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Ajoneuvoyhdistelmän
kuljettaja puristui perävaunun ja
vetoauton väliin

Ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja NN (48v.) oli ollut kytkemässä perävaunua
vetoautoon. Perävaunu lähti liikkeelle loivassa alamäessä kohti vetoautoa.
NN puristui vetoauton takalaidan ja perävaunun ohjuritapin väliin.
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A.

TAUSTATIEDOT JA LÄHTÖTILANNE

A1. Työympäristö, työ, työtehtävä ja työtilanne
Onnettomuus tapahtui Pohjois-Suomessa alkukesän aamuna taajaman ulkopuolella maantien
varressa olevalla pysähdyslevikkeellä.
Onnettomuuden uhri NN (48 v.) oli ammatiltaan kuorma-autonkuljettaja ja hänellä oli pitkä
kokemus kyseisestä ajoneuvoyhdistelmästä. Onnettomuuspäivänä hänen työtehtävänä oli kuljettaa
maansiirtoon rakennetulla perävaunullisella kuorma-autolla rakennussoraa talonrakennustyömaalle. Töiden kulku oli seuraava; NN haki ajoneuvoyhdistelmällä soraa, ajoi levähdysalueelle ja irrotti
perävaunun. Irrotuksen jälkeen hän kuljetti vetoauton lavalla olleen kuorman työmaalle ja tyhjensi
sen, jonka jälkeen palasi levähdysalueelle. Levähdysalueella hän siirsi kuormalavan perävaunusta
vetoauton päälle (ns. kasetointi) ja kävi jälleen tyhjentämässä kuorman. Tämän jälkeen NN palasi
takaisin levähdysalueelle ja siirsi kuormalavan perävaunun rungon päälle uuden kuorman noutoa
varten.
Onnettomuushetkellä NN oli kytkemässä perävaunua vetoautoon. Ajoneuvoyhdistelmässä oli
erilliset kytkimet perävaunun ja vetoauton seisontajarruille. Päivän aikana NN oli tehnyt kasetoinnin
ja perävaunun kytkentä-toimenpiteet samalla levähdysalueella jo useaan kertaan.
Onnettomuushetkellä lämpötila oli noin + 7 astetta. Sää oli valoisa ja kirkas. Kestopäällysteinen
levähdysalue oli paljas ja kuiva.

A2. Vaara, vaaratilanne, vaarallinen tapahtuma,
vahinko ja vakavuus
NN oli jättänyt soralla kuormatun perävaunun kaltevalle pysäköintilevikkeelle vetoauton kuorman
tyhjennyksen ajaksi. Perävaunun ollessa pysäköitynä kaltevalle alustalle syntyy vaara sen liikkeelle
lähtemiselle. NN oli palannut hakemaan perävaunussa ollutta kuormaa, ajanut vetoauton perävaunuun kiinni ja siirtänyt kuormalavan takaisin perävaunun rungon päälle. Tämän jälkeen hän oli
ajanut ajoneuvoa eteenpäin noin 2 metriä, jotta perävaunun vetoaisa olisi mahtunut nousemaan
ylös. Ajoneuvon ja perävaunun väliin jäi tuolloin puristumisvaarallinen alue.
NN oli kytkenyt vetoauton ohjaamosta perävaunun seisontajarrun päälle, jonka jälkeen mennyt
vetoauton ja perävaunun väliin puristumisvaaralliselle alueelle. Välissä ollessaan hän oli kytkenyt
ajoneuvon ja perävaunun välille sähköjohdot (VBG- ja ABS-pistokkeet) ja paineilmajarrujen letkun
(Duomatic-liitin). Perävaunun vetoaisa oli noussut ylös ja perävaunu oli siinä tilassa, että sen olisi voinut
kiinnittää ajoneuvon vetokitaan.
Vaarallinen tapahtuma syntyi, kun NN halusi esitellä paikalle tulleelle työkaverilleen MM:lle perävaunun leveän sähköpistokkeen (VBG-pistoke) helppokäyttöisyyttä. NN irrotti pistokkeen ja sähkövirran
kulkeminen perävaunuun loppui, jolloin vetoaisa laskeutui alas ja seisontajarru vapautui. Perävaunu
oli loivassa alamäessä, jolloin se lähti valumaan kohti vetoauton takana ollutta NN:ää.
NN puristui päästä vetoauton takalaidan ja perävaunun ohjuritapin väliin (Kuva 1). Puristumisen
seurauksena NN sai kuolemaan johtaneet vammat ja kuoli tapahtumapaikalle.
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Kuva 1: Kuvasta nähtävissä vetoauton perä, vetokita ja perävaunun ohjuritappi, joiden väliin
NN puristui.
Kuorma-auton
kuljettajan NN
(58v.) työtehtävänä oli kuljettaa
maansiirtoon
rakennetulla
ajoneuvoyhdistelmällä
rakennussoraa
talonrakennustyömaalle.
Kuorman
kuljetuksen
aikana
perävaunu
jouduttiin
irrottamaan
ja kytkemään
uudestaan.

