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Autonkuljettaja jäi
kahden merikontista pudonneen
kaivonkansipaketin alle

Autonkuljettaja NN (58-v.) oli jakelukeskuksen lastauspihalla avaamassa merikontin ovia ennen peruuttamista lastauslaituriin. Kun kuljettaja avasi ovia,
kuormasta putosi kaksi kaivonkansipakettia (490 kg/kpl) kuljettajan päälle.
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A.

TAUSTATIEDOT JA LÄHTÖTILANNE

A1. Työympäristö, työ, työtehtävä, työsuoritus

Kuva 1. Kontista pudonneet kaivonkansipaketit.
Onnettomuus tapahtui teknistä tukkukauppaa harjoittavan yrityksen jakelukeskuksen lastauspihalla.
Autonkuljettaja NN (58-v) työskenteli kuljetusyrityksessä yhdistelmäajoneuvon kuljettajana. Onnettomuuspäivänä kuljettajan tehtävänä oli kuljettaa merikontti satamasta jakelukeskukseen.
NN oli aloittanut työt normaalisti aamulla klo 7.30. NN haki merikontin satamasta ja kuljetti sen
jakelukeskuksen lastauspihalle. Seuraavaksi NN:n tarkoituksena oli peruuttaa rekka lastauslaituriin
jakelukeskuksen henkilöstön tekemää lastin purkua varten. Ennen rekan peruuttamista lastauslaituriin
lähti NN avaamaan kontin ovia. Kontin ovet täytyi avata ennen peruuttamista, koska lastauslaituri oli
eri tasossa kuin kontin ovet.
Jakelukeskus oli tilannut rahdin Intiasta. Kontti oli pakattu lähtömaassa ja tuotu merikuljetuksena
Suomeen. Kontti sisälsi mm. kaivonkansia ja kehyksiä. Kontin etuosassa oli kaivonkansia usean
kappaleen paketeissa. Kaivonkansipaketteja oli kolme päällekkäin. Yhden paketin painoksi oli merkitty
490 kg. Kontti oli ollut sinetöitynä satamasta jakelukeskuksen pihalle asti.
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Jakelukeskuksella oli sopimus kuljetusliikkeen kanssa konttien kuljettamisesta satamasta jakelukeskukseen. Autonkuljettaja NN oli kuljetusliikkeen palveluksessa. NN oli toiminut 15 vuotta kuljettajana
kyseisessä kuljetusyrityksessä ja sitä ennen 15 vuotta kuljetusalalla. NN oli tehnyt viimeiset 10 vuotta
konttien kuljetusta. Jakelukeskuksen lastauspiha oli kuljettajalle tuttu työympäristö.

A2. Vaara, vaaratilanne, vaarallinen tapahtuma,
vahinko, vakavuus
Kontissa ilman sidontaa olleet, oveen nojanneet kaivonkansipaketit muodostivat kappaleiden
putoamisvaaran. NN altistui putoavien kaivonkansipakettien muodostamalle vaaralle, kun hän avasi
kontin oikeanpuoleisen oven ilman kontin sisällön putoamista estävää varmistusta.
Ovea avatessa kuormasta putosi/kaatui kaksi päällimmäistä, 490 kg painavaa kaivonkansipakettia
kuljettajan päälle. Painavat kaivonkansipaketit aiheuttivat NN:lle vakavat vammat päähän ja oikeaan
käteen.
Kuljettaja pyrki jatkamaan työtään vahingon sattumisen jälkeen. Kuljettaja kävi kuorma-auton
hytin luona ja jäi lopulta seisomaan kuorma-auton lähellä olevan jäteastian luo, jäteastiaan nojaten.
Lopulta NN tuupertui maahan.
Jakelukeskuksen työntekijä oli nähnyt NN nojaavan jäteastiaan. Hetkeä myöhemmin hän oli
havainnut NN kaatuvan, jolloin hän meni loukkaantuneen luo. Myös toinen jakelukeskuksen työntekijä
tuli paikalle ja hälytti ambulanssin. NN kuoli onnettomuudesta aiheutuneisiin vammoihin vajaan
viikon kuluttua tapahtuneesta.

Autonkuljettaja
NN (58v.) oli
kuljettanut
merikontin
satamasta
jakelukeskukseen.
NN oli lastauspihalla avaamassa merikontin ovia ennen
peruuttamista
lastauslaituriin.

