyi myöhemmin sairaalassa.
Vahingoittumisen aiheuttanut vaarallinen tapahtuma ja kuljettajan menehtymiseen johtanut
vahinko oli jokaisessa onnettomuudessa hieman erilainen: Kolmessa viidestä töiden organisointiin
liittyvässä onnettomuustapauksesta kuljettaja sai kuolemaan johtaneet vammat suistumisen ja
törmäyksen yhteydessä, kun hän putosi osittain tai kokonaan ajoneuvosta ja puristui osittain tai
kokonaan ajoneuvonsa alle. Yhdessä tapauksessa kuljettaja pysyi suistumisen ja törmäyksen ajan
sisällä ohjaamossa, mutta iskeytyi ajoneuvon sisäosiin. Kuljettaja sai törmäysten ja ajoneuvon
kaatumisen yhteydessä vakavat pään ja rintakehän vammat. Ajoneuvo upposi lopuksi katolleen
sorakuoppaan, jolloin ohjaamo ja kuljettaja joutuivat veteen. Kuljettaja kuoli hukkumalla. Kaikissa
näissä tapauksissa kuljettajan vammautumiseen myötävaikutti se, että kuljettaja ei käyttänyt
turvavöitä.

Kuljettaja ajoi
kuorma-autolla
tai ajoneuvoyhdistelmällä
työajossa,
tavanomaisella
liikenneväylällä,
tavanomaisessa
työvuorossa

Ajoneuvon
sisäosiin
törmäämisen
ja ajoneuvosta
putoamisen ja/
tai puristumisen vaara ja/tai
hukkumisvaara
sekä sairauskohtauksen ja
sairausperäisen
kuoleman vaara ja tai sairauskohtauksen
aiheuttaman
tapaturmaisen
vammautumisen ja kuoleman vaara.

Ajoneuvo
ajautui pois
ajoradalta
pientareelle/
suistui tieltä

Ajoneuvo
törmäsi
liikenneympäristön
esteisiin ja/tai
kaatui

Kuljettaja
sinkoutui
ohjaamon
sisäpuolisia
rakenteita
vasten ja/tai
putosi
ohjaamosta
jääden oman
ajoneuvonsa
alle

Kuljettaja
kuoli onnettomuudessa
saamiinsa
vammoihin
tai sairauskohtaukseen
tapahtumapaikalla tai
sairaalassa.

VAARA

VAARATILANNE

VAARALLINEN
TAPAHTUMA

VAHINGOITTUMINEN

VAKAVUUS

Onnettomuussekvenssin vaiheet

Kaavio 1. Onnettomuussekvenssin vaiheet teematutkinnassa.
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Kuljettajan terveydentilaan liittyneissä onnettomuuksissa kuljettajan vammautumismekanismi
vaihteli tapauksittain ja on kuvattu tarkemmin taulukossa 1. Neljässä tapauksessa kuljettajan kuolema oli sairausperäinen. Yhdessä onnettomuudessa sairauskohtauksen saanut kuljettaja menehtyi
pudottuaan ajoneuvonsa ohjaamosta. Lisäksi yhdessä tapauksessa kuljettaja kuoli suistumisen
yhteydessä saamiinsa vammoihin. Sairauskohtaukseen menehtyneistä osa sai törmäyksessä
lievempiä vammoja, osa säilyi vammoitta.
Tutkittujen onnettomuuksien tiedot on kerätty taulukkoon 1. Kuljetustyö tapahtumahetkellä
on kuvattu sarakkeessa A1. Sarakkeessa on myös tieto keliolosuhteista, kuljettajan valveillaolosta,
ajoajasta ja mm. lastista kaikissa niissä tapauksissa, joissa tutkijalautakunta on sen pystynyt
selvittämään. Vaara, vaaratilanne, vahinko ja vakavuus on kuvattu oikeanpuoleisessa sarakkeessa
A2. Sarakkeessa A2 on maininta myös henkilövahingoista. Kalusto-, kuorma- tai muita onnettomuudesta aiheutuneita taloudellisia vahinkoja ei ole teematutkinnassa arvioitu. Suistumisen,
törmäyksen, kaatumisen ja turvavyön käytön tiedot on tiivistetty taulukkoon 2. Tiedot perustuvat
tutkijalautakunta-aineistojen tietoihin.
Taulukon tapauksista onnettomuuksissa O1–O8 on töiden järjestelyyn liittyviä riskejä. Tapauksissa O9–15 kuljettajan terveydentilaan liittyviä riskejä. Tapausluettelossa onnettomuus O11 on
nostettu edellä mainittujen tapausten väliin, tapauksen O8 jälkeen, koska siinä on todettu sekä
töiden järjestelyyn että kuljettajan terveydentilaan liittyneitä riskejä.
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Taulukko 1. Työtilanteen ja onnettomuuden kulun kuvaus
A1. KULJETUSTYÖ
TAPAHTUMAHETKELLÄ

A2. Vaara, vaaratilanne,
vaarallinen tapahtuma,
vahinko, vakavuus

Työympäristö, työ ja työtilanne:

Tilanteen kuvaus, jossa vaara-

Tapahtumapaikan ympäristö, ammattiin, rooliin ja

tilanne muodostuu, vaarallinen

työhön liittyvät tekijät, kuljettajan konkreettinen

tapahtuma ja vahingon synty.

toiminta/työsuoritus tapahtumahetkellä,
ajokokemus.

Ohjausvirhe tai muu ajoneuvon hallinnan menetys ja suistuminen
Onnettomuudessa O 1 kuljettaja K1
(49 v) ajoi säiliöyhdistelmää (kuorma-auto + varsinainen perävaunu KA+PV) valtatiellä 87 km/h nopeudella.
Oli marraskuinen keskiviikko, hieman puolen päivän
jälkeen. Oli pilvipouta, päivänvalo, lämpötila oli +6
astetta. Tie oli märkä.
Kuljettaja oli työsuhteinen ja ajoi luvanvaraisessa
liikenteessä. Hänen ajamansa säiliöajoneuvo oli
kuormattu. Vetoautossa oli ylikuormaa. Ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa oli 65 500 kiloa (suurin
sallittu kokonaismassa 60 000 kiloa).
Säiliöiden tilavuus oli kuljetetun nesteen määrään
nähden suuri. Säiliöt oli suunniteltu muun nesteen
kuljetukseen, eikä niissä ollut loiskelevyjä. Säiliöt
olivat vajaat ja kuorma pääsi loiskumaan vapaasti.
Ajoneuvossa oli vaihtokorirakenne ja sen painopiste oli
korkealla. Vaihtokorin lukitus oli puutteellinen. Lisäksi
ajoneuvoyhdistelmässä oli sekarengastus ja mm.
samalla akselilla olleiden renkaiden kulutuspintojen
välillä oli huomattavia eroja.
Kuljettajan ajokokemuksesta, valveillaoloajasta
tai ajoajasta tutkijalautakunta ei ole saanut tietoja.
Kuljettajalla oli autossa henkilökohtainen, internetyhteydellä varustettu kannettava tietokone, jonka
kautta hän oli tehnyt ajopäivän aikana ja mahdollisesti
myös ajon aikana päivityksiä sosiaalisessa mediassa.
Kuljettajalla oli haastava elämäntilanne ja hänen
keskittymiskykynsä oli alentunut.
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Ajoneuvoyhdistelmä ajautui
oikealle johtaneessa loivassa
kaarteessa oikealle pientareelle.
Kuljettaja yritti korjata ajolinjaa,
mutta korjausliikkeen jälkeen auto
kaatui vasemmalle kyljelleen.
Perävaunu kaatui oikean kyljen
kautta katolleen.
Ajoneuvoyhdistelmä jäi kaatumisen jälkeen tielle. Ajoneuvon
ohjaamo säilyi muodossaan.
Kuljettaja ei käyttänyt turvavyötä.
Hän putosi kaatumisen yhteydessä ohjaamosta, jäi osittain
oman autonsa alle puristuksiin ja
menehtyi onnettomuuspaikalla.

Onnettomuudessa O 5 kuljettaja K 5
(47 v.) ajoi kuorma-autolla seututietä 85 km/h nopeudella. Oli elokuinen torstai, hieman puolen päivän
jälkeen. Sää oli aurinkoinen ja lämpötila +14 astetta.
Tie oli kuiva kestopäällystetie.
Kuljettaja oli työsuhteinen. Ajoneuvo oli kuljettajalle outo. Hän oli tilapäisesti kyseisen ajoneuvon
kuljettajana. Ajoneuvo oli saatu toiselta yritykseltä
lainaan nostotyötä/sesonkikuljetusta varten. Autoon
oli asennettu raskas nosturi välittömästi ohjaamon
taakse. Nosturi kuormitti etuakselia ja aiheutti akselille
lähes maksimipainon jo ilman kuormaa. Nosturi ei ollut
koottuna ajoasentoon, vaan se oli pitkänä lavalla ja
pääsi liikkumaan. Ajoneuvon renkaissa oli murskeen
aiheuttamia syviä vaurioita. Ajoneuvo oli vanha, eikä
siinä ollut turvavöitä.
Tutkijalautakunnan arvion mukaan kuljettajalla oli
kiire. Kuljettajan työ-, ajo- ja lepoajoista tai ajokokemuksesta ei ole tietoa.

Ajoneuvon vasen eturengas rikkoutui
kesken ajon ja auto suistui tieltä
vasemmalle, törmäsi pengerkaiteeseen ja puihin ja ajautui lopulta tien
vieressä olleeseen soramonttuun,
jossa oli vettä.
Ajoneuvossa ei ollut turvavöitä
käytettävissä. Kuljettaja sinkoutui
törmäyksessä ohjaamon sisärakenteita vasten ja sai vakavan pään
alueen vamman. Hän pysyi sisällä
ohjaamossa koko suistumisena
ajan. Kun ajoneuvo kaatui, ohjaamo
ja kuljettaja sen mukana joutuivat
veteen. Kuljettaja kuoli hukkumalla.

Onnettomuudessa O 6 kuljettaja K 6

Kuljettaja kurkotti avoimesta ikkunas-

(22 v) ajoi täydessä kappaletavaralastissa olleella

ta puhdistamaan tuulilasinpyyhkimiä.

ajoneuvoyhdistelmällä (KA+PV) valtatietä noin 80

Samalla hänen ohjaamansa ajoneuvo

km/h nopeudella. Oli helmikuinen keskiviikkoaamu,

ajautui ajoradalta oikealle, suistui

kello lähes kuusi. Tienosa oli valaistu ja ajorata hieman

lumihankeen ja osui loivaan tienluis-

sohjoinen. Sää oli tihkusateinen. Ilman lämpötila oli

kaan, mutta pysyi pyörillään.

+1 ja tien -1 astetta. Sade jäätyi tuulilasinpyyhkimiin.

Kuljettaja ei käyttänyt turvavyötä.

Kuljettaja oli työsuhteinen ja ajoi luvanvaraisessa

Hän putosi suistumisen yhteydessä

liikenteessä. Työvuoro oli alkanut edellisenä iltana noin

ajoneuvonsa ohjaamosta, jäi liikkuvan

klo 21. Kuljettaja oli palaamassa kotipaikkakunnalleen.

autonsa alle ja menehtyi onnetto-

Ajoneuvoyhdistelmän ajamisesta kuljettajalla oli

muuspaikalla.

parin vuoden kokemus, yhteensä noin 100 000 km.
Tie ja ajoneuvo olivat kuljettajalle tuttuja.
Aikataulu oli tiukka. Kuljettaja ajoi reittiä, joka oli
ajoneuvokohtaisella 80 km/h nopeudella vuorokautiseen ajoaikaan nähden ylipitkä. Hän oli ajanut matkan
aikana rajoitinta vasten.
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Onnettomuudessa O 8 kuljettaja K 8

Säiliöauto suistui valtatieltä

(40 v) ajoi säiliökuorma-autolla maantietä noin 70

oikealle puolelle pientareelle, siitä

km/h nopeudella. Oli toukokuinen lauantaiaamu, noin

pellolle ja kaatui oikealle kyljelleen.

klo 7. Sää oli aurinkoinen, lämpötila + 12 astetta.