Perävaunun
kytkentä tehtiin
loivassa
mäessä
olevalla
pysähdyslevikkellä.
Tämä aiheuttaa
vaaran
perävaunun
liikkeelle
lähtemiselle

NN oli
mennyt
kytkemään
perävaunua
puristusvaaralliselle
alueelle
vetoauton ja
perävaunun
väliin

NN irrotti
poikkeuksellisesti
kytkemänsä
VBGpistokkeen
sen jälkeen
kun kaikki
kytkennät
oli tehty.
Perävaunun
seisuntajarru
vapautui ja
se lähti
liikkeelle

NN puristui
päästä
vetoauton
takalaidan ja
perävaunun
ohjuritapin
väliin

NN kuoli
välittömästi
puristumisen
seurauksena
tapahtumapaikalla

VAARA

VAARATILANNE

VAARALLINEN
TAPAHTUMA

VAHINGOITTUMINEN

VAKAVUUS

Onnettomuussekvenssin vaiheet

Kaavio 1. Onnettomuussekvenssin vaiheet.
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B.

VÄLITTÖMIEN TURVALLISUUSPOIKKEAMIEN TARKASTELU

B1. Vahingoittumista edeltäneet välittömät ja
myötävaikuttavat turvallisuuspoikkeamat
1.1 Ihmisen toiminta ja työympäristön poikkeamat
Työohjeista poikkeava työvaihe
NN poikkesi normaalista työtavasta, kun hän poikkeuksellisesti irrotti VBG-pistokkeen sen jälkeen
kun perävaunu oli jo sellaisessa tilassa, että kaikki liitännät oli kytkettynä (VBG-, Duomatic- ja ABSliittimet) ja sen olisi voitu kiinnittää vetoautoon. NN irrotti VBG-liittimen poikkeuksellisesti, koska
hän oli halunnut esitellä kytkimen toimintaa paikalle tulleelle tuttavalleen MM:lle. VBG-pistokkeen
irrotuksesta seurasi, että sähkövirran kulkeminen perävaunuun loppui ja seisontajarru vapautui.
Samalla myös vetoaisa laski sähköjen katketessa nopeasti alas, jolloin perävaunu lähti liikkeelle.
NN oli tehnyt perävaunun kiinnityksen ja irrotuksen useita kertoja, joten hän todennäköisesti
tiesi miten perävaunun tekniikka reagoi, kun VBG-pistoke irrotetaan. Saatujen tietojen perusteella
taustalla ei ollut pitkiä ajopäiviä, jotka olisivat vaikuttaneet NN:n havainnointikykyyn.

