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TOT-RAPORTTI
17/04
Autolla ajanut postinkantaja jäi
tasoristeyksessä junan alle
TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Tapahtumakuvaus

Postinjakaja oli lähtenyt autollaan postinlajittelun jälkeen
päivittäiselle jakelureitilleen. Jaettuaan postia tunnin verran
hän tuli vartioimattomaan tasoristeykseen. Hän ei havainnut oikealta lähestynyttä pikajunaa vaan ajoi sen eteen.
Törmäyksessä hän putosi autostaan ja menehtyi vammoihinsa saman päivän aikana.

Ammatti

Postinjakaja (nainen)

Toimiala
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Työmenetelmä
tai tehtävä

Postin jakaminen autolla

Koneet ja laitteet

Tasoristeyksen ylitys

TOT-RAPORTTIEN HYÖDYNTÄMINEN
TOT-raportteja voidaan hyödyntää työpaikoilla mm.
seuraavilla tavoilla:
• kaikki raportit käsitellään työnjohdon palavereissa, työmaan viikkopalaverissa tms. linjajohdon
yhteisissä tilaisuuksissa
• raportit käsitellään työsuojelutoimikunnassa
• raportit liitetään työnopastusmateriaalin joukkoon
tai esimerkiksi koneen tai laitteen käyttöohjeisiin

• raportteja voidaan käyttää hyödyksi koulutustilaisuuksissa
• raporttien perusteella laaditaan ohjeita, tiedotteita, juttuja henkilöstölehteen tai sisäiseen tiedotteeseen, tietoiskuja ilmoitustauluille jne.
• raportit toimitetaan suunnittelijoille, laitevalmistajille ja alihankkijoille, joiden toiminnalla on merkitystä tapaturmien torjunnassa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkinta (TOT) perustuu työmarkkinajärjestöjen ja
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
Bulevardi 28, 00120 Helsinki, puhelin (09) 680 401
Faksi (09) 6804 0389, sähköposti tyoturvallisuus.tvl@vakes.fi
http://www.tvl.fi
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1 TAPAHTUMIEN KULKU
1.1 Tausta
Postinjakaja NN tuli aamulla töihin klo 7.00.
Hän lajitteli postia kaksi tuntia ja postin määrä
oli keskimääräinen. Tämän jälkeen hän lähti jakelureitilleen haja-asutusalueelle. Jakelureitti oli
53 kilometriä pitkä ja siinä oli 346 jättöpaikkaa.
NN oli saanut uuden jakeluauton kaksi kuukautta aiemmin. Vanhasta jakeluautosta poiketen jakeluauton ohjauspyörä oli ohjaamon oikealla puolella. Uuden auton ansiosta postin
jakaminen sujui aiempaa nopeammin. Reittisuunnittelu ja laatikkoryhmittely oli tehty uuden
jakeluauton vaatimusten mukaan.
NN oli ajanut kyseistä jakelureittiä kaksi ja
puoli vuotta, joten reitti oli hänelle tuttu. Tämän
perusteella hänen tiedetään tunteneen pikajunien kulkuajat. NN:n reitillä oli yhden vartioimattoman tasoristeyksen ylitystarve. Pikajunia
kulki päivittäin erittäin harvoin kuten tavarajuniakin.
Aiemmalla automallillaan ja tällä postimäärällä NN olisi saapunut vartioimattomaan tasoristeykseen n. 15 minuuttia myöhemmin, jolloin onnettomuudessa mukana ollut pikajuna
(jos aikataulussa) olisi jo ohittanut tasoristeyksen.