Kuljettaja ei käyttänyt turvavyötä.

Kestopäällystetie oli kuiva.

Hän sinkoutui suistumisen

Kuljettaja oli työsuhteinen ja ammattiajossa. Hän

yhteydessä tuulilasin läpi ja jäi

oli ollut torstai- ja perjantaipäivän koulutuksessa ja

oman ajoneuvonsa A-pilarin alle

palannut kotiinsa perjantai-iltana klo 18. Hänellä piti

puristuen kuoliaaksi.

olla koulutuksen jälkeen vapaata, mutta hän lähti
ajoon perjantai-iltana klo 21. Ajo oli aluksi keräilyajoa,
jonka jälkeen kuljettaja jatkoi välittömästi siirtoajoon.
Lauantaiaamuna seitsemältä kuljettaja oli ollut
työvuorossa 10 tuntia ja valveilla 24 tuntia. Hän
oli pitänyt ajovuoron aikana useita lyhyitä taukoja.
Taukojen kokonaiskesto työvuoron (yön) aikana oli
ollut alle puoli tuntia.
Kuljettajalla oli pitkä työkokemus.

Töiden järjestely ja kuljettajan terveydentila/työkyky
Onnettomuudessa O11, kuljettaja K11

Kuljettaja ajoi monikaistaisella tiellä

(54 v.) oli rakennushankkeeseen liittyneessä ammat-

kaarteessa vasenta kaistaa ja lähes-

tiajossa tyhjällä kuorma-autolla seututiellä noin 60

tyi liittymää, jossa oli liikennevalo-

km/h nopeudella. Oli toukokuinen maanantai-ilta,

ohjaus. Liittymää edeltäneellä tien

kello noin kello 20.30. Sää oli pilvipoutainen, lämpötila

osalla kaistoja erotti viheralue.

noin + 10 astetta ja tie oli kuiva. Liikenneympäristö oli
pääsääntöisesti vilkasliikenteinen, mutta tapahtumaaikaan liikenne oli rauhallista.
Kuljettaja oli aloittanut työvuoronsa aamulla klo 5.45.
Hän oli tehnyt työssään säännöllisesti vastaavia pitkiä
päiviä siten, että lepoaika oli jäänyt noin 6-8 tuntiin.
Kuljettaja oli vuokratyöntekijä. Hän ajoi suomalaisen
yrityksen kuorma-autoa, mutta oli ulkomaalaisen
yrityksen palveluksessa ja oli kolmannen maan
kansalainen. Kuljettajalla oli kotimaassaan myönnetty

Oikealle johtaneessa kaarteessa
kuorma-auto suistui tien keskialueelle ja siitä vastaantulevan liikenteen
kaistalle ja lopulta takaisin tien
oikeaan reunaan. Ajoneuvo liikkui
suistumisen yhteydessä yli 450
metriä törmäten useisiin liikenneympäristön rakenteisiin, opasteisiin ja
pylväisiin.

kuorma-auton ajokortti. Hän oli toiminut tehtävässään

Kuljettaja sai sairauskohtauksen

noin 1,5 vuoden ajan. Aiemmasta työkokemuksesta

ajossa ja menehtyi myöhemmin

ei ole tietoa.

sairaalassa. Törmäykset eivät

Kuljettajan ajoterveys oli sairauksien vuoksi heikentynyt ja hänellä oli terveyttä kuormittavia elämäntapoja.
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aiheuttaneet vammoja. Turvavyön
käytöstä ei ole varmuutta.

Kuljettajan terveydentila/työkyky

Onnettomuudessa O 9 kuljettaja K 9

Ajoneuvoyhdistelmä ajautui jyrkässä

(41 v.) ajoi ajoneuvoyhdistelmällä (KA+PV) soranajossa

oikealle kaartuvassa kaarteessa

yhdystietä 70 km/h nopeudella. Tiekohtainen nopeus-

suoraan vastaantulevien kaistan yli

rajoitus oli 80 km/h. Oli kesäkuun tiistaiaamu, kello noin

ja törmäsi neljän metrin etäisyydellä

9, pilvipouta, kesäkeli ja lämmintä +14 astetta.

tiestä kasvaneeseen vankkaan

Kuljettaja oli työsuhteinen ja ajoi luvanvaraisessa

kuuseen. Ajoneuvoyhdistelmän

liikenteessä. Kuljettaja oli tehnyt maanantaina vain

suistuminen jatkui törmäyksen

vähän töitä. Tiistaina hän oli aloittanut työvuoronsa

jälkeen suoraan ja ajoneuvo törmäsi

aamusta jo klo 4-5 aikaan. Hän oli ollut ajossa yli neljä

vielä muutaman metrin päässä olleen

tuntia ja menossa hakemaan uutta kuormaa.

maatalousliittymän luiskaan ja suistui

Kuljettaja oli kärsinyt selän ja olkapään vammoista.
Hän kärsi kivusta, odotti hoitotoimenpiteitä ja hänen

siitä edelleen pellolle. Ajoneuvo pysyi
pystyssä.

elämäntilanteensa oli muutenkin haastava. Kuljettajan
unen määrä tai laatu, tai elämäntilanteen tai kivun

Kuljettaja käytti turvavöitä, mutta

vaikutus uneen ei ole tiedossa.

ohjaamo murskautui ajoneuvon tör-

Kuljettajalla oli ollut CE -ajo-oikeus yli 10 vuotta,
mutta ajokokemuksesta ei ole tarkkaa tietoa.

mättyä puuhun, kuljettaja sai samalla
vaikeat pään vammat ja menehtyi
onnettomuuspaikalla.

Onnettomuudessa O10 kuljettaja K 10

Kuljettaja K10 ajoi jarruttamatta

(36 v.) ajoi kappaletavaralastissa olleella ajoneuvoyh-

suoraan valtateiden muodostaman

distelmällä (KA+PPV) valtatiellä maaliskuisena torstaina

T-risteyksen yli ja ajoneuvo ”lensi”

noin yhden aikaan yöllä. Oli pimeä, kirkas ilma, pakkasta

tieltä törmäten puihin ja lopulta

-2 astetta. Tie oli paljas ja kuiva.

kivikkoiseen vastarinteeseen. Sekä

Kuljettaja oli juuri ohittanut edellään ajaneen
ajoneuvoyhdistelmän ja lähestyi ajoneuvollaan valta-

vetoauto että perävaunu pysyivät
pystyssä.

teiden muodostamaa T-risteystä. Risteys oli valaistu.
Risteysalueen nopeusrajoitus oli 60 km/h. Ajoneuvon

Tutkijalautakunnan arvion mukaan

nopeudenrajoitinta oli manipuloitu ja kuljettaja ajoi

kuljettaja mahdollisesti hyppäsi

risteykseen noin 120 km/h nopeudella.

suistumisen aikana pois ajoneuvosta

Liikenneympäristö oli kuljettajalle outo. Hän oli

ja iskeytyi jäiseen maahan. Hän sai

ulkomaalainen ja oli tullut vasta ajoneuvoineen

erilaisia vammoja sekä päähän,

laivalla Suomeen. Tutkijalautakunnan arvion mukaan

ylä- että alavartaloonsa. Kuljettaja

kuljettaja oli mahdollisesti väsynyt. Hän oli käyttänyt

kuoli pään vammoihin onnettomuus-

huumausainetta.

paikalla.
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Onnettomuudessa O12 kuljettaja K 12

Ajoneuvoyhdistelmä ajautui suoralla

(37 v.) ajoi ajoneuvoyhdistelmällä (KA+PV) valtatietä

tienosalla jarruttamatta kulkusuun-

nopeudella 89 km/h. Oli toukokuinen maanantai noin

nassa oikealle ojaan. Suistumisen

kello kaksi yöllä. Sää oli kirkas, mutta tapahtuma-aikana

yhteydessä vetoauto kaatui oikealle

oli hämärää. Lämpötila oli noin 10 astetta. Tie oli paljas

kyljelleen. Perävaunu pysyi pystys-

ja kuiva.

sä. Ajoneuvoyhdistelmä pysähtyi

Kuljettaja oli työsuhteinen ja hän oli ammattiajossa.
Ajoneuvo oli kuormattu. Hän oli ehtinyt olla liikkeellä
hieman yli tunnin.
Kuljettajalla oli ollut vakava sairaus, joka oli hoidettu.
Hänellä oli myös muita sairauksia ja hänen elämäntilanteensa oli haastava.

yli 100 metrin päähän suistumis
paikasta.
Kuljettaja sinkoutui ulos vetoauton
oikean puolen sivuikkunasta ja jäi
suistuneen ajoneuvonsa ohjaamon
alle puristuksiin. Hän kuoli onnettomuuspaikalla.
Kuljettaja ei käyttänyt turvavöitä.
Turvavyön käyttö olisi mahdollisesti
pelastanut kuolemalta.

Onnettomuudessa O13 kuljettaja K13

Kun kuljettaja ohitti risteyksen,

(49 v.) ajoi ajoneuvoyhdistelmällä (KA+PV) valtatietä

kuorma-auto suistui risteyksen

taajama-alueella noin 60 km/h nopeudella. Oli elokuinen

jälkeen vasemmalle korotetulle kes-

keskiviikkoaamu, kello noin 10. Ilman lämpötila oli 9

kisaarekkeelle ja törmäsi teräksiseen

astetta. Valtatie oli märkä ja satoi hieman vettä.

pystypylvääseen. Ajoneuvo pysähtyi

Kuljettaja oli ulkomaalainen ja ajoi ulkomaalaisen
kuljetusliikkeen autoa. Kuljettajan ajo- ja lepoajoista tai

noin 30 metrin päähän pylväästä
keskisaarekkeen päälle.

ajokokemuksesta ei ole tietoa. Hän oli ollut tapahtumahetkellä Suomessa neljä päivää, mutta aineistossa ei ole

Kuljettaja sai vakavan sairauskoh-

tietoa ko. ajan ajoista tai muusta toiminnasta.

tauksen ajon aikana. Hän menehtyi

Kuljettajalla oli useita perussairauksia.

matkalla sairaalaan.
Kuljettaja käytti turvavyötä. Turvavyön käytöllä ei ollut vaikutusta
onnettomuuden seurauksiin.
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Onnettomuudessa O14 kuljettaja K14

Ajoneuvo ajautui oikealle suuntau-

(65 v.) ajoi kuorma-autolla valtatietä noin 60 km/h

tuneessa kaarteessa, alamäessä

nopeudella. Oli tammikuinen maanantai, noin kello

loivasti oikealle ojanluiskaan ja

17. Liikenneympäristö oli valaisematon ja tapahtuma-

törmäsi ohjaamattomana vastaluis-

aikana oli pimeää. Pakkasta oli noin 11 astetta. Sää

kan puihin.

oli pilvipoutainen. Tienpinta oli luminen, mutta ajourat
olivat paljaat.

Kuljettaja menetti ajoneuvonsa

Kuljettaja oli kuljetusyrittäjä. Hän oli tehnyt aamulla

hallinnan aivoperäisen sairaus-

lumitöitä ja tuntenut itsensä väsyneeksi. Lumitöiden

kohtauksen seurauksena. Hän

jälkeen hän oli käynyt viemässä kuorman ja oli

menehtyi sairauskohtaukseen

paluumatkalla. Kuljettaja oli ollut liikkeellä noin 3,5

sairaalassa noin kolmen viikon

tuntia. Tarkat tiedot ajo- ja lepoajoista puuttuvat, koska

kuluttua onnettomuudesta.

piirturissa oli useita päiviä käytössä ollut levy.
Ajoneuvo oli edellisten kahden kilometrin aikana

Ajoneuvo oli vanha, eikä siinä ollut

edennyt epävakaasti ja ajautunut välillä vastaantulevien

turvavöitä. Turvavyön puuttumisella

kaistalle.

ei ollut vaikutusta onnettomuuden

Kuljetusyrittäjä ei ollut järjestänyt itselleen työter-

seurauksiin.

veyshuoltoa.