Kuva 2: VBG sähköliitiin ja ABS-pistoke kytkettynä vetoautossa. VBG-liittimen alapuolella
oleva Duomatic-liitin oli onnettomuuden aikana kytkettynä. Kuvassa Duomatic-liitin ei ole
kytkettynä.
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Todennäköisesti NN oli huomannut perävaunun liikkeelle lähdön, koska se oli ehtinyt hitaasti
valua parin metrin matkan ja hän oli ehtinyt kytkeä VBG-pistokkeen takaisin vetoautoon. MM oli
myös huutanut varoitukseksi, mutta varmuutta siitä kuuliko NN huutoa, ei ole. Todennäköisesti NN
oli luottanut siihen, että VBG-pistokkeen kytkennän seurauksena, jarrut pysäyttävät perävaunun
välittömästi. Järjestelmällä kestää kuitenkin muutaman sekunnin, että paine kerääntyy ja jarrut
kytkeytyvät päälle. Puristumiseen on vaikuttanut myös se, että perävaunu oli valunut niin lähelle
vetoautoa, että aisa oli jo mennyt takapuskurin alle (Kansikuva), jolloin se ei päässyt sähköjen
palautuessa nousemaan ylös. Jos aisa olisi mahtunut nousemaan olisi ollut mahdollista, että se
olisi törmännyt vetoauton puskuriin ja pysäyttänyt perävaunun aiemmin.

Perävaunu oli pysäköitynä kaltevalle pysäköintilevikkeelle
Perävaunun liikkeelle lähtemiseen vaikutti sen kytkeminen loivassa alamäessä. Perävaunu oli
parkkeerattu pysäköintilevikkeelle loivaan alamäkeen, jolloin se jarrujen vapautuessa lähti liikkeelle
kohti vetoautoa ja välissä ollutta NN:ää. NN oli kuitenkin suorittanut kytkennän samassa paikassa
useaan kertaan, joten todennäköisesti hän tiedosti levikkeen kaltevuuden.
Pysäköintilevikkeellä oli testattu viranomaisen toimesta henkilöauton liikkeelle lähtemistä
onnettomuuden jälkeen. Vaihteiden ja jarrujen ollessa vapaalla henkilöauto oli lähtenyt liikkeelle itsekseen. Vetoautolle ja perävaunulle tehtiin tekninen tutkinta asiantuntijoiden toimesta
onnettomuuden jälkeen. Tutkinnassa ei löydetty teknisiä vikoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa
onnettomuuden syntymiseen.

1.2 Myötävaikuttavat riskitekijät
Työvaiheen ohjeistus
Käytettyä vaarallista työtapaa, jossa VBG-pistoke irrotetaan uudelleen ennen kuin perävaunu on
kytketty vetokitaan, ei ollut otettu huomioon valmistajan, eikä töiden ohjeistuksessa. Työtapa oli
täysin tavanomaisesta poikkeava, eikä sitä tästä syystä ollut osattu huomioida riskien arvioinnissa.

B2. Mahdollisuudet välttää ja rajoittaa vahinkoa
Tilanteessa NN ilmeisesti luotti siihen, että perävaunun jarrut lukkiutuvat välittömästi, kun VBGpistoke kiinnitetään ja virrat tulevat päälle. Oletettavasti NN olisi ehtinyt siirtyä pois ajoneuvon
ja perävaunun välistä, mutta syystä tai toisesta ei sitä ehtinyt tehdä. Tässä työtehtävässä ei käytetä
erityisiä henkilönsuojaimia, kuten kypärää. Puristuessaan ajoneuvon ja perävaunun väliin ei
henkilönsuojainten käytöllä kuitenkaan olisi voitu välttää tai rajoittaa vahingon vakavuutta.
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c.

TurvallisuusjohtamiseEN
LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT

Raportin tässä osiossa tarkastellaan edellisessä osiossa esitettyjen riskitekijöiden taustalla vaikuttaneita turvallisuusjohtamiseen liittyviä riskitekijöitä. Onnettomuuden syytekijät liittyvät välittömästi
tai välillisesti vaaralliseen ihmisen toimintaan ja sen hallitsemiseen. NN toimi tilanteessa työohjeista ja yleisestä käytännöstä poikkeavalla tavalla. Turvallisuusjohtamisen näkökulmasta kyse oli
suurilta osin poikkeuksellisten riskien arvioinnin ja viestinnän puutteellisuudesta.