Kontissa ilman
sidontaa olleet,
oveen nojanneet kaivonkansipaketit
muodostivat
kappaleiden
putoamisvaaran.

NN avasi
kontin oikeanpuoleisen
oven ilman
kontin sisällön
putoamista
estävää
varmistusta.

NN:n avatessa ovea,
kuormasta
putosi kaksi
päällimmäistä, 490 kg
painavaa
kaivonkansipakettia
kuljettajan
päälle.

Kaivonkansipaketit
aiheuttivat
NN:lle vakavat
vammat päähän
ja oikeaan
käteeni.

VAARA

VAARATILANNE

VAARALLINEN
TAPAHTUMA

VAHINGOITTUMINEN

NN kuoli
vammoihinsa
vajaan viikon
kuluttua
tapahtuneesta.

VAKAVUUS

Onnettomuussekvenssin vaiheet

Kaavio 1. Onnettomuussekvenssin vaiheet
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B.

VÄLITTÖMIEN TURVALLISUUSPOIKKEAMIEN TARKASTELU

B1. Vaaran olemassaolo, vaaralle altistuminen ja
vaarallisen tapahtuman toteutuminen
1.1. Muiden yritysten toiminta
Väärin tehty kuormaus ja puutteellinen kuorman varmistaminen lähtömaassa
Kaivonkansipakettien putoamisvaaran kannalta merkittävin tekijä oli lähtömaassa kuormauksen
yhteydessä tehdyt virheet ja kuorman varmistamisen puutteet. Tukevin tavara oli lastattu ensimmäisenä
kontin etuosaan ja epävakain tavara oli pakattu viimeisenä kontin takaosaan. Lavoilla seisovat kehikot
olivat tiiviisti kontin etuosassa, mutta irralliset kaivonkansipaketit kontin takaosassa oven lähellä. Lastin
varmistamisessa oli käytetty lastin painoon nähden heiveröisiä sidontarautoja kontin ovien luona ja
kontin takaosaan, lastin ja ovien väliin oli jäänyt tilaa. Lastin sidontaa ja tuentaa ei oltu tehty oikein,
Lasti oli tullut merikuljetuksena Intiasta. Merikuljetuksen aikana konttiin kohdistuu erilaisia
voimia kuin maantiekuljetuksissa. Kuorman lastauksessa ja sidonnassa ei riittävästi huomioitu lastiin
merimatkan aikana kohdistuvia voimia. Lähtömaassa väärin kuormattu ja heikosti varmistettu lasti oli
todennäköisesti päässyt liikkumaan meri- ja/tai maakuljetuksen aikana.

Vähäiset tiedot kontin sisällöstä
Vaaratilanteeseen ja vaarallisen tapahtuman toteutumiseen saattoi vaikuttaa myös se, että rahtikirjassa
ei ollut merkintää rahdin sisällöstä. Kuljetusliikkeellä oli vain tieto, että tavara piti tulla häkeissä.
Irtonaisista kaivonkansipaketeista ei ollut etukäteen tietoa. Olisiko kuljettaja toiminut toisin, jos hän olisi
tiennyt tarkemmin, mitä kuorma sisältää? Kuljetusliike ilmoitti rahtikirjan puutteista onnettomuuden
jälkeen huolintaliikkeelle.

1.2. Ihmisten toiminta ja työympäristön poikkeamat
Vaarallinen työmenetelmä – kontin aukaiseminen ilman varmistusta
Kuljettaja altistui putoavien kaivonkansipakettien muodostamalle vaaralle, kun hän lähti aukaisemaan
konttia ilman kontin sisällön putoamista estävää varmistusta. Merikontin ovia avattaessa ei käytetty
sidontaliinaa/-vyötä, -kettinkiä tai muuta järjestelmää, joka olisi estänyt irrallaan olevan tavaran
kaatumisen ovea avattaessa.
NN toimi tilanteessa yrityksessä yleisesti noudatetun tavan mukaisesti. Sama työmenetelmä oli
käytössä sekä kuljetusyrityksessä että jakelukeskuksessa. Vaaralle olisi voinut altistua siis myös
jakelukeskuksen työntekijä.
Työvaiheeseen liittyvää korkeaa riskiä ei oltu tunnistettu kuljetusyrityksessä ja jakelukeskuksessa.
Alun perin kuljettajat eivät olleet itse avanneet kontin ovia, vaan lastin avaamisen teki tavaran vastaanottaja. Hiljalleen viimeisten vuosien aikana myös kuljettajat olivat alkaneet avata konttien ovia niissä
tilanteissa, kun kontti ja lastauslaituri eivät olleet yhteensopivia.

