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Paalutuskone putosi mereen

Kuva on otettu koneen nostotilanteessa.

Siltatyömaalla tehtiin työsiltaa mantereelta saareen. NN ohjasi omistamaansa tela-alustaista paalutuskonetta. NN oli ilmeisesti siirtämässä seuraavaa juntattavaa paalua, kun paalutuskone keilin käännön yhteydessä
liikkui työsillalta mereen n. 4– 5 m syvyyteen. NN:llä oli käytössään paukkuliivit, mutta koneen ohjaamo jäi kyljelleen kiinni pohjamutaan ja ohjaamon ylöspäin jäänyt ovi oli lukittu munalukolla ulkopuolelta. NN hukkui.
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A.

TAUSTATIEDOT JA LÄHTÖTILANNE

A1. Työympäristö, työ, työtehtävä, työsuoritus
Kaupunkialueella tehtiin sillan rakentamista varten työsiltaa meren rannassa mantereelta saareen.
Tilaaja A oli kaupungin rakennusvirasto ja suunnittelun hoiti erillinen insinööritoimisto B.
Päätoteuttaja oli yritys C. Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tekemän selvityksen
mukaan yritys C oli laatinut työn työkohteen ja työvaiheiden riskien kartoituksen sekä suunnitelman
riskien hallinnasta.
Työsillan paalutus oli yrityksen D aliurakka, jota oli tekemässä osaomistaja NN omistamallaan
vuonna 1965 valmistetulla tela-alustaisella paalutuskoneella. Paalutuskone oli vuokrattu yritykselle D
pitkällä sopimuksella. Paalutuskone oli nykymalleja huomattavasti kevyempi (n. 30 tonnia) ja sillä pääsi
kevytrakenteisillekin silloille. NN oli työssään hyvin kokenut, hän oli aikanaan käynyt maansiirtokoneen
kuljettajakurssin ja työkokemusta hänellä oli työstä yhteensä n. 40 vuotta. NN toimi yrityksen D
”tähtimäisen organisaation linjanvetäjänä”, eli hoiti tämän urakan työn itsenäisesti ja hänen veljensä
MM hoiti yrityksen D työsuhde- ja organisaatioasiat (NN vastaanotti asiakirjat ja keskusteli työmaalla
työn turvallisuusasioista). Yrityksellä D oli muitakin vastaavia linjanvetäjiä, jotka pitivät itse omien
töidensä asiat hallinnassa. NN hoiti asiat tunnollisesti ja piti koneensa kunnosta kerrotun mukaan
hyvää huolta. NN osallistui palavereihin ennen työn aloitusta. Joka työmaan alussa koneelle tehtiin
vastaanottotarkastus. Koneen käännön oli havaittu nykivän, joten paalutuskone oli määrä siirtää
korjaukseen n. 500 km päähän yrityksen varikolle tämän urakan jälkeen.
Paalutuskonetta avustanut apumies OO oli yrityksen C työntekijä.

Kuva 1. Työsilta ja paalutuskone. Valokuva on otettu vastarannalta huomattavasti ennen tapaturman sattumispäivää. Kuvalähde: Metro / Lukijan kuva
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A2. Vaara, vaaratilanne, vaarallinen tapahtuma,
vahinko, vakavuus
Työsillan rakennus oli edennyt vaiheeseen, että työsillan pää oli n. 20 metrin päässä saaresta, tässä
kohtaa syvyys oli n. 4–5 metriä ja sen alla 1–2 metriä mutaa. Veden äärellä työskennellessä työhön
liittyi koneen veteen putoamisen vaara.
Paalutuskone oli juuri siirtänyt kevytrakenteista 6 m x 3,5 m työlauttaa ja sen jälkeen kääntynyt
siirtämään uutta paalua vastapäivään työkohdalle. Paalutuskoneen työkohde oli keskeneräisen työsillan
kannella kärjessä, avoveden äärellä. (vrt. ”laiturin nokalla”). Koneen telojen suunta oli ainakin aluksi
ilmeisesti työsiltaan nähden poikittain, ts. kansiparrujen suuntaisesti.
Paalutuskone putosi keskeneräisen työsillan kärjestä veteen. Paikalla olijat kuulivat jonkinlaisen
pamauksen ja näkivät paalutuskoneen olevan ”telat pystyssä” putoamassa työsillalta mereen.
Paalutuskoneen mereen putoaminen aiheutti myös työsillan vieressä olevan työlautan kaatumisen
ja sen päällä olleen työntekijän joutumisen veden varaan.
Kone vajosi pohjamutaan ja NN jäi loukkuun ohjaamoon. NN hukkui.