C1. Riskien arviointi
Vaaraa tällaisen perävaunun kytkentään liittyvästä poikkeamasta, jossa VBG-pistoke irrotetaan sen
jälkeen, kun perävaunu on jo siinä tilassa, että se voidaan kiinnittää, ei ollut huomioitu valmistajan
ohjeissa. Vaarat edellä mainitusta työtavasta ovat siis jääneet huomioimatta riskejä arvioitaessa. NN
teki tilanteessa täysin normaalista poikkeavan kytkentävaiheen. Vaarojen arvioinnin näkökulmasta
tällainenkin ohjeistuksesta poikkeava tapa tulisi arvioida, siitä tulisi varoittaa ja kertoa miten
järjestelmä tällaisessa tilanteessa reagoi. On tärkeää, että tämänkaltaiset riskit tiedostetaan jo ketjun
alkupäässä (valmistaja), jolloin tiedon on ylipäätänsä mahdollista saavuttaa kaikki myöhemmin
konetta käyttävät tahot. Tunnistamattomia riskejä ei voida perehdyttää
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D.

SUOSITUKSET TYÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI

D1. Välittömien turvallisuuspoikkeamien 			
torjunta
1.1 Perävaunujen tekniset ratkaisut
Uusimpien perävaunumallien kiinnityksissä ei kuljettajan tarvitse poistua ohjaamosta lainkaan.
Näin vältytään vetoauton ja perävaunun väliin puristumisvaaralliselle alueelle menemiseltä. Vanhaa
ja tämän kaltaisilla kytkennöillä varustettua kalustoa on kuitenkin paljon käytössä, joten tässä
osiossa keskitytään vanhan kaluston ja sen käytön turvallisuuden edistämiseen.
Ajoneuvossa oli omat kytkimet ajoneuvon ja perävaunun jarruille. Jos ajoneuvossa olisi ollut
yksi kytkin, joka vaikuttaa vetoautoon ja perävaunuun yhtäaikaisesti ei perävaunu olisi lähtenyt
lainkaan liikkeelle. Tällöin perävaunun jarrut olisivat pysyneet lukittuina, vaikka sähköliitin
irrotettiin. Tällaisten ajoneuvoyhdistelmien turvallisuutta voitaisiin parantaa teknisesti niin, että
vetoauton seisontajarru vaikuttaa myös perävaunun jarrun toimintoihin.
Perävaunun aisa laskeutui tilanteessa nopeasti, joka lisäsi perävaunun eteenpäin vievää voimaa
ja nopeutti sen liikkeelle lähtöä. Aisan laskeutumisen nopeutta voidaan hidastaa esim. venttiilin
asentamisen tai muiden vastaavien teknisten järjestelmien avulla.

1.2 Pyöräkiilan käyttö
Perävaunun liikkeelle lähtiessä olisi se oletettavasti pysähtynyt tai se ei olisi lähtenyt lainkaan
liikkeelle, jos pyörien edessä olisi käytetty pyöräkiilaa. Irralleen pysäköidyn perävaunun pyörien
edessä tulee viranomaisten ohjeiden mukaan käyttää sen liikkumista estäviä kiiloja.
Alalla yleisesti käytettävän menetelmän mukaan tämän kaltaisissa tilanteissa tulee käyttää
perävaunun renkaiden alla vähintään yhtä kiilaa. Kiilojen ohjeiden mukainen käyttö on tärkeä
huomioida. Kiila tulee asettaa vapaasti pyörivän pyörän eteen. Ohjeiden mukainen käyttö korostuu
erityisesti talviolosuhteissa, kun tienpinta voi olla luminen ja liukas.

1.3 Pysäköintilevikkeiden turvallisuuden parantaminen
Perävaunu oli pysäköitynä kaltevalle pysäköintilevikkeelle, joka vaikutti perävaunun liikkeelle
lähtemiseen. Levikkeiden rakentamisen standardin tulisi suositella rakennettavaksi sellaisia
levikkeitä, joissa maa ei ole kalteva. Pysähdyslevikkeiden kaltevuuksiin liittyviä toleransseja olisi
syytä kiristää, jotta vastaavilta onnettomuuksilta ja vaaratilanteilta vältytään tulevaisuudessa.