Sidontarautojen keskiön hitsaussauman pettäminen
Lastin tukena olivat olleet kontin takaosassa ristikkäiset sidontaraudat. Sidontarautojen keskiön hitsaussauma oli pettänyt jossain vaiheessa kuljetusta ja kaivonkansipaketit pääsivät nojaamaan ovea vasten.
Keskiö oli ohutta lattarautaa ja sidontaväline oli muutenkin heiveröinen lastiin ja kuljetukseen nähden.
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Ristikon ja lastin välissä oli tilaa, joten lasti oli päässyt todennäköisesti liikkumaan kuljetuksen aikana.
Kaivokannet olisi ollut mahdollista lastata esim. niin, että ne olisivat ”lukinneet” toisensa sivusuunnassa
ja taaksepäin varmistus olisi voitu hoitaa tukemalla tai vaakaan asetetuilla kuormaliinoilla.
Onnettomuuden jälkeen avattiin myöhemmin saapuvia vastaavia kontteja niin että tavaran putoamisvaara estettiin. Havaittiin, että joissain konteissa ei ollut ristikkäisiä sidontarautoja ollenkaan ja
kaivonkansipaketit nojasivat suoraan ovea vasten.

1.3. Myötävaikuttavat riskitekijät
Ohjeistus ja opastus
Kuljetusliikkeessä ja jakelukeskuksessa ei ollut
ohjetta konttien avaamiseen eikä konttien
avaamista oltu opastettu työntekijöille. Konttien
avaamiseen ei ollut käytössä lastin putoamista
estävää välinettä tai järjestelmää. Puutteet ohjeistuksessa ja opastuksessa johtuivat todennäköisesti
pääosin siitä, että kyseiseen työvaiheeseen liittyvää
riskiä kuorman putoamisesta/kaatumisesta
henkilön päälle ei oltu riittävästi tunnistettu.
Kuljetusliikkeessä oli laadittu kuljettajan ja
työnjohdon käsikirja, jossa oli mainittu toiminta

Kuva 2. Murtunut sidontaraudan keskiö

lastaus- ja purkupaikoilla yleisellä tasolla, mutta tarkempaa ohjetta kontin oven avaamiseen ei ollut.
Tapaturman jälkeen sekä kuljetusliikkeessä että jakelukeskuksessa laadittiin kirjalliset ohjeet konttien
turvalliseen avaamiseen. Konttien avaamista tekevät työntekijät myös opastettiin uusiin käytäntöihin
ja turvallisuusvälineiden käyttöön.

Kontin ja lastauslaiturin huono yhteensopivuus
Kuljettaja joutui avaamaan kontin ovet ennen peruuttamista, koska kontin ja lastauslaiturin
yhteensopivuus oli huono. Mikäli kuljettaja olisi voinut peruuttaa kontin kiinni lastauslaituriin, olisi
jakelukeskuksen henkilöstö avannut kontin ovet ja purkanut lastin. Tällöin vastaava onnettomuus olisi
voinut tapahtua jakelukeskuksen työntekijälle.
Todettiin myös, että vastaava riskitekijä on yleinen: useissa tilanteissa esim. erikorkuiset lastaussillat
ja sääsuojat johtavat siihen tilanteeseen, että ovet joudutaan avaamaan ennen peruuttamista.

B2. Mahdollisuudet välttää tai rajoittaa vahinkoa
Tilanne on ollut niin nopea, ettei ovea avanneella NN:llä ole ollut mahdollisuutta väistää putoavia
kaivonkansipaketteja. Painavat kaivonkansipaketit ovat pudotessaan aiheuttaneet kovat iskut päähän ja
käteen. Iskujen aiheuttamilta kuolemaan johtaneilta vammoilta ei todennäköisesti olisi voinut välttyä
myöskään suojavälineitä (esim. kypärä) käyttämällä.
NN ei kuollut vammoihin välittömästi vaan jatkoi vielä liikkumista vahingon sattumisen jälkeen.
Jostain syystä NN ei lähtenyt itse hakemaan apua vaan pyrki jatkamaan työtään vahingon sattumisen
jälkeen. Asiakasyrityksen työntekijä huomasi myöhemmin tuupertuneen henkilön ja toinen henkilö
hälytti apua.
Ensiavun nopea saaminen on tärkeää. Tässä onnettomuudessa raskaiden kaivonkansipakettien
aiheuttamat iskut olivat kuitenkin niin kovia, että aikaisempi avun saaminen ei olisi todennäköisesti
pelastanut NN:ää.
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c.