Kuva 2. Poliisin kuva paalutuskoneen nostoyrityksestä. Kuva on otettu muutama päivä tapaturman sattumisen jälkeen.
Siltatyömaalla
tehtiin työsiltaa
mantereelta
saareen. NN ohjasi
omistamaansa
tela-alustaista
paalutuskonetta.

Hukkumisvaara
työssä veden
äärellä ja vain
yksi poistumistie
ohjaamosta, sillä
toinen ovi oli ulkopuolelta lukittu.

Paalutuskoneen
työkohde oli
työsillan kannella,
avoveden äärellä.

Paalutuskone
putosi keskeneräisen työsillan
kärjestä veteen.

Lukittuun tilaan
jääminen ja
hapensaannin
estyminen.

VAARA

VAARATILANNE

VAARALLINEN
TAPAHTUMA

VAHINGOITTUMINEN

NN hukkui.

VAKAVUUS

Onnettomuussekvenssin vaiheet

Kaavio 1. Onnettomuussekvenssin vaiheet
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B.

VÄLITTÖMIEN TURVALLISUUSPOIKKEAMIEN TARKASTELU

B1. Vahingoittumista edeltäneet					
turvallisuuspoikkeamat
1.1 Ihmisten toiminta ja työympäristön poikkeamat
Paalutuskoneen kääntöpöydän kierto ja paalun osuminen työsillan rakenteisiin
Paalutuskone siirsi uutta paalua ilmeisesti liikuttamatta itse konetta, kääntämällä koneen
ylävaunua (kääntökehtää). Koneen liikuttamisesta tai telojen kääntämisestä ei ole havaintoja.
On mahdollista, että siirrettävä paalu tai keilin alaosa osui työsiltaan. NN on saattanut jatkaa
ohjausliikettä osumisen jälkeen, jos on ensin luullut että kääntö nykii. NN on myös saattanut
tehdä korjaavia ohjausliikkeitä, mutta tiedetään hallintalaitteiden asennoista että ainakin koneen
ylävaunun kääntö oli tapaturmahetkellä päällä.

Paalutuskoneen hallitsematon liike
Keilin alaosan tai paalun osuminen työsiltaan todennäköisesti yhdessä ylävaunun vastapäivään
käännön (kääntökehän kierron) jatkumisen sekä mahdollinen koneen liikuttaminen siirsi
paalutuskoneen telat työsillan kannella. Puomin asento meressä tukee oletusta, että puomin
katkeaminen ei aiheuttanut koneen siirtymistä alas työsillalta vaan puomi katkesi heikoimmasta
kohdastaan vasta tapahtumien seurauksena. On todennäköisintä, että paalu/keilin alaosa on
jäänyt rakennetta vasten ja kammennut puomin välityksellä paalutuskoneen oman kääntöliikkeen
voimalla mereen.
Tapaturman jälkeisessä VTT:n tutkimuksessa todettiin, että todennäköisesti koneen kuljettaja
ei aiheuttanut puomin katkeamista kääntämällä puomia väkisin sylintereillä vaijeria vasten.

1.2 Myötävaikuttavat riskitekijät
Paalutuskoneen kaatumisriski oli arvioitu pieneksi ja paalutuskoneen allejäämisriski sekä
nostoapulaitteiden pettämisriski oli arvioitu kohtalaiseksi.

Vastapäivään käännettäessä puomi peittää näkökentän vasemman alakulman
Käännettäessä ylävaunua vastapäivään kuljettaja ei näe esteettömästi vasemmalle alaviistoon.
Tästä syystä voi olla vaikeaa arvioida siirrettävän paalun alapään tarkkaa korkeusasemaa, varsinkin
jos paalu heiluu.

