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1. Tutkittujen kuolematapausten taustat
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton johdolla on tutkittu vuosina 1986–2011 yhteensä kymmenen trukkia avustaneen tai sitä lastanneen henkilön kuolemaan johtanutta tapaturmaa. Näistä kahdessa tapauksessa menehtynyt oli itse ensin kuljettanut
trukkia ja oli joko lastaamassa tai seisomassa lastatun trukin edessä tapaturmahetkellä. Yhdessä tapauksessa lastauksessa mukana ollut henkilö oli istunut lastin
päällä kuljetuksen aikana ja yhdessä tapauksessa menehtynyt oli matkustajana trukin kyydissä.
Tutkituista tapauksista neljä sattui teollisuudessa, neljä varastoissa ja kaksi satamassa. Trukkia avustaneita kuorma-auton kuljettajia menehtyi neljä ja muita henkilöitä kuusi. Tapaturmissa menehtyneet olivat suurimmalta osaltaan kokeneita ja omaan
työhönsä perehdytettyjä. Nuorin menehtyneistä oli trukin kyydistä pudonnut 15-vuotias TET-harjoittelija ja vanhin 56-vuotias työntekijä.
Tutkituista tapauksista on laadittu TOT-raportit TOT 25/86, TOT 32/87, TOT 17/91,
TOT 6/94, TOT 37/97, TOT 38/97, TOT 16/98, TOT 2/01 ja TOT 11/02 sekä vuonna
2011 ja 2012 sattuneiden tapausten kuvaukset (TOT 10/11, Liite 1 ja Liite 2).

2. Kuolemantapausten keskeiset syyt ja
tapaturmatekijät

		