TurvallisuusjohtamiseEN
LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT

Raportin tässä osiossa tarkastellaan edellisessä osiossa esitettyjen riskitekijöiden taustalla vaikuttaneita turvallisuusjohtamiseen liittyviä riskitekijöitä.

Riskien arviointi
Merikontin oven avaamista ja lastin purkamista ei oltu arvioitu vaaralliseksi työvaiheeksi. Sekä
kuljetusyrityksessä että jakelukeskuksessa oli selvitysten mukaan tehty riskien arviointi, mutta
tähän työvaiheeseen liittyviä riskejä ei oltu osattu arvioida oikein.
Kuljetusyrityksen vaarojen arvioinnissa oli käsitelty kuorman lastaukseen ja purkuun liittyviä
vaaroja. Kuormatilasta putoavan tai kaatuvan tavaran alle jääminen oli todettu vähäiseksi riskiksi.
Työvaiheeseen liittyviä riskejä ei oltu täysin tiedostettu, eikä työvaihetta koettu yrityksessä vaaralliseksi.
Toimenpiteeksi oli kirjattu varovaisuus kuormatilan ovia avatessa ja turhan oleskelun välttäminen
kuormankäsittelyalueella. Toimenpiteenä oli mainittu myös kuorman liikehdinnän varominen
sidontoja avattaessa.
Sekä vaaran todennäköisyys että etenkin sen seuraukset oli aliarvioitu. Saadun tiedon mukaan
riskien arviointia ei oltu käyty työntekijöiden kanssa läpi.
Jakelukeskuksessa oli tehty riskien arviointi, mutta merikontin purkamiseen liittyviä riskejä ei
ollut kaikilta osin tunnistettu ja tiedostettu. Tähän saattoi vaikuttaa se, että ilmeisesti kuljettaja
useimmiten avasi kontin ovet. Työvaihetta ei oltu arvioitu vaaralliseksi eikä siihen liittyviä riskejä oltu
saadun tiedon mukaan käyty läpi eri osapuolten kanssa. Riskien arvioinnissa oli keskitetty enemmän
hallissa tapahtuviin toimintoihin.
Myös väärä tieto kontin sisällöstä saattoi toimintahetkessä vaikuttaa kuljettajan tekemään riskien
arviointiin.
Jakelukeskus ja kuljetusyritys toimivat ns. yhteisellä työpaikalla. Riskien arviointia ei ilmeisesti
oltu tehty yhdessä ja jakelukeskuksen ja kuljetusyrityksen toimintojen rajapinnassa oleva riski oli
tunnistettu heikosti.
Puutteellisen riskien arvioinnin vuoksi konttien ovien avaamiseen ja lastin purkuun ei oltu
suunniteltu kummassakaan yrityksessä turvallista toimintatapaa, Yrityksissä ei ollut käytössä
turvallisuuslaitetta kontin avaamisen yhteydessä, työvaiheeseen ei oltu laadittu turvallisuusohjeita
eikä työntekijöitä oltu opastettu työvaiheen turvalliseen suorittamiseen.

