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Kaksi työntekijää putosi
työkorista jalkakäytävän romahtaessa
nostolava-auton tukijalan alta

Lavastettu tilanne juuri ennen NN:n joutumista rullan ja rullaston väliin. Tapaturmahetkellä
rulla pyöri myötäpäivään, mutta normaalitilanteessa vastapäivään.

NN oli poistamassa jäätä vanhan rakennuksen katon reunalta. NN työskenteli nostolava-auton työkorissa, jota MM ohjasi työkorista. Auton
tukijalan alta romahti jalkakäytävän päällysteen ja lumen alla piilossa
ollut rakennuksen vanha hiili-/puuluukku. Takapään tukijalan putoamisen seurauksena työkori iskeytyi rakennuksen seinään ja auton keula
nousi ilmaan. Työkori irtosi puomista jääden kaapeleidensa varaan roikkumaan. NN ja MM putosivat yli 10 metriä. Molemmat kuolivat heti.
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1. TAPAHTUMIEN KULKU

Kuva 1. Nostolava-auto tapaturman jälkeen. Kuvasta on poistettu tunnisteet.

1.1 Tausta ja töiden organisointi
Kiinteistön omistajalla (asunto-osakeyhtiö) A on sopimus isännöinnistä yritys B
kanssa. Isännöitsijä oli vaihdettu muutamaa vuotta aiemmin (aiempi isännöitsijä oli
toiminut n. 20–25 vuotta). Kiinteistön teknisestä huollosta on noin 10 vuoden ajan
vastannut yritys C perinteisellä kiinteistönhuoltosopimuksella. Yrityksellä C ei ollut
käytössään piirustuksia rakennuksesta.
Rakennus on valmistunut vuonna 1910. Rakennuksen kadun puoleisen seinän vieressä on leveä, kestopäällysteinen jalkakäytävä. Kaupunki oli kaivattanut kadun auki
noin puolitoista vuotta aiemmin. Tällöin töiden yhteydessä oli löydetty jalkakäytävän
alta käytöstä poistettu rakennuksen hiili-/puuluukku. Löytyneestä luukusta oli ilmoitettu talon edustajalle. Kiinteistöhuoltoyritys C ei saanut tuolloin tietoa löytyneestä
luukusta.
Talon kellarikerros oli sokkeloinen ja siellä oli useammassa rakennusvaiheessa rakennettuja seiniä. Kellari ulottui myös jalkakäytävän alle, mutta talon ulkoreuna ei
erottunut kellarista käsin.
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Rakennukseen oli koko talven ajan tehty katonkorjaustöitä ja jäiden poistoa räystäiltä. Työt tehtiin lisätilaustöinä, joihin liittyi vakiintunut nostolava-auton tilauskäytäntö ilman puitesopimusta. Korjaustyöt eivät olleet kiireellisiä, ullakolla oli vuotojen
vuoksi useita astioita keräämässä vuotavaa vettä. Rakennuksen yläpohjan runsaiden
lämpövuotojen seurauksena räystäille kertyi paljon jäätä. Räystäiltä jäät poistettiin
mekaanisesti nostokorista työskennellen. Viimeisen 3 vuoden aikana rakennuksen
luona oli käyty yhteensä n. 60 kertaa yrityksen D nostolava-autoilla.
Nostolava-auto (vm. 2001) oli katsastettu aiemmin tapaturmapäivänä. Tehtävään
valittiin suoritusarvoiltaan ainakin riittävä nostolava-auto.
1.2 Tapaturma
Nostolava-autoa varten oli aiempana iltana puomein rajattu paikka ajoradan puolelta. Nostolava-auto oli kuitenkin sijoitettu seinän viereen, pois ajoradalta, todennäköisesti, koska katuvalojen pylväät olisivat rajoittaneet työkorin liikettä ja jotta
ohikulkijat eivät kävelisi nostolava-auton ja seinän välistä jäiden pudotuksen vaaraalueelle. Nostolava-auto mahtui kokonsa puolesta helposti leveälle jalkakäytävälle,
eikä jalkakäytävältä haitannut kadun ajoneuvoliikennettä. Kyseinen nostolava-auto
oli ollut rakennuksen seinustalla aiemminkin, jopa useita kertoja, mutta ei välttämättä näin lähellä rakennuksen seinää.
Nostolava-auto oli ohjeiden mukaisesti ulostyönnettyjen tukijalkojen varassa (tukijalkojen väli 770 cm), renkaat olivat irti maasta. Tukijalkojen alle oli asetettu ohjeiden
mukaisesti lisätukilevyt (73 cm x 95 cm). Jalkakäytävä oli jään ja lumen peittämä.
Jään pudotuksen vuoksi alhaalla oli vahti. Jäitä pudotettiin nostokorista työskennellen, ei katolta.
Yrityksen C työntekijä NN ja yrityksen D työntekijä MM olivat aiemminkin työskennelleet yhdessä. NN ja MM olivat yhdessä katselmoineet työkohteen. NN ja MM
olivat molemmat työn aikana nostokorissa. NN poisti jäätä ja MM ohjasi nostolavaa.
NN ja MM eivät käyttäneet turvavaljaita nostokorissa työskennellessään.
Työtä oli tehty jo jonkin aikaa. NN oli ottanut puhelimellaan kuvia työn etenemisestä. Mitään ongelmia työn etenemisestä ei raportoitu. Työpari lähti tulemaan alas, kun
jäänpudotus oli loppuvaiheessa.
Nostolavan ohjausjärjestelmän näyttödatan mukaan nostokori oli n. 13,7 metrin
korkeudella ja 25,4 metrin päässä nosturin puomin juuresta auton takana (puomin
suunta 182˚ auton suuntaan nähden), kun auton peräpään kuljettajan puoleisen tukijalan aluslevyn (lisätukilevyn) alta sortui jalkakäytävä. Jalkakäytävän alta sortui rakennuksen käytöstä poistettu hiili-/puuluukun valukansi, joka oli raudoittamatta aikaisellaan betonilla valettu (valukannen paksuus n. 10 cm).
Sortumisen seurauksena nostolava-auton tukijalka putosi n. puolitoista metriä
vanhaan hiili-/puukuiluun ja nostolava-auton keula nousi ilmaan. Puomin päässä ole3