Onnettomuudessa O 15 kuljettaja K 15

Kuljettaja ehti ajaa purkupaikalta

(66 v.) ajoi taajaman katua ajoneuvoyhdistelmällä

noin 200 metriä, kun ajoneuvoyh-

(KA+PPV) noin 30–40 km/h nopeudella. Oli lokakuun

distelmä ajautui suoralla katuosuu-

perjantai, kello noin 12. Sää oli pilvipoutainen, lämpötila

della oikealle ojaan ja jäi pyörilleen.

+ 5 astetta. Kestopäällysteinen katu oli paljas ja kuiva.
Kuljettaja oli kuljetusyrittäjä. Hän oli vienyt kuorman

Kuljettaja löytyi kuolleena kul-

vastaanottajalle ja kuorman purku oli kuormittanut

jettajan paikalta. Hän menehtyi

kuljettajaa voimakkaasti. Hän oli lähdössä paluumatkalle

sairauskohtaukseen.

ja ajoneuvoyhdistelmä oli kuormaamaton.
Kuljetusyrittäjällä oli pitkä työkokemus. Samoin

Turvavyön käytöstä ei ole tietoja.

ajoneuvo oli hänelle tuttu.
Kuljetusyrittäjällä oli vuosia aiemmin todettu vaikea
sairaus ja hän oli ollut toistuvasti sen takia hoitotoimenpiteiden kohteena. Hänellä oli ollut pahentuneita oireita
edeltävinä päivinä.
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Taulukko 2. Suistumistilanteet
Tapahtuma /
onnettomuustapaus

O1

O5

O6

O8

O9 O10 O11 O12

Tie

VT

ST

VT

MT

YT

VT

ST

VT

VT

VT

K

Ajonopeus
onnettomuushetkellä km/h*

87

85

80

70

70

120

60

89

60

60

35

Tiekohtainen nopeusrajoitus

80

80

80

80

80

60

60

100

60

80

50

Ajoneuvo oli kuormattu

X

Ei

X

X

EI

X

EI

X

?

X

-

Ajohallinnan menetys

X

X

X

-

-

-

X

X

X

X

X

Ohjaamattomuus

-

-

-

X

X

-

X

X

X

X

X

Sairauskohtaus

-

-

-

-

?

-

X

X

X

X

X

Virheellinen oletus ajoradan
jatkumisesta
Huono keli

-

-

(X)

-

-

X
-

-

-

-

-

-

Suistuminen suoralla
tienosalla

-

X

X

X

-

-

-

X

X

-

X

Suistuminen kaarteessa,
kaarre oikealle

X

-

-

-

X

-

X

-

-

X

-

Suistuminen kaarteessa,
kaarre vasemmalle

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suistuminen ajoradalta
oikealle

X*

-

X

X

-

-

X***

X

-

X

X

Suistuminen ajoradalta
vasemmalle
Risteysonnettomuus

-

X
-

-

-

X
-

X

X***
X***

-

X
(X)

-

-

Pysyi tiellä (kaatui tielle)

X

-

-

-

-

-

X

-

X

-

-

Törmäys liikenneympäristön
esteisiin
Kaatuminen

X

X
X

-

X

X
-

X
-

X
-

X
X

X
-

X
-

-

Kuljettaja putosi ohjaamosta

X

-

X

X

-

X**

-

X

-

-

-

Turvavyö käytettävissä

X

EI

X

X

X

X

X

X

X

EI

?

Turvavyön käyttö

EI

EI

EI

EI

X

EI

?

EI

X

EI

?

Turvatyyny ajoneuvossa

EI

EI

EI

EI

-

X

-

-

-

EI

EI

O13 O14 O15

VT = valtatie, MT = maantie, ST = seututie, PT = paikallistie, K=katu
* Ajoneuvokohtainen suurin sallittu ajonopeus kaikissa tapauksissa 80 km/h
X = todettu
- = ei todettu tai ei mainintaa
(X) = kelillä ei ole todettu olleen suoranaista vaikutusta onnettomuuden syntyyn
X* = onnettomuuden lähtötilanne, ajoneuvo tai vetoauto kaatui tielle
X** = Tutkijalautakunnan arvion mukaan kuljettaja ilmeisesti yritti pelastautua
hyppäämällä ulos ohjaamosta ajoneuvon syöksyttyä tieltä kiviseen vastaluiskaan.
X*** = Pitkä suistumismatka, ensin vasemmalle, sitten oikealle.
? = ei tiedossa
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B.

VÄLITTÖMIEN TURVALLISUUSPOIKKEAMIEN TARKASTELU

B 1. Vahingoittumista edeltäneet
turvallisuuspoikkeamat

O

nnettomuuksissa vaaratilanteen muodostumiseen vaikuttivat useat turvallisuuspoikkeamat.
Ihmisen toimintaan ja työympäristöön liittyvät poikkeamat käydään läpi luvussa B1.1.
Myötävaikuttavat riskitekijät esitetään luvussa B1.2. Painopiste on töiden järjestelyssä ja kuljettajan terveydentilassa ja työterveyshuollossa/yleisessä terveydenhuollossa. Lisäksi tarkastellaan
lyhyesti muiden yritysten, viranomaisten ja muiden ulkopuolisten tahojen toimintaa luvussa B1.3
ja vaaratilanteen kehittymistä luvussa B1.4. Luvun lopussa on riskitekijöiden yhteenvetotaulukko
(taulukko 4).

B1.1 IHMISTEN TOIMINTA JA TYÖYMPÄRISTÖN POIKKEAMAT
Jokaisessa tarkastellussa onnettomuustapauksessa oli kyse yksittäisonnettomuudesta, jossa
kuljettaja on ollut onnettomuushetkellä ainoa toimija. Tutkijalautakunta-aineiston mukaan
kymmenessä onnettomuustapauksessa yhdestätoista välittömänä turvallisuuspoikkeamana oli
kuljettajan toiminta tai toimimattomuus. Lisäksi yhdessä onnettomuudessa välittömänä turvallisuuspoikkeamana oli ajoneuvon renkaan rakenteen pettäminen.
Kolmessa tapauksessa oli kyseessä ajoneuvon hallinnan menetys. Yhdessä tapauksessa oli kyse
kuljettajan ilmeisestä nukahtamisesta tai tajunnan laskusta ja yhdessä kuljettajan päihteiden
käytöstä. Kuudessa tapauksessa oli kyse sairauskohtauksesta, joka johti ajoneuvon suistumiseen.
Puolessa onnettomuustapauksia vahingon seurauksia pahensi se, että kuljettaja ei käyttänyt
turvavöitä. Kahdesta ajoneuvosta turvavyö puuttui. Joissakin vakaviin sairauskohtauksiin liittyvissä
onnettomuuksissa turvavyön käytöllä tai käyttämättömyydellä ei ollut merkitystä.
Onnettomuudessa O1 säiliöyhdistelmän kuljettajan huomio ilmeisesti herpaantui hetkeksi tai
hän kiinnitti huomionsa muuhun kuin ajamiseen. Onnettomuudessa O5 kuljettaja menetti ajoneuvonsa hallinnan eturenkaan rakenteen pettämisen seurauksena. Onnettomuudessa O6 kuljettaja
kurkotti ajon aikana ikkunasta ulos puhdistamaan tihkusateessa jäätyneitä tuulilasinpyyhkimiä.
Onnettomuudessa O8 säiliöauton kuljettaja ilmeisesti nukahti ajon aikana. Kaikissa tapauksissa
kuljettaja menetti ajoneuvonsa hallinnan ja ajoneuvo suistui tieltä ja/tai kaatui. Kuljettaja menehtyi
tapaturmaisesti ja kuolemaan myötävaikutti turvavyön käyttämättömyys.
Kuudessa tapauksessa onnettomuuden riskinä oli kuljettajan terveydentilaan liittyneet ongelmat,
toimintakyvyn merkittävä alentuminen ajon aikana tai vakava sairauskohtaus. Joissakin tapauksissa
kuormitusta lisäsi kuljettajan haastava elämäntilanne tai terveyttä kuormittavat elämäntavat.
Joissakin tapauksissa sairaus oli ollut pitkään tiedossa ja kuljettaja oli ollut hoitotoimenpiteiden kohteena. Joissakin tapauksissa kuljettaja on myös tutkijalautakunta-aineiston mukaan
maininnut ajoon lähtiessään tai ajon aikana terveydentilastaan. Aineistossa ei ole aina yksilöity,
kenelle kuljettaja on asiasta kertonut. Yksittäisissä tapauksissa tutkijalautakunta on arvioinut, että
sairauskohtaus olisi ollut äkillinen, eikä sitä ole mahdollisesti voitu ennakoida.
Yhdessä tapauksessa onnettomuudessa välittömänä riskinä oli kuljettajan virheellinen tulkinta
tien linjauksesta. Kuljettaja oli kuitenkin huumaavan aineen vaikutuksen alainen ja päihteen
käytöllä on mitä ilmeisimmin ollut vaikutusta onnettomuuden syntyyn.
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Kaikki onnettomuustilanteet liittyvät kuljetustyöhön, eikä yhdessäkään onnettomuudessa ole ollut
kyse rikollisesta toiminnasta. Ajoneuvo oli kuljettajan käytössä luvallisesti. Samoin yhdessäkään
onnettomuustapauksessa ei tutkijalautakunta maininnut selkeää työohjeiden vastaista toimintaa.
Kuljettajan toimintaa ja osaamista sekä siihen liittyviä riskejä on useimpien tapausten osalta
arvioitu tarkemmin teematutkintaraportissa TOT 4/14. Ajoneuvotekniikkaan ja kuormaan liittyviä
riskejä on arvioitu tarkemmin teematutkinnassa TOT 1/15.

B1.2 MYÖTÄVAIKUTTAVAT RISKITEKIJÄT
Myötävaikuttavilla riskitekijöillä tarkoitetaan tilannetta kuvaavia välittömiä, olosuhteisiin tai
töiden operatiiviseen suunnitteluun sekä esimiestoimintaan liittyviä tekijöitä, jotka joko itsessään
aiheuttivat vaarallisia poikkeamia tai muutoin myötävaikuttivat onnettomuuden komponenttien
ilmenemiseen. Tutkijalautakunnat seuraavat onnettomuustutkinnassa kattavasti kuljettajan,
ajoneuvon, liikenneympäristön ja lainsäädännön riskejä, mutta vain suppeasti esimerkiksi
töiden järjestelyyn liittyviä tai muita ulkopuolisia, onnettomuuksien syntyyn myötävaikuttaneita
riskitekijöitä. Näitä riskitekijöitä on tutkijalautakunta-aineistossa kuitenkin havaittu ja havaittavissa useissa onnettomuustapauksissa. Seuraavassa on myötävaikuttavia riskejä arvioitu kahdesta
näkökulmasta: ensin töiden suunnittelun ja organisoinnin ja sen jälkeen työterveyshuollon/yleisen
terveydenhuollon näkökulmasta.6