Läheltä piti- ja vaaratilanteiden raportointi ja tutkinta
Kuljetusliikkeessä oli pudonnut kuormasta tavaroita aiemminkin, mutta tavarat eivät olleet näin
painavia ja tilanteiden seuraukset eivät olleet aikaisemmin näin vakavia. Läheltä piti- tilanteita ja
vaaratilanteita oli tarkasteltu kuljetusliikkeessä lähinnä kuormaan, ajoneuvoihin ja kuljetusvälineisin
kohdistuneiden vahinkojen näkökulmasta. Sattuneista tilanteista oli lähetetty tieto huolintaliikkeelle ja
tarvittaessa toimittajalle. Läheltä piti- ja vaaratilanteita ei oltu käyty läpi henkilöriskien näkökulmasta.
Tilanteet eivät olleet tämän vuoksi johtaneet toimenpiteisiin työvaiheeseen liittyvän henkilöriskin
pienentämiseksi.
Jakelukeskuksessa oltiin juuri onnettomuuden aikoihin otettu käyttöön uusi työturvallisuuden
johtamisjärjestelmää, jossa oli mukana myös läheltä piti –tilanteiden raportointi. Parannusehdotuksia
oli alkanut sen kautta tulla, mutta ennen onnettomuutta vastaavista läheltä piti –tilanteista ei oltu
raportoitu.
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Turvallisuudenhallinta kuljetusketjussa
Onnettomuuden taustalla vaikuttivat myös puutteet koko ketjun (tilaus, toimitus, huolinta, kuljetus) toiminnan hallinnassa. Jakelukeskus oli tehnyt tilauksen intialaiselta toimittajalta. Intiassa
merikonttien kuormaus oli tehty väärin ja vastoin yleisiä merikonttien lastaamiseen liittyviä
ohjeita. Lastin tuenta ja sidonta oli puutteellinen. Rahtikirjassa ei ollut tarpeellisia merkintöjä ja
kuljettajalla oli väärä tieto lastin sisällöstä. Myöskään jakelukeskuksen ja kuljetusyrityksen välisestä
työnjaosta lastin purun yhteydessä ei ollut selviä pelisääntöjä. Jakelukeskus ei itse auditoinut
tavarantoimittajia.
Pitkässä toimintaketjussa jo yksikin virhe, laiminlyönti, epäselvyys, toiminnan tai tiedon kulun
häiriö voi johtaa ikäviin seurauksiin. Erityisesti eri toimijoiden tehtävien ja vastuiden rajapinnat
ovat kriittisiä kohtia.

7

D.

SUOSITUKSET TYÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI

D1.Välittömien turvallisuuspoikkeamien torjunta
Kuormaus ja kuorman varmistaminen
Henkilö- ja tavaravahinkojen ehkäisemiseksi kuorma tulee olla kunnollisesti lastattu ja varmistettu.
Kuormaus ja varmistaminen on tehtävä käytettävien kuljetusmuotojen vaatimusten mukaisesti
ja erityisesti on huomioitava merikuljetusten aikana kuormaan vaikuttavat voimat. Kuorma on
lastattava ja varmistettava siten, ettei se pääse liukumaan, kaatumaan, putoamaan tai muuten
aiheuttamaan onnettomuutta. Mahdollisia estokeinoja ovat esimerkiksi lukinta, tuenta, sidonta
tai näiden yhdistelmät. Kuorman lastaukseen ja varmistamiseen on olemassa suomalaisia ja
kansainvälisiä ohjeita ja oppaita. Esim.
• 	Caring –projektin kuormanvarmistukseen liittyviä oppimateriaaleja eri kielillä (myös suomeksi).
Esim. ”Kuormanvarmistus maantiekuljetuksissa” ja ”Kuormanvarmistus merikuljetuksissa”
www.utu.fi/cargosecuring
• Kuormansidonnan käsikirja. Logistiikan tutkimus ja kehitys Lorda ry
http://www.logy.fi/media/liitetiedostot/kuormansidonnan-kasikirja.pdf
• IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU CODE)
http://www.unece.org/fr/trans/wp24/guidelinespackingctus/intro.html
• Eurooppalaisia parhaita toimintatapoja koskevat suuntaviivat 2014. Kuorman varmistaminen 		
tieliikenteessä (perustuvat eurooppalaiseen standardiin EN 12195-1). Suuntaviivojen tarkoituksena
on antaa käytännöllisiä perusohjeita kaikille kuormien lastaukseen, purkamiseen ja varmistamiseen osallistuville.
http://bookshop.europa.eu/fi/eurooppalaisia-parhaita-toimintatapoja-koskevat-suuntaviivat-		
2014-kuorman-varmistaminen-tieliikenteessae-pbMI0614080/?CatalogCategoryID=
h4QKABstrmIAAAEjv5EY4e5L
Merikuljetuksissa kuorman lastauksessa ja varmistamisessa tulisi noudattaa kansainvälisiä ohjeita,
kuten IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU Code).