Kuva 2. Nostokorin rakennukseen osumisen aiheuttamien jälkien väli on merkitty sinisellä ja
vihreällä nuolella sekä korin irtoamisen jälkeisestä puomin kärjen seinään osumisesta aiheutunut jälki keltaisella nuolella. Kuva on otettu huomattavasti tapaturmaa myöhemmin.
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Kuva 3. Puomin osa, joka kiinnitti työkorin puomiin ja katkenneet 6 kiinnityspulttia.

va nostokori iskeytyi rakennuksen seinään ja irtosi puomista. Nostokori oli kiinnitetty
kuudella pultilla nosturin puomiin, pultit katkesivat puomin ja korin liitoksen kohdalta.
NN ja MM putosivat nostokorista ja kuolivat heti. Nostokori jäi kaapeleidensa varaan
roikkumaan reilun metrin korkeudelle kadusta. Korin irtoamisen jälkeen puomi raapi
rakennuksen seinään jäljet.
Tapaturman jälkeen todettiin, että valukannella ja asfaltilla peitettyjä hiili-/puuluukkuja oli rakennuksen ympärillä useita, eri puolilla rakennusta.
1.3 Kokemus ja työn organisointi
NN oli ollut vakituisessa työsuhteessa n. 3 vuotta kiinteistönhuoltoyritykseen C.
NN:llä oli kiinteistönhoitajan ammattikoulutus ja aiemmin hän oli työskennellyt kattoalan yrityksessä.
MM oli ollut yli 10 vuotta nostokoneyrityksen D palveluksessa. MM oli tullut yritykseen aluksi asentajaksi, mutta oli jo yli 10 vuoden ajan ajanut nostolava-autoa ja
satamanosturia. MM oli saanut nostolava-auton valmistajan antaman koulutuksen
koneen käyttöön. Nostolavakalustoa käyttivät vain yrityksen D nimetyt kuljettajat ja
kaikilla kuljettajilla oli henkilökohtaiset turvavaljaat. Myös asiakkaiden käyttöön oli
varattu turvavaljaat.
NN sekä MM olivat suorittaneet työturvallisuuskortin.
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Kuva 4. Sortumakohta. Kuvassa näkyy nostolava-auton luukkuun pudonnut tukijalka.