Töiden suunnittelu ja organisointi
Töiden suunnittelun ja organisoinnin arvioinnissa on otettu huomioon kuljetusten järjestäminen
ja esimiestoiminta: työvuorot, aikataulut, sekä mm. kaluston valinta ja soveltuvuus. Näihin liittyviä
riskejä oli havaittavissa tapauksissa O1, O5, O6, O8 ja O11.
Onnettomuudessa O1 kuljettajalla oli käytettävissä ko. kuljetukseen säiliömitoitukseltaan
ylisuuri, epäkuntoinen ajoneuvo. Ajoneuvoon oli lastattu huomattava ylikuorma. Ylikuorman
lastauksen tai ottamisen motiivia ei aineistossa ole arvioitu, mutta ylikuorma on todennettavissa
rahtikirjasta ja oli siten sekä lähettäjän että kuljettajan tiedossa. Tutkijalautakunta-aineistossa ei ole
mainintaa kuljetusyrityksen mahdollisesta seurantajärjestelmästä, eikä siitä, oliko kuorman määrä
yrityksen tiedossa.
Kuljettaja ajoi ylinopeudella. Aikataulun tai muun työperäisen tekijän mahdollisesti muodostamaa
painetta nopeuden valintaan ei ole aineiston perusteella tiedossa. Tapaukseen liittyy myös kuljettajan
toimintaan liittyviä riskejä: Kuljettaja jakoi huomionsa ajamisen ja tietokoneen välillä. Aineistosta
ei ilmene, oliko tietokoneen käyttö työnjohdon tiedossa. Sekä ajoneuvon viat, lasti että kuljettajan
elämäntilanne muodostivat riskin.
Onnettomuudessa O5 kuljettaja oli kokenut, mutta hän oli yrityksessä uusi ja ajoi onnettomuushetkellä ensimmäisiä kertoja kuljetukseen osoitetulla kuorma-autolla. Auto oli lainattu
toiselta toimijalta. Siinä oli huonokuntoiset eturenkaat ja painavan nosturin aiheuttama kuormitus
etuakselilla. Ajoneuvo oli vanha, eikä siinä ollut turvavöitä. Ajoneuvon kunto muodosti riskin.
Kuljettajan opastuksesta ajoneuvon varustukseen ei ole tietoa.
Kaluston vuokraus/lainaus perustui yritysten edustajien väliseen suulliseen sopimukseen.
Sopimuksen perusteella ajoneuvon lainaksi ottanut yritys sitoutui maksamaan polttoaineet ja
6

Kuljettajaan liittyneet riskitekijät on raportoitu tarkemmin teematutkintaraportissa
TOT 4/14. Ajoneuvotekniikkaan, kuormaan ja liikenneympäristöön liittyvät riskit on
esitetty teemaraportissa TOT 1/15.
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Kuva 1. Säiliöauton ylikuorma oli todennettavissa rahtikirjasta. Onnettomuusajoneuvon suurin
sallittu kokonaismassa oli 60 tonnia.
mahdolliset korjaukset, mikäli ajoneuvo tai sen osa rikkoutuisi. Ajoneuvon lainaan ottaneen
7
yrityksen edustajan lausunnon mukaan kuluneiden (etu)renkaiden vaihto ei kuitenkaan hänelle
kuulunut tai ollut hänen velvollisuutensa.
Onnettomuudessa O6 kuljettaja oli suunnitellun mukaisessa ajovuorossa. Vuoro oli mitoitettu
siten8, että reittiä ei voinut ajaa ajo- ja lepoaikarajoitusten mukaisesti mikäli noudatti ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta. Reittiin nähden riittämätön ajoaika muodosti pysyvän riskin.
Onnettomuudessa O8 kuljettaja oli onnettomuutta edeltävän päivän koulutuksessa ja lähti noin
kolme tuntia kotiin palaamisen jälkeen ajoon. Hän oli ajossa yli yön ja onnettomuus tapahtui
ajon aikana seuraavan aamuna, jolloin kuljettaja oli ollut työajossa 10 tuntia ja valveilla 24 tuntia
yhtäjaksoisesti. Onnettomuustapauksessa ei ole selvitetty, mistä alkuperäisestä suunnitelmasta
poikkeava ajojärjestely tai työvuoro johtui, mutta pitkä valveillaolo muodosti selkeän riskin.
Onnettomuudessa O11 ulkomaalaistaustainen kuljettaja oli tehnyt noin 1,5 vuoden aikana töitä
yritykselle, jonka kalustolla ajettiin omia tuotteita. Ajoneuvo oli yrityksen oma. Kuljettajan onnettomuuspäivän kokonaisajoajaksi tutkijalautakunta oli arvioinut 14,43 tuntia. Kuljettaja oli tehnyt
onnettomuuspäivän tyyppisiä työpäiviä ja lepoaika oli jäänyt liian lyhyeksi kaikkina tarkasteluina
viikonpäivinä. Tietoja kuljettajan työ-, ajo- tai lepoaikojen ohjauksesta tai valvonnasta ei aineistossa ole.
Kuljetukset tehtiin rakennusalan toimijalle ja ne olivat osa tuotannollista toimintaa. Pitkät
työvuorot olivat merkittävä riski sekä työturvallisuuden että kuljettajan terveyden näkökulmasta.
Riski oli merkittävä, koska kuljettajalla oli useita sairauksia.
Ajoneuvon omistajayritys toimi ison rakennushankkeen alihankkijana. Kuljettaja oli vuokratyöntekijä. Yrityksessä kuljettaja katsottiin ”itsenäiseksi vuokratyöntekijäksi”. Kuljettajan
palkanmaksu tapahtui ulkomaisen yrityksen kautta. Kuljettaja oli kolmannen maan kansalainen.
Tutkijalautakunta-aineistossa ei ole pystytty selvittämään työnjohto- ja työturvallisuusvastuita.
Tutkijalautakuntatiedon mukaan aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastaja tutki
tapausta. Työaikojen valvonta kuului ajoneuvon omistaneen käyttäjäyrityksen vastuualueeseen, koska
7
8

Tutkijalautakunta-aineisto, poliisin tutkintailmoitus
Tutkijalautakunta-aineisto
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9

työturvallisuuslaki edellyttää työnantajan vastuuta paitsi työsuhteisten, myös vuokratyöntekijöiden
osalta ja kattaa työskentelyn yhteisellä työpaikalla.
Missään tarkastelluista tapauksista ei ole arvioitu onnettomuuksien myötävaikuttavien riskitekijöiden, kuten pitkien työvuorojen, aikataulujen, kaluston kunnossapidon heikkouksien, ylikuorman
ottamisen tai kuljettajien ajaman ylinopeuden motiiveja. Työolosuhteet ja tilanne ovat kuitenkin
tapauksissa todettavissa onnettomuuteen myötävaikuttaneina riskitekijöinä.
Kaikilla kuljettajilla oli ajopiirturin käyttövelvollisuus ajo- ja lepoaikojen seurantaa varten,
mutta kaikissa tapauksissa kuljettaja ei käyttänyt piirturia, tai mikäli se oli käytössä, sama levy oli
ollut pitkään piirturissa. Näin ollen ajo- ja lepoaikoja tai mahdollista kuljettajan väsymystä ei ole
kaikissa tapauksissa voitu todentaa.
Kaikissa onnettomuuksissa liikennöinti tapahtui luvanvaraisessa tai omaan lukuun tapahtuneessa kuljetuksessa. Kahdessa tapauksessa kuljettaja oli kuljetusyrittäjä, yhdessä tapauksessa
vuokratyöntekijä. Muissa onnettomuustapauksissa kuljettaja oli työsuhteinen. Kaikkien kuljetusten
suunnittelussa pitää ottaa huomioon lainsäädännön asettamat rajaukset.
Teematutkinnan onnettomuustapausten joukossa on useita tapauksia, joissa kuljettajalla oli
toistuvia rikkomuksia. Rikkomuksia käytetään tavallisesti kuljettajakäyttäytymisen tai kuljettajan
turvallisuusosaamisen mittarina, mutta samalla ne voivat viitata kuljetustyön suunnittelun heikkouksiin. Rikkomuksien taustoja ei ole tarkemmin kirjattu tutkijalautakunta-aineistoon. Ajo- ja
lepoaikarikkomuksia ja ylikuormaa lukuun ottamatta rikkomuksen työperäisyyttä ei voi todentaa.
Myöskään rikkomusten perimmäisiä syitä ei voida aineiston perusteella arvioida.
Vastaavasti kuljettajan väsymystä voidaan pitää kuljettajaan liittyvänä riskinä, vaikka väsymyksen taustalla voi olla myös työperäisiä riskitekijöitä. Esimerkiksi nukahtamisesta johtuneessa
onnettomuudessa oli taustalla jo työvuorosuunnittelussa syntynyt riski: Kuljettaja oli ollut päivän
koulutuksessa. Tutkijalautakunta-aineiston tietojen mukaan kuljettajalla piti olla koulutuksen
jälkeen vapaata, mutta hän lähti yöksi työvuoroon. Järjestelyn motiiveja ei ole aineistossa arvioitu.

Kuljettajan terveydentilan huomioon ottaminen ja työterveyshuolto
Seitsemässä onnettomuudessa on selkeitä viitteitä kuljettajan terveydentilaan liittyvistä riskeistä,
joita tulisi arvioida myös töiden järjestelyn, turvallisuusjohtamisen ja työterveyshuollon näkökulmasta. Tutkijalautakunta-aineistoon ei ole kerätty tietoa kuljettajien mahdollisista sairaudesta
johtuneista poissaoloista. Aineistossa ei ole myöskään mainintaa, onko työnantaja ollut tietoinen
kuljettajan sairauksista, reagoinut niihin ja/tai onko työterveyshuolto tai yleinen terveydenhuolto
arvioinut sairauden vaikutusta työ- ja liikenneturvallisuuteen.
Kuljettajien terveydentilan ongelmat ovat olleet pitkäaikaissairauksia. Kuljettajat saivat
sairauksiinsa joko säännöllistä hoitoa, odottivat hoitoa tai sairaudet hoitamattomina kuormittivat
kuljettajaa. Kuljettajien sairaudet olivat sydän- ja verenkiertoelinten sairauksia, glukoosiaineenvaihdunnan häiriö/diabetes ja verenpainetauti. Joissakin tapauksissa kuljettajalla on ollut useita
yhtäaikaisia sairauksia ja lisäksi huomattava ylipaino.
Osassa tapauksia on todettu kuljettajan oma tietoisuus terveydentilasta ja pitkäaikaiset hoitotoimenpiteet. Kahdessa tapauksessa tutkijalautakunta on todennut sairauskohtauksen olleen
yllättävä. Toisaalta molemmissa tapauksissa kävi ilmi, että kuljettajalla oli todettu merkittävä, pysyvä
terveysriski, joka heikensi ajoterveyttä. Yhdessäkään tapauksessa ei ole mainintaa ajoterveyden
arvioinnista ennen onnettomuutta. Yksittäisessä tapauksessa tutkijalautakunta on todennut, että
9
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kuljettaja ei terveydentilansa vuoksi olisi saanut toimia lainkaan kuljettajana. Hänellä oli kuitenkin
voimassa oleva ajo-oikeus.
Työterveyshuollon mahdollisuuksia tunnistaa kuljettajan terveydentilan aiheuttama riski ei ole
pääsääntöisesti aineistossa arvioitu. Työterveyshuolto on mainittu vain yhdessä tapauksessa, josta
aineistossa on maininta, että menehtynyt kuljetusyrittäjä ei ollut järjestänyt itselleen työterveyshuoltoa. Toisaalta on mahdollista, että kuljettajat ovat käyttäneet yleistä terveydenhuoltoa (julkista
tai yksityistä). Näidenkään osalta ei ole mainintoja ajoterveyden arvioinnista eikä ajo-oikeuden
rajoittamisesta ajoterveyden alentumisen vuoksi.
Yksittäisessä tapauksessa onnettomuuden myötävaikuttavana tekijänä oli päihteiden käyttö.
Kahdessa tapauksessa on mainittu kuljettajan huomattava alkoholin käyttö vapaa-ajalla. Päihdeongelmat kuuluvat myös työterveyshuollon toimintakenttään ja ne tulee ottaa huomioon johtamisessa.