1.4 Ohjeistus, tiedottaminen ja koulutus
Valmistajan ohjeistuksessa ei ollut varoitusta vaaroista, kun kytkentä tehdään ohjeiden vastaisesti.
Valmistajan ohjeistukseen tulisi lisätä varoitus siitä, että ohjeiden vastainen kytkentä saattaa aiheuttaa perävaunun liikkeelle lähdön. Käyttöohjekirjaan tulisi lisätään ohjeistus kasetilla varustetun
perävaunun kytkemisestä.
Kytkentään liittyvistä asioista tulisi lisätä tietoa ammattiautoilijoiden keskuudessa. Ajoneuvojen
ja perävaunujen valmistajien tulisi järjestää riittävä käyttökoulutus liikennöitsijöille ja kuljettajille.
Myös eri automerkkeihin liittyvät ominaisuudet olisi huomioitava koulutuksessa.
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D2. Turvallisuusjohtamisen kehittäminen
2.1 Viestintä ja yhteistoiminta
Valmistajan tulisi tiedottaa ajoneuvojen turvalliseen käyttöön liittyvät asiat yksityiskohtaisesti ja
ohjeistaa menetelmät turvallisiin työtapoihin. Kuljetusyrityksissä tulisi myös tiedottaa kuljettajille
ajoneuvojen käytön turvallisuudesta. Vähäinen ja välinpitämätön tiedottaminen realisoituu viimekädessä kuljettavan henkilöstön tietämättömyytenä ja vaarallisina työmenetelminä.
Kuljetusalalla viestintää organisaation sisällä, sekä ulkopuolisten yritysten ja sidosryhmien
keskuudessa tulisi kehittää ja selkeyttää. Kuljettajan, suunnittelijoiden ja työnjohdon välistä tiedonkulun prosessia tulisi selkeyttää niin, että tiedottaminen on systemaattista ja se tavoittaa oikeat
tahot. Viestintää tulisi hyödyntää paremmin myös rahdin, kuljetussopimuksien tai lähettäjälle
liittyvien riskien hallinnassa. Lähettämisen yhteydessä tapahtuneista turvallisuuspoikkeamista
pitäisi tulla aina tieto myös vastaanottavalle osapuolelle. Samoin tilaajan toteamista turvallisuuspoikkeamista pitää viestiä kuljetusliikkeelle. Vastaavasti tulisi toimia myös liikenneympäristön
kanssa. Tienpitäjälle tulisi ilmoittaa mahdollisista vaaroista ja kehitystarpeista. Vaarat tulee tiedostaa
ja niitä pitää pyrkiä saamaan hallintaan yhteistyössä.
Kehittää tulisi myös liikenteessä todetun riskinoton ja sääntöjen vastaisen toiminnan tiedon
saamista työnantajalle. Myös mahdolliset sanktiotiedot pitäisi saada yrityksen tietoon, jotta asia
voitaisi huomioida kuljettajien ohjeistuksessa ja valvonnassa. Tällä hetkellä liikennerikkomuksia
tai ajo-oikeuden menetystä ei pääsääntöisesti ilmoiteta työnantajalle. Ongelma on selkeä lainsäädännöllinen yhteistoiminnan ja viestinnän ongelma, ja se voi haitata kuljetusyritysten määrätietoista turvallisuusjohtamista. Toisaalta tämänhetkinen toimintatapa voi peittää kuljetusketjun
turvallisuusjohtamisen heikkouksia, koska sanktiotiedot voivat jäädä kuljettajakohtaisiksi, eivätkä
keräänny yrityskohtaiseksi tiedoksi viranomaisjärjestelmiin.
Kuljettajien koulutukseen ja pätevyyteen liittyvä dokumentaatio ja tieto koulutustarpeista tulee
olla tallennettuna ja tietoa pitäisi hyödyntää kattavasti. Osaamistarpeista pitää viestiä koulutusorganisaatioille ja Trafille, jotta koulutusta voidaan kehittää kuljettajan osaamistaparemmin tukevaksi.