2. TAPATURMAAN JOHTANEET TEKIJÄT
2.1 Kiinteistöhuoltoyrityksellä ei ollut tietoa umpeen valetuista luukuista
Vuonna 1910 valmistuneen rakennuksen ulkoseinustalla oli maanalaisia rakennuksen
osia. Rakenteita ei ollut merkitty rakennukseen tai jalkakäytävään niin, että ne olisivat
erottuneet talviolosuhteissa. Rakennuksen vuonna 1909 vahvistetuissa piirustuksissa hiili-/puuluukut oli merkitty kellarikerroksen piirustukseen, mutta ei katutason piirustukseen
tai ajantasaiseen tonttipiirrokseen. Kiinteistöhuollolla ei ollut piirustuskansiota rakennuksesta. Vanhojen hiili-/puuluukkujen päällä oli valukansi ja valukannen päälle oli tehty kestopäällyste jo ennen kuin kiinteistöhuolto siirtyi yrityksen C vastuulle.
Kaupunkialueella olevan rakennuksen edustalla kulkeva jalkakäytävä ulottui rakennuksen seinään asti. Aiemmin katutöiden yhteydessä rakenteet oli havaittu, mutta kiinteistön
omistaja ei saattanut niitä tiedoksi kiinteistöhuollolle.
Rakennuksen kellarikerroksen muotojen ja sokkeloisuuden vuoksi ikkunattomasta
kellarista oli vaikea havaita rakennuksen ulkoseinän paikkaa. NN ei ilmeisesti tiennyt tai
tapaturmapäivänä muistanut kellarikerroksen rakenteiden ulottumista ohi rakennuksen
seinäpinnan.
2.2 Nostolava-auton tukijalan sijoittaminen rakennuksen seinän viereen
(suunnitelmasta poikkeaminen)
Tyypillisesti nosturi tai nostolava-auto sijoitetaan etäämmäksi rakennuksesta. Nostolavaauton suunniteltu paikka oli osin ajoradan puolella. Nostolava-auto sijoitettiin suunnitel6

masta poiketen kuitenkin aivan rakennuksen seinän viereen. Katu on luonteeltaan vilkasliikenteinen kokoojakatu.
Jalkakäytävällä rakennuksen edessä on kolme katuvalon tolppaa, joiden vuoksi ajoradan reunaan sijoitettu nostolava-auto olisi jouduttu siirtämään työn edetessä, jotta koko
katon reunalta olisi ulotettu poistamaan jäät. Lisäksi nostolava-auton kohdalla oli jalkakäytävällä liikennemerkki, joten nostolava-auto oli ajettu rakennuksen ja liikennemerkin väliin,
aivan rakennuksen seinustalle.
On mahdollista, että nostolava-auto on sijoitettu seinän viereen aiemminkin.
2.3 Alustan kantavuudesta ei varmistuttu etukäteen
Jäiden irrotus miellettiin rutiinityöksi. Tukijalkojen alustan kantavuutta ei varmistettu. Jalkakäytävän pinnan peitti jää- ja lumikerros, joka osaltaan esti erottamasta päällysteestä
hiili-/puuluukkujen kohtia.
2.4 Heikko betonivalu jalkakäytävän alla
Vuosikymmeniä sitten käytöstä poistettujen hiili-/puuluukkujen päälle oli aikanaan valettu
betonikansi ja asfaltti. Betonivalussa ei ollut raudoituksia.
Rakennuksen vankka ulkomuoto antaa ulkopuolelle helposti mielikuvan rakenteiden
vahvuudesta.
Kaupungin katutöiden yhteydessä valukansi oli havaittu. Kannen kestävyydestä ei ilmeisesti tuolloin ole varmistuttu tai se on todettu riittäväksi. Valukantta ei ollut merkitty
selvästi asemapiirustuksiin, rakennukseen
tai jalkakäytävään.