Yhteenveto
Kaikissa esitetyissä tapauksissa on töiden suunnitteluun ja organisointiin ja/tai kuljettajan terveydentilaan liittyviä riskejä. Kuljettajan terveydentila on jokaisen henkilön omalla vastuulla, mutta
sen tulisi olla myös osa yritysten turvallisuusjohtamista ja riskienhallintaa. Terveydentilaan liittyvät
riskit voivat olla kytköksissä esim. pitkiin työpäiviin ja työvuorojen ja kuljetusten suunnitteluun
ja ne tulisi ottaa huomioon töiden suunnittelussa.
Seuraavassa on koottu kuljettajia koskevat tiedot taulukkoon 3. Onnettomuustapausten riskien
yhteenveto on esitetty taulukossa 4. Muilta osin kuljettajaan liittyneet riskitekijät on raportoitu
tarkemmin teematutkintaraportissa TOT 4/14. Ajoneuvotekniikkaan, kuormaan ja liikenneympäristöön liittyvät riskit on esitetty teemaraportissa TOT 1/15.

Taulukko 3a. Kuljettajien koulutustausta ja ajokokemus onnettomuustapauksissa, joissa myötävaikuttavana riskitekijänä töiden järjestelyyn liittyvät tekijät
Koulutustausta ja ajokokemus

O1

O5

O6

O8

O11

Kuljettajan ikä

49

47

22

40

54

Ammattiautonkuljettaja

X

-

X

X

X

Jakelu- tai varastotyöntekijä

-

X

-

-

-

Ensimmäisen ajokortin saannista vuotta

31

30

7

21

36

Vähintään C-ajo-oikeus vuotta

31

?

?

21

?

X			

X

Ajo-opetus
- autokoulussa

- ei perusopetusta			
- ei tiedossa		

X

X 			

Ajokokemuksen kokonaismäärä*

1000 		

150

700

Vuotuinen ajomäärä*

100 		

60

50

Kokonaisajomäärä onnettomuusautolla* 			

40

30

Liukkaan kelin ajokokemus*

25

25

50 		

X = Todennettu

- = ei koske

* = Ajokokemus 1000 km

Tyhjä solu = tieto puuttuu

X

50

? = Ajo-oikeus oli, mutta tieto puuttuu
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Taulukko 3b. Kuljettajien koulutustausta ja ajokokemus onnettomuustapauksissa, joissa välittömänä tai välillisenä riskitekijänä kuljettajan terveydentila
Koulutustausta ja ajokokemus

O9

O10

O11

O12

O13

O14

O15

Kuljettajan ikä

50

36

54

37

50

65

66

Ammattiautonkuljettaja

X

X

X

X

X

X

X

Jakelu- tai varastotyöntekijä

-

-

-

-

-

-

-

Ensimmäisen ajokortin saannista vuotta

24

?

36

19

?

41

42

Vähintään C-ajo-oikeus vuotta

24

?

36

19

?

41

42

- autokoulussa 							
- ei perusopetusta

X

Ajo-opetus

- ei tiedossa

X

X

X

X

X

X

Ajokokemuksen kokonaismäärä* 							
Vuotuinen ajomäärä* 		

100			

15

Kokonaisajomäärä onnettomuusautolla* 							

250

Liukkaan kelin ajokokemus* 			

50

X = Todennettu
* = Ajokokemus 1000 km
? = Ajo-oikeus oli, mutta tieto puuttuu

100 		

3500

50 				

- = ei koske
Tyhjä solu = tieto puuttuu

B1.3 MUIDEN YRITYSTEN, VIRANOMAISTEN JA 				
ULKOPUOLISTEN TAHOJEN TOIMINTA
Muina yrityksinä, viranomaisina ja ulkopuolisina tahoina kuljetustyöhön vaikuttavat useat toimijat.
Muiden toimijoiden toimintaa on arvioitu kuljettajien ja tekniikan osalta aiemmissa teematutkinnoissa. Tässä teematutkinnassa arvioidaan vain lähettäjän, vastaanottajan, kuljetusalaa valvovien
viranomaisten ja lisäksi työterveyshuollon sekä yleisen terveydenhuollon toimintaa.
Tutkijalautakunta-aineistossa ei ole kirjattu työnantajatietoja, saati rahdinantajatietoa, eikä
yritysten ja kuljetusketjun roolia ole järjestelmällisesti menetelmässä arvioitu. Joissakin teematutkinnan tapauksissa on kuitenkin selkeitä viitteitä lähettäjän/rahdinantajan tai vastaanottajan
toimintaan liittyvistä riskeistä. Jos rahdinantajalla ja vastaanottajalla on käytettävissä ajantasaiset
toiminnanohjausjärjestelmät ja laatujärjestelmä, säiliöauto-onnettomuudessa olleen ylikuorman
kaltaista ylikuormaa ei anneta, eikä vastaanottaja ota sitä vastaan. Vastaavasti jos yrityksessä on
toiminnanohjaus- tai laatujärjestelmä, alihankkijan toimintaa seurataan ja toistuvat merkittävästi
ylipitkät työpäivät tulevat esille. Kuljetusten tilaajan on tilaajanvastuulain mukaisesti varmistettava,
että kuljetusten suorittaja (alihankkija) on huolehtinut työnantajavelvoitteistaan asianmukaisesti.
Ilman asianmukaista toiminnanohjausta, seurantaa ja yhteistyötä kuljetustyön suunnittelun ja
organisoinnin riskit voivat jäädä tunnistamatta.
Yksittäistapauksissa myös muiden yritysten rooli näkyy selkeänä. Yhdessä onnettomuustapauksessa on todettavissa toimenpiteiden ketjutus, jossa pääurakoitsija ottaa aliurakoitsijoita. Tässä
onnettomuustapauksessa aliurakoitsija otti vuokratyöntekijän toimimaan kuljettajana. Vastaavasti
yhdessä onnettomuustapauksessa on kyse kahden toimijan välisestä kaluston vuokrasuhteesta.
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Molemmissa tapauksissa työturvallisuusvastuu oli hämärtynyt ja näin syntyvä turvallisuusjohtamisen tyhjiö muodosti merkittävän riskin.
10
Trafi on kehittänyt ja suosittelee vastuullisuusmallia , joka perustuu yritysten toiminnan
omaan valvontaan. Toimintamalli on vapaaehtoinen, koska lainsäädännössä kuljetusketjulta ei
pääsääntöisesti edellytetä suoranaista omavalvontaa. (Poikkeuksena linjauksesta ovat vaarallisten
aineiden kuljetukset, joissa tulee olla nimetty turvallisuusneuvonantaja.) Kaikessa yritystoiminnassa kuitenkin edellytetään mm. työaikakirjanpitoa ja kuljetustoiminnassa ajo- ja lepoaikatietojen
säilyttämistä, jotka molemmat mahdollistavat myös ko. asioiden seurannan. Viranomaisvalvonta
on niukkaa ja riskit voivat tulla esille vasta onnettomuustutkinnassa.
Koska kuljetusketjun toiminta ei tule järjestelmällisesti esiin tutkijalautakunta-aineistossa, voivat
riskit jäädä huomaamatta. Myös viranomaisvalvonnassa yksittäiset sanktiot kuten ylinopeudet,
työn riittämätön tauottaminen, samoin kuin ylikuorma kirjataan kuljettajan teoksi, vaikka ne
voivat juontaa juurensa kuljetuksen suunnittelun ja turvallisuusjohtamisen heikkouksista, tiukasta
aikatauluttamisesta tai vastaavista turvallisuuden vaarantavista toimintamalleista.
Työterveyshuollon ja yleisen terveydenhuollon näkökulmasta aineistossa on selkeitä viitteitä
riskeistä. Työterveyshuolto voi olla järjestetty, mutta kuljettaja tai kuljetusyrittäjä ei käy tarkastuksissa, jolloin työterveyshuolto ei pääse arvioimaan kuljettajan työkykyä. Työterveyshuolto voi olla
myös kokonaan järjestämättä, jolloin työterveyshuollon turvallisuuden varmistamismahdollisuudet
jäävät hyödyntämättä.
Aineistossa on tapauksia, joissa kuljettaja on ollut terveydenhuollon asiakas, sairaudella on ollut
vaikutusta ajoterveyteen, mutta aineistossa ei ole mainintaa ajoterveyden mahdollisesta arvioinnista.
Aineistossa ei ole myöskään mainintaa, onko kuljettajien ajokykyä tai -terveyttä häiritsevä alkoholin
tai päihteiden käyttö ollut terveydenhuollon tai työterveyshuollon tiedossa tai arvioitavana.
Sekä työterveyshuollon että viranomaisvalvonnan vaikuttavuutta vähentää myös lainsäädännön
heikkous työsuhteisten kuljettajien osalta: työnantaja ei saa järjestelmällisesti tietoa kuljettajan
sanktioista tai ajoterveyteen tai työkykyyn vaikuttavista terveydentilan muutoksista.
Kaiken kaikkiaan työsuojelu- ja liikenteen valvonnasta on aineistossa vain vähän viitteitä, vaikka
niillä olisi myönteinen vaikutus kuljetusalan riskinoton ennaltaehkäisyyn.

B1.4 ONNETTOMUUSTILANTEIDEN KEHITTYMINEN
Olipa onnettomuuden välitön riski sitten kuljettajan toiminta, tekninen riskitekijä tai kuljettajan
terveydentilaan liittyvä riski, onnettomuudet ovat tapahtuneet nopeasti, eikä niitä ole vaarallisen
tapahtuman tai tapahtumasarjan käynnistymisen jälkeen voitu enää välttää. Yhtä tapausta lukuun
ottamatta kuljettaja ei ole ehtinyt tai kyennyt tekemään mitään onnettomuuden ehkäisemiseksi.
Sairauskohtauksissa ja nukahtamisessa kuljettaja näyttäisi olleen usein täysin toimintakyvytön.
Tarkastelluissa onnettomuuksissa on enimmillään ollut lähes puolen kilometrin suistumismatka
ja sinä aikana ajoneuvo on ehtinyt törmätä useisiin liikenneympäristön esteisiin ja rakenteisiin.
Liikenneympäristön törmäysturvallisuus on siten avainasemassa lisävahinkojen minimoimiseksi.
Onnettomuuksissa on riskitekijöitä, jotka liittyvät kuljettajan ajonaikaiseen toimintaan, jolloin
onnettomuustilanne on kehittynyt nopeasti. Terveydentilaan liittyneet riskitekijät ovat pitkällä
aikavälillä kehittyneitä ja niiden syntyyn on voinut vaikuttaa paitsi henkilökohtaiset myös työperäiset tekijät, kuten pitkäaikainen ylikuormittuminen.
Todetut riskitekijät on tiivistetty taulukkoon neljä.
10
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Taulukko 4. Onnettomuuksien yhteydessä todetut turvallisuuspoikkeamat
TURVALLISUUSPOIKKEAMA

O1 O5 O6 O 8 O 9 O10 O11 012 O13 O14 O15

IHMISTEN TOIMINTA

X

X

X

Kuljettaja teki muuta ajon aikana

X

-

X 		

- Kokemattomuus

-

X		

- Ylinopeus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- 		

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

- Liian korkea tilannenopeus 			

X

-

-

X

-

-

-

-

-

- Muu vaarallinen työtapa

X

-

-

X

X

-

-

-

-

- Väsymys 		

- 		

X

?

X

- Kuljettajan osaaminen ja
riskien tunnistaminen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- Turvavyön käyttämättömyys

X

(X)

X

X

-

X

-

X

-

X

X

- Sairauskohtaus

-

-

-

-

?