Kuorman purkaminen
Kuorman purkaminen tulee suunnitella ja järjestää siten, ettei tavaran putoamisesta/kaatumisesta aiheudu vaaraa työntekijöille. Kontin ovien turvalliseen avaamiseen voidaan käyttää mm.
sidontaliinaa tai lyhennettävää kettinkiä. Luotettavampi ratkaisu olisi konttien rakenteessa oleva
automaattinen varmistus, jolloin ei tarvittaisi erillistä apuvälinettä varmistamiseen.
Merikuljetuksissa olleiden konttien avaamiseen tulee aina suhtautua erityisellä varovaisuudella.
Kappaleiden tai muun lastin putoamisen vaara on kuitenkin olemassa aina, kun avataan kontin
tai muun kuljetusvälineen ovia. Riskien arvioinnin kautta tulee määrittää tarvittavat toimintatavat
kussakin tapauksessa.

Turvallisten työmenetelmien ohjeistus ja opastus
Turvallisista työmenetelmistä on laadittavat selkeät ohjeet. Ohjeet tulee käydä läpi yhdessä työntekijöiden kanssa ja varmistaa, että työntekijät myös hallitsevat ne käytännössä. Pelkkä kehotus varoa
kontista tai muusta kuormasta mahdollisesti putoavia tai kaatuvia tavaroita ei ole riittävä työohje.
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Kuva 3. Esimerkkejä sidontaliinan käytöstä ovien avaamisessa.

Konttien ovien avaamiseen tulee laatia yksiselitteiset ohjeet, joista selviää mm. missä ja kuka ovet
saa avata, miten ovet avataan turvallisesti, mitä turvallisuusvälineitä työntekijöiden on käytettävä
avaamisessa ja millä tavalla turvallisuusvälineet kiinnitetään erilaisissa tilanteissa. Työnjako ja
vastuut kuljettajien ja lastin vastaanottajien välillä tulee olla selvät ja nämä vastuut tulee kirjata
yhdessä esimerkiksi sopimuksiin. Työnjako ja vastuut tulee käydä läpi sekä kuljettajien että lastin
vastaanottajien kanssa

Tiedot lastin sisällöstä
Lastin turvallisen purkamisen kannalta on tärkeää, että tiedot lastin sisällöstä ovat oikeita ja ne on
merkittynä rahtikirjaan ja kuormakirjaan.
Merilain mukaan merirahtikirjan tulee sisältää tiedot kuljetettavaksi luovutetusta tavarasta,
lastinantajasta, vastaanottajasta ja rahdinkuljettajasta, kuljetusehdoista sekä rahdista ja muista
kustannuksista, jotka vastaanottajan tulee maksaa.
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D2. Turvallisuusjohtamisen kehittäminen
Riskien arviointi
Työnantajan velvollisuutena on selvittää työstä aiheutuvat vaarat ja haitat sekä arvioida niiden riskit
työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Riskien arvioinnissa tulee huomioida kaikki työvaiheet
ja niihin liittyvät vaaratekijät sekä arvioida myös se, ketkä henkilöt joutuvat vaaralle alttiiksi.
Riskien arvioinnissa tulee olla mukana työnantajan ja työntekijöiden edustajia joilla on asiantuntemusta työtehtävästä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Riskien arvioinnissa on huomioitava
ulkopuolisten toimijoiden toiminnan vaikutukset, normaalista työtilanteesta poikkeavat tilanteet sekä
yhteistyökumppanit ja toimiminen vaihtuvissa työympäristöissä. Yhteisellä työpaikalla pääasiallista
määräysvaltaa käyttävän työnantajan on huolehdittava, että työhön liittyvät riskit käsitellään yhdessä
eri toimijoiden kanssa ja varmistetaan, että tehtäväroolit, toimintatavat ja pelisäännöt ovat selkeät ja
työ voidaan tehdä turvallisesti kaikissa olosuhteissa.
Vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia on tarpeellista tehdä myös työtä tehdessä ja henkilöstöä
on opastettava esimerkiksi perehdytyksessä työnaikaisen arvioinnin tekemiseen. Ennen ovien
avaamista ja lastin purkamista tulee pohtia työhön liittyviä vaaratekijöitä yksityiskohtaisesti. Mitä
lasti sisältää? Mistä lasti on tullut ja miten kuljetettu? Onko sinetti vielä ehjä? Ovatko suunnittelut
lastin kaatumisen tai putoamisen estävät toimenpiteet riittäviä? Onko työympäristössä jotain muita
vaaratekijöitä? Pystyykö ovien aukaisemisen ja lastin purkamisen tehdä tässä paikassa turvallisesti?
Riskien arvioinnin tulokset tulee ottaa huomioon mm. töiden suunnittelussa, ohjeiden laadinnassa,
työn opastuksessa ja perehdytyksessä sekä itse työsuorituksessa.