1.2 Tapaturma
NN oli jakanut postia n. 150 metriä ennen
tasoristeystä olleeseen postilaatikkoon ja lähtenyt kohti tasoristeystä. Tässä vaiheessa samaan suuntaan ajanut kuorma-auto oli hänen
edellään. Kun NN oli ajanut n. 100 metriä eteenpäin hän tuli jyrkästi vasemmalle kääntyvään
mutkaan (Kuva 1). Juuri ennen mutkaa NN:llä
olisi ehkä ollut mahdollisuus havaita kaukaa lähestyvä pikajuna, mutta edellä ajanut kuormaauto mahdollisesti peitti alle kilometrin päässä
lähestyvän junan (Kuva 1). Mutkan jälkeen ta-
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soristeykseen oli matkaa 50 metriä.
Tasoristeyksessä on pakollista pysähtymistä
osoittava liikennemerkki (Kuva 2).
Junankuljettaja kertoi ensin kuorma-auton
tulleen ylikäytävälle ja ajaneen tasoristeykseen
ja myös sen yli pysähtymättä. Tällöin junankuljettaja vihelsi molemmilla junan viheltimillä (kimeä ja karkea) samanaikaisesti, mutta ei tehnyt jarrutusta, koska matkaa tasoristeykseen
oli riittävästi.
Junankuljettajan kertoman mukaan myös NN,
joka ajoi kuorma-auton perässä, ajoi tasoristeykseen pysäyttämättä autoaan.
NN:stä katsoen näkyvyys oikealle oli huono,
mutta näkymä olisi kuitenkin mahdollistanut junan tulon havaitsemisen (Kuva 3). On ilmeistä,
että NN ei havainnut lähestynyttä pikajunaa
(Kuva 4).
Pikajuna osui NN:n auton etuosaan, jolloin
auto lensi junan kulkusuuntaan nähden vasemmalle. NN ei ollut turvavöissä ja putosi autostaan menehtyen vammoihinsa saman päivän
aikana. Auton ohjaamon oikea puoli, jolla puolella oli myös ohjauspyörä, säilyi ehjänä. Törmäyksessä autosta irtosi moottori.

1.3 Kokemus
NN oli 53-vuotias postinjakaja (nainen). Hänellä oli 29 vuoden kokemus postinjakelusta ja
tältä jakelureitiltä kaksi ja puoli vuotta.

2 TAPATURMAAN
JOHTANEITA TEKIJÖITÄ
Jakelureitti kulki
vartioimattoman
tasoristeyksen yli
NN:n jakelureitti kulki vain tällä kohtaa vartioimattoman tasoristeyksen yli. Radan osalla
kulki päivittäin erittäin harvoin junia. Heti on-
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nettomuuden jälkeen jakelureitti muutettiin sellaiseksi, ettei radan ylittämistä tarvittu.

Pakollista
pysähtymismerkkiä ei
noudatettu
NN ja hänen edellään ajanut kuorma-auto
eivät pysähtyneet ennen tasoristeystä, vaikka
liikennemerkki sitä edellytti.
NN luotti ehkä siihen, että edellä ajaneen
kuorma-auton kuljettaja oli varmistanut tasoristeyksen ylittämisen turvallisesti pysähtymättä.

NN ajoi pikajunan eteen
NN ja myös hänen edellään ajanut kuormaauto ajoivat junankuljettajan mukaan pysähtymättä tasoristeykseen.

NN ei käyttänyt turvavyötä
NN ei käyttänyt turvavyötä ja putosi autostaan heti törmäyksen jälkeen. Auton ohjaamon
oikea puoli säilyi ehjänä.

Näkyvyys pikajunan
tulosuuntaan
Näkyvyys pikajunan tulosuuntaan oli huono,
sillä radan varren raivauksesta oli kulunut jo
jonkin verran aikaa.

3 VASTAAVIEN
TYÖTAPATURMIEN
ESTÄMINEN
3.1 Liikennesääntöjen
noudattaminen
Liikennesääntöjen noudattaminen on ehdotonta. Vartioimattoman tasoristeyksen kohdalla on aina pysähdyttävä ja tarkkailtava molemmista suunnista mahdollisesti tulevaa junaliikennettä. Lisäksi radio, soitin, tms. on aina sul-

jettava. Tasoristeyksissä turvalliset toimintatavat kuten liikennemerkkien noudattaminen on
erittäin olennaista.
Työnantajan tulee työnopastuksessa kiinnittää huomiota liikenneturvallisuuteen, korostaa
kullakin jakelureitillä olevia keskeisiä riskejä ja
oikeita menettelytapoja riskien poistamiseksi tai
niiden vähentämiseksi.
Turvavyötä on käytettävä.

3.2 Turvallisuuslähtöinen
jakelureittien suunnittelu
Jakelureittien suunnittelussa tehokkuuden ja
joustavuuden lisäksi on aina otettava huomioon myös liikenne- ja työturvallisuus. Jakelureiteille tulleet uudet liikenneriskit, kuten uudet
liittymät, tietyöt jne., on otettava myös jatkuvasti huomioon.
Suomessa on vuonna 2004 tilastojen mukaan n. 4500 vartioimatonta tasoristeystä. Jakelureittien suunnittelussa on pyrittävä minimoimaan tai mieluummin poistamaan vartioimattomien tasoristeysten ylitykset. Myös muut jakelureitin valintaan liittyvät turvallisuusseikat on
otettava huomioon.
Tässä tapauksessa vartioimaton tasoristeys
voitiin poistaa jakelureitiltä, kun ennen tasoristeystä viimeiseltä postilaatikolta palattiin takaisinpäin ja jatkettiin jakelua kiertoteitse radan
toiselta puolelta. Muutos toteutettiin heti onnettomuuden jälkeen, jolloin jakelureitti piteni
1,5 kilometriä eli 3%.
Työntekijän on noudatettava ehdottomasti
työnantajan laatimia työohjeita ja jakelureittiä.