P

X

X

X

X

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ajoneuvotekniikka, muut riskit

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ei turvavöitä

-

X

-

-

-

-

- 		

-

X

Kuormaan liittyvät riskitekijät

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Ylikuorma

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Kuorman varmistaminen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Korkea painopiste

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tie ja liikenneympäristö

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

Keli

-

-

(X)

-

-

-

-

-

-

-

-

Työolosuhteet ja tilanne

X

X

X

X

X 		

X

X

X

X

X

Töiden suunnittelu ja organisointi

X

X

X

X 			

X 			

X

X

Koulutus ja perehdytys

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Ohjeistus, valvonta ja ohjaus

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Muiden toimijoiden toiminta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kuljettajan toiminta

X

-

TYÖYMPÄRISTÖN POIKKEAMAT
Ajoneuvotekninen vika
MYÖTÄVAIKUTTANEET RISKITEKIJÄT

X = todennettu
(X) = todennettu, katso tarkemmin teksti
- = ei todettua vaikutusta
? = Aineistossa ei riittävää tietoa
P = Päihteiden käyttö
Tyhjä solu = ei tietoa
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B 2. Mahdollisuudet välttää tai rajoittaa vahinkoa
Kuten teematutkinnoissa TOT 4/14 ja TOT 1/15 todetaan, kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa vaaratilanne oli suistuminen ja vaarallinen tapahtuma suistumista seurannut
ajoneuvon törmäys tai kaatuminen. Kun suistuminen on tapahtunut, ainoa keino minimoida
vahinkoja on turvavyön käyttö ajon aikana. Turvavyö pitää kuljettajan paikoillaan myös suistumisen
ja mahdollisten törmäysten aikana ja vähentää vammoja. Osassa tapauksia kuljettaja ei turvavyötä
käyttänyt, osassa turvavyö ei ollut käytettävissä (katso taulukko 2).
Sairauskohtausten osalta mahdollisuus rajoittaa vahinkoa olisi ollut, jos kuljettaja olisi pysäyttänyt ajoneuvonsa heti kun tuntee itsensä huonovointiseksi. Samalla olisi pienennetty merkittävästi
paitsi itselle, myös muulle liikenteelle, kuljetusyrityksen toiminnalle, kuljetukselle ja kalustolle
aiheutunutta riskiä.
Teematutkinnassa tarkastelluissa tapauksissa onnettomuuteen joutuneiden kuljettajien
vammat ovat olleet vakavat ja kuljettaja on kuollut onnettomuuspaikalla joko tapaturmaisesti tai
sairauskohtaukseen. Kahdessa tarkastellussa tapauksessa kuljettaja on menehtynyt viiveellä ja
kuolinsyynä on ollut sairauskohtaus. Tutkijalautakunta-aineistossa ei ole mainintoja mainintaa,
että ensiavun nopeuttamisella olisi onnettomuuden seurauksia voitu vähentää.
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c.

TurvallisuusjohtamiseEN
LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT

T

yöturvallisuuslaki11 asettaa kuljetusyrityksille samat turvallisuusjohtamisen vaatimukset kuin
muillekin työnantajille. Lisäksi kuljetuksen tilaajalla on oman turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä perusteella ja kuljetussopimusten kautta mahdollisuus vaikuttaa kuljetuksen turvallisuuteen,
mikäli siihen halutaan kiinnittää huomiota. Turvallisuusjohtamisen tueksi on Trafissa kehitetty
12
myös vapaaehtoinen vastuullisuusmalli , jota jokainen kuljetusliike voi vapaasti hyödyntää.
Turvallisuusjohtamisjärjestelmiä ei ole kuitenkaan kuljetusyrityksissä järjestelmällisesti käytössä,
eikä turvallisuusjohtaminen tai turvallisuusjohtamisjärjestelmä kuulu käsitteenä kuljetustyötä
ohjaavaan tieliikennelainsäädäntöön. Poikkeuksena tästä ovat vaarallisten aineiden kuljetukset.
(Teematutkinnan tapauksissa ei ollut yhtään vaarallisten aineiden kuljetuksissa tapahtunutta
onnettomuutta.)
Vastaavasti tieliikenneonnettomuuksien tutkintamenetelmään ei kuulu kuljettajallaan ja kalustollaan liikenneonnettomuuteen joutuneiden kuljetusyritysten johtamisen eikä turvallisuusjohtamisen
arviointi. Tämän vuoksi tutkijalautakunta-aineistossa ei järjestelmällisesti arvioida onnettomuuteen
joutuneiden kuljetusyritysten tai laajemmin logistiikkaketjun toimijoiden turvallisuusjohtamista,
viestintää tai yhteistoimintaa. Myös kuljetusketjun toimijoiden riskienhallinnan toteuttaminen jää
kuljettajan toimintaa lukuun ottamatta pääsääntöisesti tutkijalautakunta-arvioiden ulkopuolelle.
Aineistossa ei ole sen vuoksi mainintoja kuljetusyrityksillä käytössä olleista seurantajärjestelmistä, seurannasta tai toimintatapojen tai menetelmien kehittämisestä. Kuitenkin seuranta on
teknisesti mahdollista paitsi ajopiirturitietojen ajo- ja lepoaikaseurannan niin myös erilaisten
ajoneuvotekniikan, polttoaineenkulutuksen, ajoneuvon ja kuljettajan sijainnin seurantajärjestelmien kautta. Seuranta on myös oleellinen osa yritysten riskienhallintaa.
Tutkijalautakuntamenetelmä antaa mahdollisuuden käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Tämän teematutkinnan onnettomuuksien tutkijalautakunta-aineistossa on kolmessa
tapauksessa hyödynnetty mahdollisuutta ja arvioitu töiden järjestelyn vaikutusta onnettomuuksiin.
Lisäksi useissa muissa tapauksissa tutkijalautakunta-aineiston liitteissä on viitteitä töiden järjestelyyn tai turvallisuusjohtamiseen liittyvistä riskitekijöistä.
Vaikka riskitekijöitä on todettu, aineiston perusteella ei voida arvioida, missä määrin ne ovat olleet
yritysten tiedossa, miten seuranta oli järjestetty tai miten turvallisuutta oli pyritty parantamaan
tai toimintamalleja kehittämään.
Seuraavassa luvussa tarkastellaan turvallisuusjohtamiseen ja töiden järjestelyyn liittyviä riskitekijöitä niiltä osin, kuin niistä on tutkijalautakunta-aineiston perusteella saatu viitteitä.

C1. Töiden järjestelyyn ja työterveyshuoltoon
liittyvät riskit		
Töiden järjestely- tai työturvallisuusnäkökulmaa on tutkijalautakunta-aineistossa arvioitu
kahdessa onnettomuustapauksessa. Töiden järjestelyyn, turvallisuusjohtamiseen ja työturvallisuuteen liittyviä riskejä on kuitenkin välillisesti havaittavissa kaikissa tämän teematutkinnan
11
12

Työturvallisuuslaki 738/2002.
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tapauksissa: suoranaisesti töiden järjestelyyn liittyneessä viidessä onnettomuustapauksessa,
mutta myös kuljettajan terveydentilaan liittyneissä onnettomuuksissa.
Kuljettajan terveydentilaan liittyneet onnettomuustapaukset on kytketty johtamiseen ja
töiden järjestelyyn, koska kuljettajan terveydentilalla voi olla vaikutus työturvallisuuteen ja
terveydentilan poikkeamien vaikutusten arviointi on osa vaarojen arviointia. Työterveyshuolto on
13
lakisääteinen ja yksi yritysten turvallisuusjohtamisen keskeisistä osa-alueista. Samoin yrityksen
vastuiden ja työterveyshuollon järjestämisen edellyttäminen on osa tilaajanvastuuta.
Työterveyshuollolla ja kuljettajan työkyvyn arvioinnilla on merkittävä vaikutusmahdollisuus
paitsi kuljettajien terveydentilaan ja omaan turvallisuuteen, myös muiden tienkäyttäjien,
kuljetustoiminnan ja ympäristön turvallisuuteen.
Onnettomuustapausten perusteella todetut riskit ovat liittyneet
• ajoneuvon soveltuvuuteen ja kuntoon
• työvuorosuunnitteluun
• kuljettajan opastukseen
• kuorman määrään/ylikuorman ottamiseen
• ajojärjestelyihin
• työaikojen ja työn kuormituksen valvontaan
• yhteistyön ja vastuiden määrittelyn puutteisiin kuljetusketjussa ja yhteisellä työpaikalla
• työterveyshuollon järjestämiseen ja laajuuteen
• kuljettajan ajoterveyden valvontaan
• kuljettajan päihteiden käytön valvontaan
• tiedonkulkuun terveydenhuollon, viranomaisten ja työnantajan välillä ajoterveyteen ja
ajo-oikeuteen liittyvissä asioissa.
Kaikki töiden järjestelyyn liittyneet riskit ovat olleet myötävaikuttavia riskejä. Riskit vaihtelevat
tapauksittain ja osaa riskeistä on arvioitu myös teematutkinnoissa TOT 4/14 ja TOT 1/15.
Töiden järjestelyyn liittyvät riskit korostuvat vuokratyöntekijälle tapahtuneessa onnettomuudessa. Tapauksen työtilanne kuvaa hyvin suurten hankkeiden ja logistiikkaketjun toimijoiden
monikerroksisuutta.
Kuljettajan sairauskohtauksista johtuneissa onnettomuustapauksissa kuljettajan terveydentilaan ja ajoterveyteen on liittynyt selkeä riski. Työnantajalla on työturvallisuuslain perusteella
velvollisuus ottaa huomioon työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät tekijät. Työsuhteisten kuljettajien tapauksissa ei ole mainittu, onko kuljettajan terveydentila ollut työnantajan
tiedossa. Aineistosta ei myöskään selviä, onko terveydentilan vaikutusta ajokykyyn arvioitu
terveydenhuollossa.
Trafin ohjeiden perusteella ajoterveyden arviointi on ensisijaisesti työterveyshuollon vastuualueeseen kuuluva. Toisaalta ohjeiden mukaan ammattikuljettajan ajoterveyttä tulee arvioida jokaisen
hoitokontaktin yhteydessä. Jokaisen hoitokontaktin yhteydessä tapahtuvan arvioinnin vaatimus
on perusteltu, koska työntekijä voi käyttää myös muita lääkäripalveluita, eikä työterveyshuolto
kata (pääsääntöisesti) erikoissairaanhoitoa.
Työpaikkatasolla kuljettajan ajoterveyden huomioon ottaminen edellyttää myös tietoa. Jotta
tieto ajoterveyden riskeistä kulkisi työnantajan edustajalle, kuljettajan tulisi antaa lupa kertoa
asiasta tai hänen tulisi kertoa asiasta itse.
13

Katso työterveyshuoltolaki 1383/2001

27

Ajokyvyn arviointi ja tiedon välittyminen edellyttää myös työterveyshuollolta tai muulta
sairaanhoidolta toimialakohtaista osaamista. Tutkijalautakunta-aineistossa ei ole arvioitu onko
hoitohenkilökunnalla ollut tieto asiakkaansa ammatista, tai riittävää osaamista kuljettajan työn
vaatimuksista tai kuljettajan sairauksien vaikutuksista työ- ja liikenneturvallisuuteen.
Ajoterveyteen vaikuttaneet ongelmat eivät ole tapauksissa kulkeutuneet myöskään viranomaisten
tietoon: Teematutkinnan kaikissa onnettomuustapauksissa kuljettajilla oli voimassa oleva ajooikeus.
Tiedonkulussa näyttäisi olevan lainsäädännöllinen ongelma. Turvallisuuteen vaikuttava ajoterveystieto voi jäädä yksityisyydensuojan perusteella yrityksissä saamatta. Toisaalta tieto voi jäädä
hyödyntämättä, kuten yrittäjäkuljettajien tapaukset osoittavat.