Läheltä piti- ja vaaratilanteiden raportointi ja tutkinta
Läheltä piti- ja vaaratilanteiden raportointiin sekä tutkintaan tulee olla toimiva järjestelmä. Työntekijöiden tulee ilmoittaa sattuneet läheltä piti- ja vaaratilanteet ja työnantajan tulee puolestaan
kertoa, mihin toimenpiteisiin esille tulleessa asiassa on ryhdytty ja aiotaan ryhtyä. Työntekijöiden
tulee ymmärtää raportoinnin tärkeys ja heitä tulee rohkaista tuomaan esille tapahtumat tapaturmien
välttämiseksi. Tieto sattuneista läheltä piti- ja vaaratilanteista tulee kertoa myös muillekin yhteisellä
työpaikalla toimiville. Hyvä käytäntö on myös turvallisuushavaintojen ilmoittaminen ja käsittely.
Sattuneet läheltä piti- ja vaaratilanteet tulee tutkia samoilla periaatteilla kuin tapaturmatkin.
Tutkinnan avulla määritetään tarvittavat toimenpiteet vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi.
Tutkinnasta saatua tietoa tulee hyödyntää riskien arvioinnissa, turvallisuusohjeiden päivittämisessä
ja työntekijöiden perehdyttämisessä ja opastuksessa.

Kuljetusketjun turvallisuuden hallinta
Kuljetusketjun turvallisuuden hallinnan kannalta on tärkeää, että eri osapuolten vastuut ovat
selvät ja tiedonkulku eri toimijoiden välillä toimivaa. Tähän voidaan vaikuttaa mm. laadittavien
sopimusten ja erilaisten kuljetusketjun turvallisuuden hallintaa parantavien toimintamallien
kautta. Tiedon kulkemisen varmistamiseen kuljetusketjussa voidaan käyttää mm. kehittyviä
sähköisiä järjestelmiä, jotka yhdistävät eri ketjun toimijoiden tietoja. Yhtenä hyvänä käytäntönä voisi
olla esim. pistokoemaisten kuormauksen tarkastusten tekeminen lähtömaassa tilaajan toimesta.

Yhteisen työpaikan turvallisuuden johtaminen
Yhteisellä työpaikalla toimivien työnantajien on omalta osaltaan huolehdittava siitä, että heidän
toimintansa ei vaaranna työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. Toimijoiden tulee olla riittävästi
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keskenään yhteistoiminnassa ja tiedottaa toisilleen työturvallisuuteen vaikuttavista asioista.
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on varmistettava, että yhteisellä työpaikalla
työtä tekevät työnantajat ja näiden työntekijät sekä itsenäiset työnsuorittajat ovat saaneet tarpeelliset
tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. Pääasiallista määräysvaltaa
käyttävän tulee kertoa myös työpaikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista. Tiedottamisvelvollisuus on myös yhteisen työpaikan muilla toimijoilla niistä vaara- ja haittatekijöistä,
jota heidän työnsä voi aiheuttaa muille yhteisellä työpaikalla työskenteleville. Yhteisellä työpaikalla
toimivien tulee ilmoittaa omassa toiminnassaan sattuneet läheltä piti- ja vaaratilanteet myös muille
yhteisen työpaikan toimijoille.
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän on huolehdittava työpaikalla toimivien työnantajien ja
itsenäisten työnsuorittajien toimintojen yhteensovittamisesta.