2.1 Työskentely trukin vaara-alueella
Keskeisin syy kuolemantapauksiin oli menehtyneiden työskentely trukin tai käsiteltävän lastin vaara-alueella. Ainakin yhdessä tapauksessa trukin kuljettaja
ehti varoittaa henkilöä vaarasta ennen tapaturmaa (TOT 10/11). Yhdessä tapauksessa menehtynyt putosi trukin piikeillä olleen lastin päältä kuljetuksen aikana
(TOT 11/02). Tapaukseen (TOT 11/02) liittyi samanaikaisesti tapahtunut menehtyneen sairauskohtaus. Yhdessä tapauksessa trukin moottoripellin päällä kyydissä
ollut TET-harjoittelija putosi kyydistä ja jäi trukin alle (TOT 10/11 Liite 2).
Neljässä tapauksessa menehtynyt jäi joko lastin purku- tai lastausvaiheessa siirrettävän taakan alle (TOT 25/86, TOT 17/91 ja TOT 6/94, TOT 10/11 Liite 1). Kahdessa tapauksessa henkilö menehtyi trukin puristettua hänet taakan ja rakenteiden
väliin (TOT 32/87 ja TOT 16/98). Yhdessä tapauksessa henkilö työskenteli purettavan
kuorman päällä, josta trukki oli ottamassa lastia (TOT 37/97). Yhdessä tapauksessa
trukin rakenteet pudottivat lautoja ja lautanipun trukin vieressä olleen henkilön päälle
(TOT 2/01).
2.2 Puutteita perehdyttämisessä
Vain kahdessa tapauksessa yhdestätoista trukin kuljettaja oli saanut kunnollisen perehdytyksen trukkikoulutuksen avulla (TOT 38/97 ja TOT 11/02). Lähes kaikilla trukin
kuljettajilla oli kuitenkin paljon tai jonkun verran trukkien käyttökokemusta. Yhdessä
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tapauksessa (TOT 10/11 Liite 2) TET-harjoittelijat olivat saaneet kokeilla valvottuna trukilla ajoa, mutta eivät saaneet perehdytystä. Harjoittelijat ottivat trukin luvatta
käyttöönsä.
2.3 Puutteita varastoissa
Varastoissa oli puutteita neljässä tapauksessa (TOT 25/86, TOT 32/87, TOT 17/91 ja
TOT 2/01). Puutteet liittyvät näissä tapauksissa varaston ahtauteen ja yhdessä tapauksessa myös huonoon valaistukseen (TOT 32/87). Yhdessä tapauksessa tynnyrit
oli varastoitu hyvin ahtaaseen tilaan päällekkäin (TOT 25/86). Yhdessä varastossa
paperirullapino oli liian korkea (TOT 17/91). Yhdessä tapauksessa oli varastoitu eripituisia lautoja varastohyllyyn, joihin ohi ajavan trukin rakenteet osuivat pudottaen
laudat ja lautaniput henkilön päälle (TOT 2/01).
2.4 Puutteita purku- ja lastausohjeissa
Neljässä tapauksessa oli puutteita lastaus- ja purkuohjeissa (TOT 25/86, TOT 37/97,
TOT 16/98 ja TOT 10/11). Puutteet liittyivät mm. siihen, että työskentelyä kuorman
päällä (TOT 37/97) tai vaarallista lastin purkutapaa (TOT 16/98) ei ollut erikseen kielletty. Puute ohjeissa johti väärään toimintatapaan, jonka seurauksena kuorma-auton
kuljettaja puristui lastin ja lavan rakenteiden väliin.
2.5 Lasti putosi trukin piikeiltä
Kahdessa tapauksessa menehtynyt jäi trukin piikeiltä pudonneen taakan alle (TOT
38/97 ja TOT 10/11). Näistä toisessa tapauksessa (TOT 38/97) trukin piikeillä ollut metallilieriö oli lähtenyt vierimään alas, koska trukin masto oli kallistunut lieriön
painosta sylintereissä tapahtuneiden öljyvuotojen takia. Toisessa tapauksessa (TOT
10/11 Liite 1) trukin lastina olleet peltiniput luistivat pois alaspäin viettäviltä piikeiltä
trukin heilahtaessa peruuttamisen yhteydessä.
2.6 Taustalla kiirettä ja hätäilyä
Kahdessa tutkituissa tapauksessa (TOT 32/87 ja TOT 10/11 Liite 1) taustalla oli kiire,
mikä johti hätäilyyn ollen merkittävä tekijä tapaturman syntymisessä.
2.7 Luvaton trukin käyttöönotto
Yhdessä tapauksessa (TOT 10/11 Liite 2) trukkia käyttänyt esimies poistui työkohteesta ja jätti trukin varastoon ottamatta trukin virta-avainta mukaansa. Tällöin työssä mukana olleet TET-harjoittelijat ottivat trukin luvatta käyttöönsä ajaakseen sillä