C2. Riskienhallinnan toteuttaminen
Onnettomuustapauksissa on nähtävissä riskienarvioinnin, ajojärjestelyn, työvuorosuunnittelun,
aikataulujen suunnittelun, kaluston valinnan, kunnon ja kunnossapidon heikkouksia. Lisäksi
tapauksissa oli viitteitä kuorman riskien ja ylikuorman riskien tunnistamisen heikkoudesta tai
mahdollisesti tietoisesta riskinotosta osana yritysten määrätietoista riskienhallintaa ja turvallisuusjohtamista.
Yhdessä tapauksessa oli sekä kalustoon, kuormaan että kuljettajaan liittyviä riskejä, joiden
kokonaisvaikutusta ei ilmeisesti ollut tunnistettu. Samoin yhdessä tapauksessa ajoneuvon kunnon
ja kiireen aiheuttamat riskit. Kiireen syitä on arvioitu teematutkinnassa TOT 4/14. Kahdessa
onnettomuudessa todettiin virheellinen kuljetusten, tai työvuorojen suunnittelu. Toisessa työvuoroa
ei ehtinyt ajaa lainsäädännön salliman ajoajan puitteissa ajoneuvokohtaisella suurimmalla sallitulla ajonopeudella. Toimintatavan pitkäkestoisuus oli merkki riskin aliarvioinnista tai tietoisesta
riskinotosta.
Koulutukseen liittyneessä tapauksessa oli kyse ilmeisesti poikkeuksellisesta tilanteesta, jonka
perimmäisiä syitä ei ole tutkijalautakunta-aineistossa arvioitu. Pitkän valveillaolon aiheuttama
riski oli kuitenkin ennakoitavissa jo liikkeelle lähdettäessä.
Onnettomuudessa on ilmeisesti kyse ammattipätevyyskoulutuksen mukanaan tuomasta uudesta
riskistä: koulutuspäivien ja työn yhteensovittamisesta. Ammattipätevyyskoulutuksen ja työvuorojen
huono yhteensovittaminen voi jättää tilaa onnettomuustapauksen kaltaisille tilanteille.
Ylipitkää työvuoroa ajaneen vuokratyöntekijän tapauksessa oli sekä töiden organisoinnin että
kuljettajan työkyvyn seurannan puutteen tuoma riski. Kuljettajan työkykyyn liittyvä riski oli todennettavissa kaikissa työterveyshuoltoon ja terveydenhuoltoon liittyneissä onnettomuuksissa. Näistä
kahdessa oli kyse kuljetusyrittäjästä. Toisessa tapauksessa työterveyshuolto oli järjestetty, mutta
sitä ei hyödynnetty ja toisessa tapauksessa työterveyshuoltoa ei ollut järjestetty. Kummassakaan
tapauksessa yleinen sairaanhoito (julkinen tai yksityinen) ei ollut puuttunut yrittäjäkuljettajan
ajo-oikeuteen.
Kuljettajien opastuksen osalta lisätietoja riskeistä on teematutkintaraportissa TOT 4/14. Kaluston
ja liikenneympäristön osalta riskienhallintaa on arvioitu tarkemmin teematutkintaraportissa
TOT 1/15.
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D.

SUOSITUKSET TYÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI

T

ässä TOT-raportissa turvallisuusjohtamisen tarkastelun painopiste on teeman mukaisesti töiden järjestelyyn ja kuljettajien terveydentilaan/työterveyshuoltoon keskittyvässä näkökulmassa.
Turvallisuusjohtamisen heikkouksia tarkastellaan lisäksi kuljettajan osaamisen näkökulmasta
teematutkintaraportissa TOT 4/14 ja TOT 1/15, jossa tarkastelunäkökulmana on ajoneuvotekniikka,
kuorma ja liikenneympäristö.

D 1.Välittömien turvallisuuspoikkeamien
torjunta
Turvallisuuspoikkeamiin voidaan varautua hyvällä kuljetusten suunnittelulla, johtamisella ja
turvallisuusjohtamisella. Välittömien poikkeaminen ennaltaehkäisemiseksi pitää huomio kiinnittää
myötävaikuttavien riskitekijöiden minimointiin. Tämä sisältää kaluston soveltuvuuden arvioinnin
ja varmistamisen, työvuorojen ja ajoaikojen suunnittelun, sekä kuljettajien osaamisen ja soveltuvuuden varmistamisen sekä kuljettamiseen liittyvän osaamisen että työkyvyn ylläpitämisen osalta.
Onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi pitää varmistaa kaikkien toimijoiden, paitsi kuljettajan,
myös työnjohdon, kuljetusten suunnittelijoiden, huoltohenkilökunnan ja työterveyshuollon
osaaminen sekä riskienarviointiosaaminen.

D1.1 TÖIDEN SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI
Kuljettajan toimintaa pitää ohjata luomalla hänelle turvalliset ajo-olosuhteet suunnittelemalla
aikataulut, kuljetusten ajoitus ja työvuorot siten, että ne tukevat kuljettajaa pitäytymään turvallisessa
ajotavassa ja ajoneuvokohtaisessa suurimmassa sallitussa ajonopeudessa, tai tätä alemmassa
turvallisessa tilannenopeudessa.
Koulutuksen kuormittavuus ja sen edellyttämä kokonaisaika, sekä koulutukseen kuluva aika ja
matka-ajat, tauot ja kuljettajan kokonaisvalveillaolo on otettava huomioon työvuorojen suunnittelussa. Asia on yhtä tärkeä niin ammattipätevyys-, tuote- kuin minkä tahansa muun koulutuksen
yhteydessä.
Kuljettajan toimintaa ja osaamista pitää tukea määrätietoisella turvallisuusjohtamisella ja
riskienhallinnalla. Kun turvallisuus otetaan huomioon suunnittelusta toteutukseen, kuljettajan
vastuulle jää vain niin sanottu jäännösriski: kuljettaja pystyy keskittymään oman asianmukaisen
toimintansa varmistamiseen.
Kuljetuksenantajien, kuljetusten suunnittelijoiden ja kuljettajien riskienarviointitaitoja pitää
kehittää jatkuvasti mm. seuraamalla yrityksen omassa toiminnassa tapahtuneita tapaturmia ja
läheltä piti -tilanteita, sekä oppimalla toimialalla tapahtuneista onnettomuuksista ja läheltä piti
-tilanteista sekä turvallisuustutkimuksista että tapaus- ja tilastotiedoista.
Kuljetusten suunnittelussa pitää ottaa huomioon lainsäädäntö, liikenneympäristö, keli ja muu
liikenne. Myös tieto väsyneenä ajamisen, työn liian niukan tauottamisen, korkeiden ajonopeuksien
ja pitkien ajoaikojen aiheuttamista riskeistä pitää hyödyntää kuljetusten suunnittelussa. Hyvän
pohjan tähän antaa lainsäädännön ohjaus. Suunnitelmien toteutumista ja palautetta pitää seurata
aktiivisesti ja tarvittaessa reagoida heikkouksiin korjaavilla toimenpiteillä.
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Suunnittelussa pitää ottaa huomioon realistiset ajonopeudet ja ajo- ja lepoaikoja säätelevä
lainsäädäntö. Ajonopeuksien, ajo- ja lepoaikojen toteutumista ja kuljettajan toimintaa pitää valvoa
ja poikkeamiin pitää puuttua tarvittaessa. Kuljetuksissa pitää käyttää selkeitä, lainsäädännön
mukaisia työohjeita ja niiden noudattamista on seurattava aktiivisesti. Poikkeamiin on puututtava
ohjeistamalla, huomauttamalla tai tarvittaessa varoittamalla.
Työvuorosuunnittelussa pitää ottaa huomioon kuljettajien kokonaiskuormittuminen sekä
ihmisen fysiologiset tarpeet. Myös työn ja perheen yhteensovittaminen tulee mahdollisuuksien
mukaan ottaa huomioon työvuorosuunnittelussa ja kuljettajien työterveyshuollossa.
Kuljettajan toimintaa ja rikkomuksia pitää seurata ja niihin pitää puuttua. Sitä varten tulee olla/
luoda seurantajärjestelmä. Työnantajalle pitää luoda keinot velvoittaa kuljettajaa ilmoittamaan
saamistaan sanktioista. Tiedonsaanti pitää tarvittaessa varmistaa lainsäädännön muutoksella
sekä kuljettajien ajo-oikeuteen vaikuttavien sanktioiden osalta että ajoterveyteen ja työkykyyn
oleellisesti vaikuttavien sairaustietojen osalta.
Paitsi kuljetusyrittäjien ja -yritysten, myös kuljetusten tilaajan ja/tai lähettäjän pitää omalta
osaltaan torjua turvallisuuspoikkeamia. Osapuolilla on oman suunnittelunsa ja kuljetussopimusten kautta mahdollisuus vaikuttaa kuljetuksen turvallisuuteen, ajonopeuksiin, ajo - ja lepoaikojen
noudattamiseen, sekä kuljettajan koulutukseen.

D1.2 KULJETTAJAN TERVEYDENTILA JA TYÖTERVEYSHUOLTO
Kuljettajan terveys ja toimintakyky on kuljetustyön turvallisuuden ehdoton edellytys. Terveyttä
ja työkykyä voidaan edistää sekä kuljettajan omin että työnantajan toimenpitein. Lainsäädännön
rajaukset, kuten työaikalainsäädäntö ja ajo- ja lepoaikarajoitukset on tarkoitettu paitsi työturvallisuuden myös kuljettajan työkyvyn ylläpitämiseksi. Niitä pitää noudattaa töiden suunnittelussa
ja järjestelyssä.
Lainsäädännön noudattamisen ohella kuljettajan terveydentilan huomioon ottaminen on
oleellinen osa turvallisuusjohtamista ja töiden asianmukaista järjestelyä. Kuljettajia pitää kouluttaa
ja opastaa tunnistamaan itse omaan terveyteensä liittyvät riskit ja reagoimaan niihin. Lisäksi
kuljettajaa pitää opastaa ilmoittamaan työterveyshuoltoon ja työnantajan edustajalle mahdollisesta
ajoterveyden alentumisesta tai muusta kuormittavasta tilanteesta, jolla on vaikutusta kuljettajan
toimintakykyyn.
Kuljettajan terveydentilasta johtuvia riskejä voidaan ennaltaehkäistä kannustamalla kuljettajaa
terveellisiin elämäntapoihin ja ottamalla huomioon olemassa olevat terveysriskit. Riskit otetaan
huomioon tiedostamalla kuljetustyön erityispiirteet ja sovittamalla työ henkilön terveydentilan
mukaan. Terveydentilasta johtuvia riskejä voidaan pienentää myös työvuorosuunnittelulla, mikäli
riskit ovat työnantajan tiedossa.
Turvallisuusjohtamisen tärkeä osa-alue on henkilöstön työkyvyn ja elämäntilanteen seuranta.
Työterveyshuolto pitää kytkeä oleelliseksi osaksi turvallisuusjohtamista. Tavoitteeksi pitää asettaa,
että yhteistyöllä vältetään kuljettajan tilapäisestä tai pidempikestoisesta ylikuormittumisesta, sairauksista, elämäntilanteesta tai muusta syystä johtuva työkyvyn tai keskittymiskyvyn alentuminen
ja siitä johtuvat riskit ja tapaturmat.
Työterveyshuollon pitää olla ennakoivaa ja työkykyä tukevaa toimintaa. Työterveyshuollon
osalta on sekä palvelun ostajan että tarjoajan varmistettava, että työterveyshuollolla on riittävä
toimialakohtainen osaaminen. Työterveyshuollossa pitää osata tunnistaa kuljetustyössä työkykyä
ja työturvallisuutta vaarantavat sairaudet ja niihin pitää puuttua kulloinkin tarvittavalla tavalla,
jopa kuljettajan ajo-oikeuteen puuttumalla. Arvioinnissa pitää ottaa huomioon Trafin ohjeet
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14, 15, 16,

ajoterveyden arvioinnista
joiden mukaan ajoterveyttä tulee arvioida kaikkien lääkärikäyntien
yhteydessä eikä vain silloin kun henkilö tulee vastaanotolle saadakseen nimenomaan lääkärinlausunnon ajokorttia varten.
Päihdeongelmaisten kuljettajien työkykyä pitää valvoa erityisen tarkasti ja tarvittaessa ohjata
kuljettaja hoitoon tai muihin tehtäviin. Tarvittaessa kuljettaja pitää ohjata ammatinvaihtoon ja
muuhun työhön.