Kuva 5. Lähikuva sortumakohdalta. Kuvasta näkyy alhaalla hiili-/puuluukun seinäosa, sen päällä valetun betonikannen paksuus, jalkakäytävän rakenne sekä kadun
pinnan jää- ja lumikerros.

2.5 Luukun valukannen sortuminen ja
tukijalan putoaminen kuiluun
Nostokorin ollessa ulotettuna taakse (tapaturmahetkellä koneen raja-arvojen sallimissa
rajoissa) on enemmän painoa kohdistunut
nostolava-auton takatukijalkojen kautta jalkakäytävään ja vasemman tukijalan kautta
juuri hiili-/puuluukun kohdalle.
Nostolava-auton vasemman takakulman tukijalan alla ollut hiili-/puuluukku sortui yllättäen. Sortunut osa oli pinta-alaltaan
luukun päällä ollutta tukijalan lisätukilevyä
huomattavasti suurempi. Tukijalan alla ollut
lisätukilevy on ollut kokonaan sortuneen rakenteen kohdalla.
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Sortuman seurauksena nosturin tukijalka putosi noin puolitoista metriä.
Valukannen kunto ennen tapaturmapäivää ei ole tiedossa, sen rakenne on saattanut
olla jo aiemmin heikentynyt.
2.6 Nostokorin osuminen seinään ja irtoaminen
Vasemman takatukijalan putoaminen kellariin johti siihen, että auton suunta rakennukseen
nähden muuttui niin, että puomi kääntyi kohti rakennusta auton oikean etukulman noustessa ylöspäin. Puomin pituudesta johtuen nostokori iskeytyi voimakkaasti rakennukseen ja
auton massa painoi nostokoria rakennuksen seinää vasten alas. Koria puomissa kiinni pitävät kuusi pulttia katkesivat ja nostokori putosi kaapeleidensa varaan. Tämän jälkeen puomi
osui vielä rakennuksen seinään tukijalan pudotessa syvemmälle hiili-/puukuiluun.
2.7 Työntekijöiden putoaminen
NN ja MM putosivat ja iskeytyivät jalkakäytävälle. Ei ole täysin varmaa, putosivatko NN ja
MM ennen vai jälkeen korin irtoamisen. NN ja MM kuolivat heti.
NN ja MM eivät käyttäneet turvavaljaita. Lainsäädäntö edellyttää valjaiden käyttöä.

3. VASTAAVIEN TYÖTAPATURMIEN TORJUNTA
3.1 Käytöstä poistettavat vanhat maanalaiset rakenteet
Poistettaessa käytöstä pihan ja kadun maanalaisia rakenteita, on ne täytettävä ja peitettävä kantavuudeltaan ympäröivää maata vastaavaksi tai valettava umpeen siten, että ne
kestävät alueelle tyypillisen raskaan liikennekuorman.
Suositeltavin tapa on kuitenkin purkaa kyseiset rakenteet kokonaan pois maaperästä.
3.2 Päällysteen alla olevien rakenteiden merkitseminen
Päällysteen alle jäävät rakenteet on dokumentoitava niin, että niiden sijainti on todettavissa kiinteistön käytön- ja huollon asiakirjoista pinnoitetta rikkomatta tai estettävä kokonaan
rakenteiden päällisten pintojen käyttö.
Varsinkin julkisilla kulku- ja ajoväylillä pinnoitteen alapuoleisten kantavuudeltaan heikompien rakenteiden sijainti tulee merkitä niin, että työkoneiden tai raskaiden ajoneuvojen kuljettajat erottavat ne ympäristöstään myös talviolosuhteissa (jää- ja lumipeitteen aikana).
Korkeiden rakennusten läheisyydessä olevat silmin havaitsemattomissa olevat rakenteet on merkittävä myös pelastussuunnitelmaan, jotta mahdollisessa pelastustilanteessa
on turvallista käyttää nostolavaa.
Muutostöiden yhteydessä asiakirjat ja merkinnät/opasteet on pidettävä ajan tasalla.
3.3 Kiinteistön tiedot kiinteistöhuollon käyttöön
Rakennuksen kunnossapidosta huolehtiville on aina toimitettava kiinteistön ajantasaiset asema- ja kerrospiirustukset. Vanhojen rakennusten osalta puuttuvat piirustukset on laadittava.
8