3.3 Näkyvyys tasoristeyksissä
Tasoristeyksessä näkyvyyden tulee olla aina
hyvä, vaikka siinä olisi pakollista pysähtymistä
osoittava liikennemerkki.

3.4 Tasoristeykset
Vartioimattomien tasoristeysten muuttaminen
rakenteeltaan vartioiduiksi tms. lisää liikenne
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turvallisuutta. Tällä on yhteiskunnallista merkitystä, koska tasoristeyksiä käytetään useissa
eri työtehtävissä kuten huolto- ja pelastustehtävissä.
Ratahallintokeskus on teetättänyt VTT:llä tasoristeyksiä koskevia riskien arviointeja. Niitä
löytyy pdf-muodossa osoitteesta:
http://www.vtt.fi/rte/transport/tutkimus/liikenneturvallisuus/rhk/

LIITTEET
- Valokuvia
- Kaavio tapahtumien kulusta ja tapaturmatekijöistä
- Viisi vuotta aiemmin sattunut vastaavankaltainen tasoristeysonnettomuus

Kuva 1. Vasemmalle kaartuva tie 50 metriä ennen tasoristeystä.
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Kuva 2. Tasoristeys liikennemerkkeineen NN:n tulosuunnasta.

Kuva 3. Näkymä pikajunan tulosuuntaan n. 30 metriä ennen tasoristeystä.
Nuolen osoittamalta kohdalta on kaadettu koivu heti onnettomuuden jälkeen.
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Kuva 4. Näkymä pikajunan suunnasta ennen tasoristeystä. Taustalla (nuoli) pikajuna siinä kohdassa, johon se pysähtyi jarrutuksen jälkeen.

Kuva 5. Kuljettajan näkymä tapaturmahetkellä 20 m ennen tasoristeystä. Junan
tulosuunta on oikealta.
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LIITE 1

VIISI VUOTTA AIEMMIN
SATTUNUT VASTAAVA
TASORISTEYSONNETTOMUUS

Ennen radan ylittämistä ei ollut pakollista pysähtymismerkkiä. Lisäksi tie kaartuu jyrkästi
vasempaan. (Kuva 5).

Pitkään postinjakajana toiminut 54-vuotias
NN (nainen) lähti omalla autollaan aamulla klo
7.05 postinjakelureitilleen. Lähtöaika oli vähäisen postin takia puoli tuntia tavallista aikaisempi. Postijakelureitti kulki vartioimattoman tasoristeyksen ylitse, koska radan toisella puolella
oli kaksi taloutta jotka kuuluivat hänen kantopiiriinsä. Postinjakoreitti oli mitoitettu ohjeiden
ja normien mukaan.

Tapaturman jälkeen postinjakelureittiä muutettiin ja mitoitettiin niin, että radan ylitystä ei
tarvitse tehdä.

Pikajuna lähestyi tasoristeystä 114 km/h nopeudella. Junan kuljettajan mukaan NN lähestyi n. 20 km/h nopeudella tasoristeystä. Junan
kuljettaja antoi äänimerkkejä ja aloitti hätäjarrutuksen. Junan keula osui NN:n auton peräosaan,
jolloin auto lensi junan kulkusuuntaan nähden
oikealle. NN putosi törmäyksen jälkeen autostaan menehtyen heti vammoihinsa.

Kun TOT-tutkintaryhmä kävi tällä tapaturmapaikalla viisi vuotta myöhemmin, paikalle tullut
asukas kertoi nähneensä jonkun postinjakajan
ajaneen onnettomuuden jälkeen ohjeista huolimatta tasoristeyksen ylitse. Tasoristeys oli vartioimaton, mutta varustettu pakollisella pysähtymismerkillä.

Liikenneonnettomuuksia tutkiva lautakunta
esitti tämän onnettomuuden tutkinnan yhteydessä tasoristeyksen poistamista v. 1999 (PIPK
11/99).
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Vapaasti kopioitavissa
Lähde: TVL/TOT 2004

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
Yhteyshenkilöt: Hannu Tarvainen, työturvallisuusjohtaja, puh. (09) 6804 0388,
Mika Tynkkynen, työturvallisuustutkija, puh. (09) 6804 0384,
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Sakari Seppänen, työturvallisuusinsinööri (rakentaminen), puh. (09) 6804 0377