2.2 Riskienhallinta
Riskienarvioinnin tulee olla kokonaisvaltaista ja riskienhallintatoimenpiteiden järjestelmällisiä
ja jatkuvia. Riskienhallinnassa pitää ottaa huomioon henkilöstön, työvuorojen ja aikataulujen
suunnittelu, työvälineiden suunnittelu ja hankinta, sekä viimekädessä ajoneuvojen valinta kuljetuksiin, samoin kuin kaluston kunnossapidon suunnittelu. Samoin kuorman määrä, mahdollisesti
kuljetusten aikataulut ja reitit pitää sisällyttää riskienarviointiin jo kuljetussopimuksesta alkaen.
Kaluston hankinnassa, valinnassa ja kunnossapidossa määrätietoinen turvallisuusjohtaminen on
avainasemassa. Tietoista riskinottoa pitää välttää. Liikenneympäristön törmäysturvallisuus pitää
ottaa huomioon riskienarvioinnissa ja kuljetusten, kuljetusreittien ja aikataulujen suunnittelussa.
Lyhyellä aikavälillä liikenneympäristön heikkouksiin joudutaan sopeutumaan. Pitkällä aikavälillä
liikenneympäristön rakenteisiin pitää pyrkiä vaikuttamaan yhteistyössä tienpitäjän ja liikenteen
sidosryhmien kanssa.

9

10

Kuorma-auton kulje/ajan NN (58 v.)
työtehtävänä oli kulje/aa
maansiirtoon rakennetulla
ajoneuvoyhdistelmällä
rakennussoraa
talonrakennustyömaalle. Kuorman
kuljetuksen aikana perävaunu
joudu?in irro/amaan ja kytkemään
uudestaan

TOT 3/ 16

VAARATILANNE

VAARA

VAARALLINEN
TAPAHTUMA

NN irro? poikkeuksellisesA
kytkemänsä VBG-pistokkeen
sen jälkeen kun kaikki
kytkennät oli tehty.
Perävaunun seisontajarru
vapautui ja se lähA liikkeelle

Onne/omuussekvenssin vaiheet

NN oli mennyt kytkemään
perävaunua
puristumisvaaralliselle
alueelle vetoauton ja
perävaunun väliin

Perävaunun kytkentä tehAin
loivassa mäessä olevalla
pysähdyslevikkeellä. Tämä
aiheu/aa vaaran
perävaunun liikkeelle
lähtemiselle

Työohjeista poikkeava työvaihe

Perävaunu oli pysäköitynä kaltevalle pysäköinAlevikkeelle

Työvaiheen ohjeistuksessa ei ote/u huomioon normaalista poikkeavaa perävaunun kytkentävaihe/a

Riskien arvioinnissa vaaraa ei ollut tunniste/u

VAHINGOITTUMINEN

NN puristui päästä
vetoauton takalaidan ja
perävanun ohjuritapin väliin

VAKAVUUS

NN kuoli väli/ömäsA
puristumisen seurauksena
tapahtumapaikalla

Ihmisen toiminta ja
työympäristön poikkeamat

Myötävaiku1avat
riskitekijät

Turvallisuusjohtamiseen
lii1yvät riskitekijät

Onnettomuussekvenssin vaiheet ja onnettomuuteen vaikuttaneet riskitekijät

yLeIstIeDot
Koneet ja laitteet

Perävaunullinen kuorma-auto

työnantajan toimiala

Kuljetus; maaliikenne

Vahingoittuneen ammatti

Kuorma-auton kuljettaja

työympäristö

Julkinen työympäristö (pysäköintilevike)

työtehtävä

Valmistelutyöt

51

työsuoritus

Koneen käyttäminen
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Poikkeama

Kulkuneuvon tai siirtolaitteen hallinnan täydellinen tai
osittainen menettäminen

42

Pyörivän, liikkuvan, siirtyvän (ml. ajoneuvon)
esineen osuma

44

Vahingoittumistapa

Koodi
i1
541
060

tutkIntaryhmän kokoonpano:
otto veijola (tVK, tutkinnan johtaja)
pasi ritokoski (AKt ry)
olli rauhamaa (Alt ry)
kimmo salojoki (Fennia)

LIsätIetoja tot-tutkInnasta:
työturvallisuusasiantuntija otto veijola, p. 0409 220985, otto.veijola@tvk.fi

Raportti on hyväksytty tVK:n tot-johtokunnan kokouksessa 27.11.2017.
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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