n. 200 metrin päässä olleeseen työpaikkaan. (TOT 10/11 Liite 2). Trukin kuljettajalla ei ollut vaadittavaa moottoriajoneuvon ajokorttia yleisellä tiellä ajamiseen. Trukin
kyydissä ollut henkilö putosi trukista ja jäi sen alle.
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3. Vastaavien kuolematapausten torjuntakeinot
3.1 Trukin kuljettajien pätevyys ja perehdyttäminen
Vuoden 2009 alussa voimaan astuneen asetuksen (403/2008) mukaan trukin kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa. Kuljettajalla
tarkoitetaan hallintalaitteita käyttävää työntekijää. Lupa on trukkityyppikohtainen.
Sitä ei tarvitse antaa erikseen jokaista trukkia varten. Työnantaja voi antaa työntekijälle luvan esimerkiksi kaikkien yrityksen käytössä olevien tietyn kokoluokan ja
tyyppisten trukkien kuljettamiseen. Ennen luvan antamista työnantajan on käyttökokeella tai muulla luotettavalla tavalla varmistettava, että työntekijä osaa kuljettaa
trukkia ja että hän osaa oikeat ja turvalliset toimintatavat trukin käyttöympäristössä. Lupa tulee rajoittaa myös työpaikkakohtaiseksi, jolloin ko. työpaikan vaaratekijät tulee huomioitua.
Luvan kirjalliselle muodolle ei ole esitetty erillistä vaatimusta. Käytännön ratkaisuna kirjalliseksi luvaksi riittää työnjohdon toimistotilan tai/ja työntekijöiden taukotilan seinällä näkyvissä oleva lista henkilöistä ja trukeista, joiden käyttöön lupa
oikeuttaa. Käyttölupalista tulee pitää ajantasaisena.
Perehdyttämisen tulee perustua valmistajan tai maahantuojan antamiin työkoneen käyttö- ja huolto-ohjeisiin. Ne tulee olla Suomessa suomen- ja ruotsinkieliset.
Työnantajan vastuulla on myös se, että käyttö- ja huolto-ohjeet ovat ajan tasalla
ja turvallisuuden kannalta olennaisilta osin myös kielellä, jota kuljettaja ymmärtää.
Perehdyttämisessä tulee korostaa sitä, että trukin seisontajarru on kytkettävä
päälle ennen kuin poistutaan ohjaamosta. Trukki tulee jättää mahdollisuuksien mukaan vain vaakasuoralle alustalle. Trukin haarukka on laskettava alas kun ohjaamosta poistutaan pidemmäksi aikaa.
Trukin kyytiin ei saa ottaa muita henkilöitä. Jos työpaikalla on trukkeja, on koululaisille heti perehdyttämistilaisuuden alussa selvitettävä trukkien käytön luvanvaraisuus ja trukkien käyttöön liittyvät vaarat. Koska TET-jakso on kouluaikaa,
työnantajan on turvattava koululaisille perusopetuslaissa mainittu turvallinen
oppimisympäristö.
Trukin käyttöluvan antaminen alle 18-vuotiaalle tulee olla hyvin perusteltua ja
käyttöluvasta on ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle. Jos TET-harjoittelijan annetaan vain kokeilla trukilla ajamista, siitä voi helposti saada sen käsityksen, että sillä
voi myös ajaa tarvittaessa.
3.2 Trukin kuljettajan tehtävät kuorman purku- ja lastaustilanteissa
Tavaran nosto, kuljetus, käsittely ja varastointi sekä tavaran käsittely- ja kuormauspaikat on suunniteltava ja järjestettävä siten, että nosto- ja siirtolaitteista tai tavaran
siirroista tai putoamisesta ei aiheudu haittaa tai vaaraa trukin kuljettajalle eikä muille
työntekijöille.
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Erityistä huomiota tulee kiinnittää ulkopuolisten tavaran toimittajien liialliseen omaaloitteisuuteen ja toimintatapoihin kuormapurku- ja lastaustilanteissa. Tavaran toimittajille tulee antaa työpaikan hyväksymät ja käyttämät ”turvallisuusohjeet”. Näin
varmistetaan aukoton tiedonkulku ja turvallinen yhteistyö purku- ja lastaustilanteissa.
Trukin ohjaamoon tulee näkyvälle paikalle kiinnittää keskeiset kuorman purkutai lastaustilanteisiin liittyvät varoituskilvet tai -tarrat. Työnantajan on huolehdittava