D2.Turvallisuusjohtamisen kehittäminen ja
riskienhallinta
Turvallisuusjohtamista pitää kehittää kokonaisvaltaisesti. Kuljetusketjuissa pitää huolehtia
toiminnan lainsäädännönmukaisuudesta. Näin tuetaan turvallista työn tekemistä ja kuljettajien
työkykyä. Kuljetusalan turvallisuuden varmistamisessa pitää ottaa huomioon tieliikennelainsäädäntö, mutta myös työturvallisuuslaki niin kuljettajaan, kalustoon, varusteisiin, hankintoihin kuin
suunnitteluun, kuljetussopimuksiin ja työterveyshuoltoon liittyvissä asioissa.
Sekä turvallisuusjohtamisen että riskienhallinnan pitää olla jatkuva prosessi. Riskit ja turvallisuuspoikkeamat pitää tunnistaa ja tunnustaa ja niihin pitää puuttua.
Turvallisuusjohtamisjärjestelmän pohjana voidaan käyttää turvallisuusjohtamisen perusmalleja tai esimerkiksi Trafin tuottamaa Vastuullisuusmallia, joka muokataan omaan toimintaa ja
toiminnan laajuutta vastaavaksi.
Riskienarvioinnin ja riskienhallintatoimenpiteiden pitää olla järjestelmällisiä ja jatkuvia.
Riskienhallinnassa tulee ottaa huomioon henkilöstö, työvuorojen ja aikataulujen suunnittelu,
työvälineiden hankinnan suunnittelu, varsinainen hankinta ja viimekädessä ajoneuvojen valinta
kuljetuksiin, samoin kuin kaluston kunnossapidon suunnittelu ja näiden yhteensovittamisen
linjaukset. Samoin kuorman määrä, mahdollisesti kuljetusten aikataulut ja reitit pitää sisältyä
riskienarviointiin jo kuljetussopimuksesta alkaen.
Tietoista riskinottoa pitää välttää. Liikenneympäristön törmäysturvallisuus pitää ottaa huomioon
riskienarvioinnissa ja kuljetusten, kuljetusreittien ja aikataulujen suunnittelussa. Turvallisuusjohtamisessa ja töiden suunnittelussa pitää huomioida kokonaisvaltaisesti paitsi kuljettajan, myös
kaikkien muiden toimijoiden osaaminen, soveltuvuus ja pätevyys ja niitä on kehitettävä jatkuvasti.
Osaaminen, pätevyys ja kokemus pitää tarkistaa ja dokumentoida, jotta se on tiedossa ja voidaan
ottaa huomioon sekä kuljettajan osaamisen kehittämisessä että kuljetusten suunnittelussa.
Aikataulujen mahdollinen paine ja kuljettajan toimintatavat erilaisissa tilanteissa pitää ottaa
huomioon. Yrityksillä on tietojärjestelmien kautta mahdollisuus seurata kuljettajan toimintaa.
Mikäli seurantajärjestelmä on puutteellinen, sitä tulee kehittää. Saatua tietoa pitää hyödyntää,
tarvittaessa puuttumalla kuljettajan toimintaan.
Mahdolliset työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet pitää dokumentoida ja ne pitää käsitellä.
Mahdolliset riskitekijät pitää tunnistaa ja toimintatavat korjata. Tilanteista pitää oppia.
Turvallisuusjohtamisen tärkeänä osa-alueena on henkilöstön työkyvyn ja elämäntilanteen
seuranta, työkyvyn arviointi ja varhainen tuki. Työterveyshuolto pitää kytkeä oleelliseksi osaksi
turvallisuusjohtamista. Tavoitteeksi pitää asettaa, että yhteistyöllä vältetään kuljettajan tilapäisestä

Trafi 2016b. Ajoterveysohjeet lääkäreille.
Trafi 2016c. Ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille.
16
Katso myös Löytty 2014.
14
15
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tai pidempikestoisesta sairaudesta, elämäntilanteesta tai muusta syystä johtuvan työkyvyn tai
keskittymiskyvyn alentumisesta johtuvia riskejä ja tapaturmia. Työterveyshuollon pitää kattaa myös
mahdollisten päihdeongelmien tunnistaminen ja niihin puuttuminen sekä kuntoutumisen tuki.
Myös muulta terveydenhuollolta, sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta, tulee edellyttää
kuljettajan terveydentilan ja ammatin vaatimusten yhteensovittamisen arviointia ja tarvittaessa
toimenpiteitä.
Kuljetusten turvallisuutta, työ- ja liikenneturvallisuutta pitää seurata ja parantaa määrätietoisella turvallisuusjohtamisella. Johtamisessa pitää ottaa huomioon kuljettaja, muu henkilöstö ja
heidän osaamisensa, kalusto, rahti ja kuljetussopimukset, sekä liikenneympäristö, johtaminen,
suunnittelu ja yhteiskunnan vaatimukset. Toteutumista pitää seurata ja seurantatietoa pitää käyttää
jatkuvaan kehittämiseen. Reitit, aikataulut, työvuorot ja ajoajat kehitetään sellaisiksi, että ne tukevat
turvallisuutta ja kuljettajan turvallista ajokäyttäytymistä. Kuljettajien osaamisen ja soveltuvuuden
varmistaminen, terveydentilan ja elämäntilanteen seuranta ja huomioon ottaminen on osa jatkuvaa
kehittämistä.
Turvallisuusjohtamisessa pitää luoda ohjeet, joissa on selkeät linjaukset sallituille nopeuksille,
ajo- ja lepoajoille ja työvuorojärjestelyille. Kuljetusyritysten pitää seurata kuljettajien toimintaa
ja lainsäädännönmukaisuutta ajopiirturitietojen, tai muiden seurantajärjestelmien, kuten
polttoaineen kulutustietojen seurantaan helposti liitettävien nopeus- ja paikkatietojärjestelmien
kautta. Poikkeamien taustalla olevat riskitekijät pitää jäljittää ja korjata. Lainsäädännön asettamien
velvoitteiden noudattamista ja mm. turvavyön käyttöä pitää seurata ja poikkeamiin pitää reagoida
sekä omavalvonnassa että viranomaisvalvonnassa.
Kaluston kuntoa, soveltuvuutta ja kunnossapitoa pitää seurata. Poikkeamatietoja pitää hyödyntää
kunnossapidossa, toiminnanohjauksessa ja hankinnoissa. Tietoa pitää käyttää toimenpiteiden
pohjana ennakoivasti, tarvittaessa hyvinkin nopeasti riskeihin puuttuen. Seurantatieto, ennakoiminen ja varautuminen ohjaavat toimenpiteitä.
Viestintää sekä organisaation sisällä että ulkopuolisten sidosryhmien kanssa pitää kehittää.
Potentiaalinen kehittämiskohde on liikenteessä todetun riskinoton ja sääntöjenvastaisen toiminnan
tiedon saanti työnantajalle. Myös mahdollinen sanktiotieto pitää saada yrityksen tietoon, jotta
se voidaan ottaa huomioon kuljettajien ohjeistuksessa ja valvonnassa. Samoin pitää varmistaa
terveydenhuollon ja työterveyshuollon tietojen välittyminen kuljettajan ajoterveyteen, työkykyyn,
työ- ja liikenneturvallisuuteen oleellisesti vaikuttavilta osin työnantajan edustajalle, jotta kuljettajan
terveydentila voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon töiden järjestelyssä. Ongelma on tällä
hetkellä lainsäädännöllinen ja se pitää pyrkiä korjaamaan.
Viestintää pitää hyödyntää rahtiin, kuljetussopimuksiin tai lähettäjään liittyvien riskien
hallinnassa. Kuljetussopimuksesta tai lähettämisestä johtuvista turvallisuuspoikkeamista pitää
tiedottaa lähettäjälle/tilaajalle. Samoin tilaajan toteamista turvallisuuspoikkeamista pitää tiedottaa
kuljetusliikkeelle. Vastaavasti tulee toimia liikenneympäristön kanssa. Tienpitäjälle pitää ilmoittaa
mahdollisista riskeistä ja tarpeista. Poikkeamat pitää pyrkiä saamaan hallintaan yhteistyössä.
Kuljettajien koulutukseen ja pätevyyteen liittyvä dokumentaatio ja tieto koulutustarpeista tulee
olla tallennettuna ja tietoa pitää hyödyntää. Osaamistarpeista pitää viestiä koulutusorganisaatioille
ja Trafille, jotta koulutusta voidaan kehittää parhaalla mahdollisella tavalla kuljettajan osaamista
tukevaksi.
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YLEISTIEDOT
Koneet ja laitteet

Raskaat ajoneuvot, kuorma-autot ja ajoneuvoyhdistelmät

Koodi

Työnantajan toimiala Kuljetusala, tavaraliikenne					

I

Vahingoittuneen
Autonkuljettaja, varastotyöntekijä-kuljettaja			
ammatti										

541,
880

Työympäristö 	Liikenneympäristö, valtatie, maantie, seututie, yhdystie, katu 060
Työtehtävä		

Auton kuljettaminen tavaraliikenteessä			

61

Työsuoritus		

Ajaminen (ammattiajossa)					

30

Poikkeama		
			

Ajoneuvon törmääminen liikenneympäristön esteisiin
ja/tai ajoneuvon kaatuminen					

Useita

Vahingoittumistapa	Iskeytyminen ajoneuvon rakenteisiin ohjaamon
			
sisäpuolella ja/tai putoaminen ajoneuvosta ja
			
puristuminen ajoneuvon alle					

Useita

Aineisto perustuu tieliikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien keräämiin tietoihin vuosilta
2010 – 2013. Lupa aineistojen käyttöön on saatu Liikennevakuutuskeskukselta (LVK). Kuvat LVK.
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Raportti on hyväksytty TVK:n TOT-johtokunnan kokouksessa 10.11.2016.
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.
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33

LISÄTIETOJA
laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 24/2001. http://www.finlex.fi/fi/laki/
ajantasa/2001/20010024. Katso myös Hallituksen esitys laiksi tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta: liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö lVM/1611/03/2016, 23.9.2016.
liikennevakuutuskeskus 2002. liikenneonnettomuuksien tutkintamenetelmä 2003.
liikennevakuutuskeskus, Helsinki.
löytty, M. 2014. Moottoriajoneuvon kuljettajien ajokunto ja ajoterveys tieliikenteen turvallisuustekijöinä. Trafi, Helsinki. http://www.trafi.fi/filebank/a/1402584421/e2ec43592bd83fbf71a2649
e852b9f85/14913-Trafin_julkaisu_6-2014.pdf
Ojala, T. 2014. Tieliikenneonnettomuudet raskaan liikenteen työturvallisuusongelmana.
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TVl.
Tapaturmavakuutuskeskus 2016. TOT-tutkinnan käsikirja.
TOT 4/14 Kuljettajien osaamiseen ja pätevyyteen, koulutukseen ja ohjeistamiseen liittyneet
riskitekijät raskaan ajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa.
http://totti.tvk.fi/totcasepublic.view?action=caseReport&unid=928
TOT 1/15 Tekniset riskitekijät raskaan ajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa. http://totti.tvk.fi/totcasepublic.view?action= caseReport&unid=934
Trafi 2016a. Tieliikenteen yritysten vastuullisuusmalli. http://www.trafi.fi/tieliikenne/ammattiliikenne/vastuullisuusmalli
Trafi 2016b. Ajoterveysohjeet lääkäreille. http://www.trafi.fi/tieliikenne/ajoterveysohjeet_laakarille
Trafi 2016c. Ajoterveyden arviointiohjeet lääkäreille. http://www.trafi.fi/filebank/a/1454485334/
e08be99101d2580ff8cceeead327ab55/19654-Ajoterveysohjeet_laakareille.pdf
Työterveyshuoltolaki 1383/2001. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383
Työturvallisuuslaki 738/2002. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738
Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon
sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta. http://www.finlex.fi/fi/
smur/2013/20130738
Vehmas, A., Ojala, T. & Seimelä, K. 2009. Raskaan liikenteen onnettomuudet tutkijalautakuntaaineistossa – Riskit ja turvallisuusehdotukset. liikenne- ja viestintäministeriö. http://www.lintu.
info/RASlON.pdf

Vapaasti kopioitavissa. Lähde: TVK 2016
TaPaTuRMaVakuuTuSkESkuS
Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki

34