3.4 Työn ennakkosuunnittelu ja riskien arviointi
Myös rutiinityöt on suunniteltava ja niiden riskit on arvioitava. Muutokset suunnitelmiin,
kuten nostolava-auton muuttunut sijoituspaikka, on arvioitava erikseen.
Nostolava-autojen käyttäjien on noudatettava laitteen valmistajan antamia ohjeita.
Käyttöpaikkaa valittaessa on tutustuttava työkohteesta laadittuihin piirustuksiin. Maapohjan kantavuudesta on aina varmistuttava.
Yleisesti on vältettävä nosturin tai nostolava-auton tukijalan sijoittamista aivan rakennuksen seinän viereen.
3.5 Turvavaljaiden käyttö nostokorissa
Nivel- ja teleskooppipuomisessa nostokorissa on käytettävä valjastyyppisiä putoamissuojaimia. Turvavaljaiden kiinnityspiste tulee olla riittävän kestävä ja erikseen merkitty.
3.6 Kaupungin ja kiinteistön omistajan toimet vaaranpaikkojen
kartoittamiseksi
Katu- ja tietöiden yhteydessä päällysteen alta löytyvät vanhat rakenteet on merkittävä kaupungin käytössä oleviin piirustuksiin ja tieto on välitettävä kiinteistön omistajalle.
Rakenteiden riittävästä kantavuudesta on varmistuttava.
Kaupungin ja kiinteistön omistajan tulee kartoittaa mahdollisia vaaranpaikkoja ennakolta tiedustelemalla kiinteistöjen omistajilta vanhoja rakenteita, selvittämällä vanhoja
rakenteita arkistoista tai tekemällä selvityksiä, esim. maatutkamittauksia.

YLEISTIEDOT
Koneet ja laitteet
Työnantajan toimiala
Vahingoittuneen ammatti
Työympäristö
Työtehtävä
Työsuoritus
Poikkeama
Vahingoittumistapa

Nostolava-auto
Koodi
Kiinteistönhoito ja rakennuspaikan valmistelutyöt
7032
Kiinteistönhoitaja ja nostolava-auton kuljettaja
941
Jalkakäytävä kaupunkialueella
061
Jäänpoisto rakennuksen katon reunalta
53
Jäänpoisto käsityökaluin ja nostokorin ohjaaminen 21, 31
Jalkakäytävän sortuma tukijalan alta
34
Iskeytyminen jalkakäytävään
31

Raportti on hyväksytty TVL:n TOT-johtokunnan kokouksessa 5.11.2012.
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.
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NN:n ja MM:n tehtävänä oli poistaa jäätä
vanhan rakennuksen katon reunalta
Rakennuksen
maanpinnan
alapuolista osaa
ei ollut merkitty
talon ulkopuolelle

Heikko
betonivalu
jalkakäytävän
alla

Suunnitellusta
poikkeava
nostolava-auton
sijoituspaikka

Työ tehtiin
nostokorista

Ei putoamissuojavaljaita

Nostokorille
suuret liikeradat
tuen liikkeestä
(kori 25,4 m
ulotettu taakse)

Nostolavaauton yksi
tukijalka putosi
katutason alle

Nostolava-auto
oli aivan
rakennuksen
seinustalla

Katuvalojen
pylväät ja
liikennemerkki
rajoittivat
sijoitusta

Vanha valukansi
ei kestänyt
kuormitusta

Valukansi
murtui irti
tukijalan alta

Nostolavaauto sijoitettiin
kuitenkin
jalkakäytävälle

Huoltotyötä
tehneillä ei
ollut piirustuksia
rakennuksesta
ja sen kellarista

Nostolavaautolle oli
varattu tila
ajoradalta

Kellarista
oli vaikea
hahmottaa
ulkoseinän
tarkka kohta
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Nostokori
osui seinään
ja irtosi
kaapeleiden
varaan.
NN ja MM
putosivat
nostokorista

Nostokori oli
työn aikana
13,7m
korkeudella

NN ja MM
kuolivat

Kaavio tapahtuman kulusta ja tapaturmatekijöistä

Omia muistiinpanoja:
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