YLEISTIEDOT		

Koodi

Koneet ja laitteet

Rekka-auto ja perävaunu

-

Työnantajan toimiala

Kuljetusyritys

Vahingoittuneen ammatti

Autonkuljettaja

541

Työympäristö

Jakelukeskuksen piha, lastauslaiturin edusta

013

Työtehtävä

Merikontin valmistelu lastauslaituriin peruuttamista varten

61

Työsuoritus

Merikontin ovien avaaminen

45

Poikkeama

Kaksi kaivonkasipakettia putosi kontista

33

Vahingoittumistapa

Jääminen pudonneiden kaivonkansipakettien alle

42

I1
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Autonkulje1aja	
  NN	
  (58-‐v.)	
  oli	
  
kulje1anut	
  merikon>n	
  satamasta	
  
jakelukeskukseen.	
  NN	
  oli	
  
jakelukeskuksen	
  lastauspihalla	
  
avaamassa	
  merikon>n	
  ovia	
  ennen	
  
peruu1amista	
  lastauslaituriin.	
  	
  

TOT	
  7/14	
  

VAARATILANNE	
  

VAARA	
  

VAARALLINEN	
  
TAPAHTUMA	
  

NN:n	
  avatessa	
  ovea,	
  
kuormasta	
  putosi	
  kaksi	
  
päällimmäistä,	
  490	
  kg	
  
painavaa	
  
kaivonkansipakeKa	
  
kulje1ajan	
  päälle	
  

Onne1omuussekvenssin	
  vaiheet	
  

NN	
  avasi	
  kon>n	
  
oikeanpuoleisen	
  oven	
  ilman	
  
kon>n	
  sisällön	
  putoamista	
  
estävää	
  varmistusta	
  

Vaarallinen	
  työmenetelmä:	
  kon>n	
  aukaiseminen	
  ilman	
  sisällön	
  
putoamista	
  estävää	
  varmistusta	
  

Kon>ssa	
  ilman	
  sidontaa	
  
olleet,	
  oveen	
  nojanneet	
  
kaivonkansipake>t	
  
muodos>vat	
  kappaleiden	
  
putoamisvaaran	
  

Sidontaraudan	
  keskiön	
  
hitsaussauman	
  pe1äminen	
  

Kon>n	
  ja	
  lastauslaiturin	
  huono	
  
yhteensopivuus	
  

Ei	
  ohjeita	
  tai	
  opastusta	
  kon>n	
  turvalliseen	
  avaamiseen	
  

Väärin	
  tehty	
  kuormaus	
  ja	
  puu1eellinen	
  kuorman	
  varmistaminen	
  lähtömaassa	
  

Vähäiset	
  >edot	
  kon>n	
  sisällöstä	
  

Riskien	
  arvioin>	
  

Turvallisuuden	
  hallinta	
  kuljetusketjussa	
  

Läheltä	
  pi>-‐	
  ja	
  vaar>lanteiden	
  raportoin>	
  ja	
  tutkinta	
  

VAHINGOITTUMINEN	
  

Kaivonkansipake>t	
  
aiheuKvat	
  	
  NN:lle	
  vakavat	
  
vammat	
  päähän	
  ja	
  oikeaan	
  
käteen	
  
	
  

VAKAVUUS	
  

NN	
  kuoli	
  vammoihinsa	
  
vajaan	
  viikon	
  kulu1ua	
  
tapahtuneesta	
  

Ihmisen	
  toiminta	
  ja	
  
työympäristön	
  	
  
poikkeamat	
  

Myötävaiku1avat	
  
riskitekijät	
  

Muiden	
  yritysten	
  
toiminta	
  

Turvallisuus-‐
johtamiseen	
  
lii1yvät	
  
riskitekijät	
  

Onnettomuussekvenssin vaiheet ja onnettomuuteen vaikuttaneet riskitekijät

tutkintaryhMän kokoonpano:
Marja kaari (Tapaturmavakuutuskeskus)
jaana aho (If Vahinkovakuutusyhtiö Oy)
Markku hakala (Satamaoperaattorit ry)
kai nieminen (Ammattiliitto Pro)
Leif nyman (Folksam Vahinkovakuutus Oy)
olli rauhamaa (Autoliikenteen Työnantajaliitto ry)
pasi ritokoski (Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry)
Lisätietoja tot-tutkinnasta:
Tutkimuspäällikkö Marja kaari, p. 0404 504 234, marja.kaari@tvk.fi
Työturvallisuusasiantuntija otto Veijola, p. 0409 220985, otto.veijola@tvk.fi
Raportti on hyväksytty TVK:n TOT-johtokunnan kokouksessa 14.6.2017.
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.

Vapaasti kopioitavissa. Lähde: TVK 2017
TaPaTuRMaVakuuTuSkESkuS
Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki
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