Nykivä kääntö, kitkalevyn kuluminen ja siitä aiheutunut puomin laskeminen?
Koneen toiminnassa oli havaittu, että kääntöliike nykii kumpaankin suuntaan käännettäessä.
Tästä syystä oli suunniteltu korjaus heti työsillan paalutuksen jälkeen. Siirtomatka yrityksen
varikolle n. 500 km, joten urakka oli ajateltu tehdä ensin loppuun, koska työsillan paalutusta
oli jäljellä enää n. 20 metriä. Koneen aiempi omistaja arveli, että kitkalevyn kuluminen saattaa
aiheuttaa konetta käännettäessä peruspuomin nousua tai laskua (”jää kiinni ja vapautumisesta
tulee heilahdus”). Laskeminen voi saada keilin alaosan osumaan työsillan rakenteisiin käännön
aikana.
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Jää ja tuuli?
Säätiedot Ilmatieteen laitoksen Ilmastopalvelusta kertovat, että aamuyö on ollut pakkasella,
mutta lämminnyt paikkakunnalla plussalle puolelle juuri n. 8:30 aikaan. Tuuli on tuohon aikaan
aamulla ollut noin 4,5 m/s, mutta puuskissa 11 m/s. Työkohde oli meren rannassa, paikalla
oli tiettävästi samana aamuna vielä satanut alijäähtynyttä vettä. Tapaturma sattui n. klo 9:39.
Tapaturman aikaan maa-alueilla ei ollut mainittavaa ehjää lumi- tai jääpeitettä (hieman lunta),
työsillan merenpuoleinen pääty oli sula ja suojaisen lahden puolella irtojäälauttoja. Sillan kansi
saattoi olla jäätynyt ja kannella oli myös paikoitellen irtosoraa ja sohjoa, mutta tapaturman
jälkeen otetuissa valokuvissa putoamiskohdalla ei näy sora- tai sohjokasoja.
On mahdollista, että työsillan kannen jäätyminen ja puuskittainen tuuli ovat myötävaikuttaneet tapahtumiin. Sillan kannella on saattanut olla ohut jääpinta ja vettä sen päällä, jolloin
pinta on erittäin liukas. Puuskittainen tuuli on saattanut heiluttaa paalua ja saada sen osumaan
työsillan rakenteisiin.
Paalutuskoneen teloissa ei ollut kuviointia, joka olisi lisännyt telojen pitoa sivusuuntaan.

Työsillan tai sen kansiosien liike?
Keskeneräinen työsilta (paalujen päällä teräsrakenne pituussuuntaan ja niitä kohtisuorasti)
tai sen kantena olevat raskaat parrut saattoivat myös liikkua. Työsillassa havaittiin pientä
sivusuuntaista liikettä koneiden liikkuessa sillalla.

Koneen kunto ja aiemmat muutostyöt
Koneeseen oli tehty muutostöitä v. 1983-1984 (mm. päällystettiin ristikkopuomi teräslevyillä)
jotka vaikeuttivat kunnonseurantaa ja peittivät ristikon vauriot. Koneeseen oli myös vaihdettu
kuorma-auton moottori. Koneeseen tapaturman jälkeen tehdyssä VTT:n tutkimuksessa osa
puomin rakenteen hitsisaumoista osoittautui heikkolaatuisiksi ja havaittiin viitteitä väsymismurtumista. Hitsien heikentyminen oli ollut jo pidemmän aikaa käynnissä. Vaijerinkelauskytkimen
kitkalevy oli VTT:n tutkimuksessa hyväkuntoinen. Puomin katkeaminen todettiin todennäköisemmin onnettomuuden seuraukseksi kuin syyksi. Tätä toteamusta tukee myös puomin asento
tapaturman jälkeen.