siitä, että varoituskilvet ja -tarrat ovat hyväkuntoisia ja ne on tarvittaessa uusittava
määräajoin.
Seuraavat kuorman purkamiseen liittyvät seikat ja menettelytavat tulee ohjeistaa
kirjallisesti ja varmistaa yhteistyössä esim. kuorma-auton kuljettajan ja trukin kuljettajan yhteistyöllä:
• Rahtikirjojen tarkistaminen (tavaran paino, koko, vaurioitumisherkkyys jne.)
• Rahdin mukana toimitettavien nosto-ohjeiden tarkistaminen (nostopisteet)
• Kuljetusalustaan kiinnitetyn rahdin irrottaminen
• Kuorma-auton paikallaan pysymisen varmistaminen purkamisen aikana 		
		 (kiilat, kiinnitys laituriin jne.)
• Lastausillan kunnon tarkistaminen
• Sään mukana tuomien riskien huomioon ottaminen
Trukin kuljettajan on varmistettava osaltaan myös seuraavat seikat:
• Trukin nosto- ja siirtokyky on purettavaan rahtiin sopiva
• Rahti on kokonsa ja painonsa puolesta siirrettävissä työpaikan varastoon, 		
		 sisätiloihin yms.
• Rahdin sitomistarve trukin puomiin tms. rakenteisiin siirron ajaksi
• Trukin vaara-alueella ei työskentele kukaan tai sillä ei ole muita koneita tms. 		
		 esteitä
• Kuorma-auton kuljettaja tietää missä hän voi olla työn aikana (pysyvästi 		
		 poissa vaara-alueella)
• Miten kuorma-auton kuljettaja auttaa tarvittaessa trukin kuljettajaa 			
		 käsimerkeillä tms.
• Trukin kuljettaja kuittaa rahtikirjat ja toimittaa sen esimiehelleen
• Trukin kuljettaja siirtää rahdin varastoon tai muuhun ennalta sovittuun paikkaan
• Trukin kuljettajan on varmistettava tarvittavien nostoliinojen kestävyys ja kunto
Seuraavat kuorman lastaamiseen liittyvät seikat ja menettelytavat tulee ohjeistaa
kirjallisesti tai varmistaa yhteistyössä esim. kuorma-auton kuljettajan ja trukin kuljettajan yhteistyöllä:
• Rahtikirjassa mainittu rahdin paino tarkistaminen
• Rahdin mukana toimitettavien nosto-ohjeiden tarkistaminen (nostopisteet)
• Rahdin sijoittamispaikan varmistaminen kuorma-auton lavalle
• Rahdin lainmukaisen sitomistavan varmistaminen kuorma-autoon
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• Trukin nostokyvyn ja vakavuuden varmistaminen
• Kuorma-auton kuljettajan turvallisen sijainnin varmistaminen työn aikana		
		 (poissa vaara-alueella)
• Trukin vaara-alueen varmistaminen, ettei siinä ole muita henkilöitä tai esineitä
• Rahtikirjan kuittaaminen ja antaminen kuorma-auton kuljettajalle
• Kuorma-auton paikallaan pysymisen varmistaminen purkamisen aikana 		
		 (kiilat, kiinnitys laituriin jne.)
• 		Lastausillan kunnon tarkistaminen
• 		Sään mukana tuomien riskien huomioon ottaminen
Trukin kuljettajan on otettava huomioon ohjaamoon ja trukin rakenteisiin liittyvät näköesteet ja tarvittaessa pyydettävä toinen henkilö opastamaan käsimerkeillä
tai muilla viestintävälineillä kuorman noston, lastauksen ja siirron eri vaiheita turvallisuuden varmistamiseksi. Olennaista on se, että trukinkuljettaja ei siirrä trukkia
tai nosta/laske piikeissä olevaa taakkaa, ellei hän tiedä tai näe onko vaara-alueella
trukkia avustavia tai muita henkilöitä.
Työpaikalla tulee olla myös kirjalliset ohjeet siitä, milloin toista henkilöä tulee
käyttää varmistamaan lastin purku- tai lastaustilanteen turvallisuus. Poikkeus- ja
vaaratilanteissa viestinnän on oltava selkeää ja nopeaa. Jos trukeissa on radiopuhelimet, ne on kytkettävä siten, että ne ovat aina auki, kun trukki käynnistetään.
Tarvittaessa on selvitettävä voidaanko purkutyöhön käyttää trukkia turvallisempaa
siirtokalustoa.
Kuljetusliikkeen tulee ohjeistaa ja opastaa autonkuljettajansa tekemään yhteistyötä asiakasorganisaatioidensa kanssa mm. vaadittavien henkilösuojainten käytöstä.
Turvalliseen yhteistyöhön liittyy trukkien käyttöoikeudet ja -luvat rahtien purku- ja