B2. Mahdollisuudet välttää tai 						
rajoittaa vahinkoa
2.1 Ihmisten toiminta ja työympäristön poikkeamat
Lukittu ovi esti pelastautumisen ohjaamosta. Ohjaamon toinen ovi oli lukittu ulkopuolelta
riippulukolla, ns. munalukolla. Työmaa sijaitsi kaupunkialueella ja on tavallista että koneet pitää
lukita yöksi. Lukko oli todennäköisesti ollut kiinni työvuorojen välisen ajan ja jäänyt avaamatta.
Hätäpoistumisreittejä ei ollut tarkistettu ennen työn aloitusta.
Liukkaalle kovalle alustalle voi harkita tela-alustaisiin koneisiin telamallia ja -materiaalia,
joka parantaa telojen pitoa alustaan. Koneen ankkurointi työsillan rakenteisiin estää koneen
tahattoman liikkumisen paalutustyön aikana.
Raskaan kaluston töiden vaara-alueella ei pidä työskennellä samanaikaisesti, vaaralle altistumisen voi estää töiden yhteensovituksella.
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2.2 Myötävaikuttavat riskitekijät
Tuuli on saattanut myötävaikuttaa tapahtumaketjun etenemiseen ja töille voidaan suunnittelun
perusteella asettaa tuulirajat.
Ohjauspaikan näkökatveet ovat voineet myötävaikuttaa ohjausliikkeiden valintaan, näkökatveita
voidaan hallita esimerkiksi käyttämällä näyttäjää, peileillä ja kameralla.
Koneen nykiminen on voinut myötävaikuttaa kuljettajan toimintaan, koneen huollolla ja korjauksilla
voidaan ylläpitää hyvää ohjaustuntumaa.
Työsillan liukkaus ja liikkeet ovat voineet myötävaikuttaa tapahtumaketjun etenemiseen. Liukkaudentorjunta parantaa liikkumisturvallisuutta. Työsillan kansiosien kiinnitys teräsrunkoon estää mahdollisia
keikahduksista aiheutuvia liikkeitä.
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c.

TurvallisuusjohtamiseEN
LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT

1. Veden äärellä työskentelyn turvallisuudesta ei varmistuttu työvuorossa
Työvuoron aluksi ei käyty läpi ovien lukituksia. Hätäpoistumisreittien riittävyyttä ei tarkistettu.
Kuljettaja ei ollut varautunut poikkeavaan tilanteeseen ja siihen että tapahtuvat etenevät muutamassa sekunnissa hallitsemattomiksi.

2. Ei oman yrityksen työnjohdon valvontaa työmaalla
NN oli ainoa yrityksensä työntekijä työmaalla. Pääurakoitsijan tai tilaajan ei tiedetä havahtuneen
siihen, että veden äärellä työskentelyn poikkeustilanteiden turvallisuuden päivittäinen hallinta ei
toteutunut.
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D.

SUOSITUKSET TYÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI

D1. Välittömien turvallisuuspoikkeamien torjunta
Ulkopuoliset lukot on otettava pois ovista ennen työn aloitusta. Ovien aukipito veden päällä tai äärellä
nopeuttaa pelastautumista ohjaamosta. Ohjaamossa on tarpeen pitää päällä pelastus-/kelluntaliivit.
Jos koneen kaatumisvaara on olemassa, on syytä käyttää turvavyötä.
Koneen kunnossapito voidaan tilata myös työmaalle, jos siirto omalle varikolle ei ole mahdollista.
Telojen pitoa työsillalla voidaan parantaa eri pintamateriaalilla tai telojen pintakuvioinnilla.
Mahdollisuuksien mukaan kone voidaan ankkuroida työn ajaksi sillan rakenteisiin. Työsillan kansipuut on kiinnitettävä ja aukot peitettävä. Jos sillalla on tarve liikkua, pitää varmistaa putoamissuojaus.
Samanaikaista työskentelyä paalutuskoneen kaatumisen vaara-alueella tulee välttää.

D2. Turvallisuusjohtamisen kehittäminen
Paalutuskoneen kaatumisriski oli arvioitu pieneksi ja paalutuskoneen allejäämisriski sekä nostoapulaitteiden pettämisriski oli arvioitu kohtalaiseksi. Arviointi oli tehty, mutta pieneksi arvioitu riski
toteutui.
Hätäpoistumisreitit ja pelastautumisvarusteet on veden päällä tai äärellä työskenneltäessä
tarkistettava työvuoron aluksi ja varmistettava että aina on vähintään 2 turvallista poistumisreittiä
käytössä. Olosuhteiden muuttuessa ja viikkotarkastusten yhteydessä on syytä tarkistaa muukin
työmaan pelastustoimiin varautuminen.
Keskeneräisellä työsillalla on huolehdittava putoamissuojauksesta suunnitelmallisesti (kaiteet ja
aukkojen peitto tai toissijaisesti esim. turvavaljailla).
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