lastustilanteissa sekä niihin tarvittava perehdytys.
3.3 Näkyvyyden ohjaamosta ja työntekijöiden havaittavuuden
parantaminen
Trukkien suunnittelussa ja varustamisessa tulee kiinnittää huomiota näkyvyyteen
ohjaamosta ja trukin lähellä työskentelevien havaittavuuteen. Näkyvyyttä trukin ohjaamosta tulee parantaa esim. lisäpeileillä tai tv-kameroilla.
Työntekijöiden havaittavuutta varasto- ja lastausalueitta parannetaan käyttämällä
näkyviä heijastavia varoitusvaatteita tai turvaliivejä. Kesällä voidaan käyttää tarvittaessa esim. fluorisoivia keltaisia T-paitoja.
3.4 Työpaikan sisäisen liikenteen suunnittelu ja järjestäminen
Työnantajan on huolehdittava siitä, että hänen vastuullaan olevan työpaikan kulkutiet, käytävät, lattiat ja portaat sekä työskentelytasot ovat trukki- ja henkilöliikenteelle rakenteellisesti turvallisia. Lisäksi on ylläpidettävä hyvää järjestystä ja siisteyttä.
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Mitä enemmän työpaikalla on sisäistä liikennettä, erilaisia kulkuvälineitä, koneita ja
laitteita sekä kuljetettavaa tavaraa, sitä tarpeellisempaa on määräajoin suunnitella ja
ohjeistaa työpaikkaa liikennejärjestelyistä. Trukkiliikenne on suositeltavaa erottaa työpaikan jalankulkuliikenteestä. Trukkiliikenteelle on varattava riittävästi tilaa varsinkin
kohdissa, jossa trukki muuttaa ajosuuntansa.
�Työnantajan on tarvittaessa laadittava työpaikan sisäisen liikenteen järjestämistä
varten tarkoituksenmukaiset liikenneohjeet ja hankittava tarvittavat turvallisuutta lisäävät ratkaisut, kuten liikennemerkit ja -peilit. Kaikille työntekijöille on annettava riittävät tiedot työpaikan liikenteen järjestämisestä. Työnantajan on seurattava ohjeiden
ja tietojen noudattamista.�
3.5 Trukkien turvallinen käyttö varastoissa
Varastojen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon varastoitavat materiaalit ja tuotteet sekä niiden käsittely ja siirto erityyppisillä trukeilla. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tavarapinoamiseen ja pinojen purkamiseen. Varastohyllyjen on
oltava tukevia ja niiden kulmauksissa tulee olla törmäyssuojat. Hyllyjen yleiskunto ja
suoruus tulee tarkastaa säännöllisesti. Käytettävien kuormalavojen on oltava kunnossa ja niiden tulee soveltua käytössä oleviin trukkeihin, tuotteisiin sekä varastohyllyihin. Varastoissa tulee olla asianmukainen yleisvalaistus ja tarvittaessa myös
kohdevalaistusta.
Työntekijöiden työpisteitä ei tule olla lastaus- ja purkupaikkojen vieressä. Ulkopuolisten tavarantoimittajien käyttämät varastohyllyt tulee sijoittaa sisäänajoreittien läheisyyteen. Lastaussillan tulee olla riittävän tukeva ja tasainen ottaen huomioon suurimman trukin maksimikuormalla aiheuttama kuormitus. Kulkuväylien tulee olla väljiä ja
ne tulee pitää puhtaina eikä niillä saa olla ylimääräisiä esteitä tai esineitä. Hätätilanteita varten pitää olla turva- ja merkkivalaistus. Kulkuteitä ei tule käyttää tavaroiden
varastointiin.
3.6 Vaarojen tunnistaminen ja työympäristön jatkuva tarkkailu
Työkohteen vaarojen tunnistaminen, arviointi ja poistaminen on työturvallisuustoiminnan perusta. Vaarojen tunnistamisen ja arvioinnin tulee olla jatkuvaa toimintaa.
Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen
turvallisuutta. Myös rutiiniluontoisten työtapojen vaaratekijät tulee aika ajoin arvioida
ja työtapoja tarvittaessa muuttaa.
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4 Teematutkinnassa analysoidut TOT- tapaukset
TOT 25/86
TOT 32/87
		
TOT 17/91
		
TOT 6/94
TOT 37/97
		
TOT 38/97
TOT 16/98
		
TOT 2/01
TOT 11/02
TOT 10/11
		
TOT 10/11

Sävyttäjä menehtyi pudottuaan 1,3 m lattialle ja jäätyään tynnyrin alle.
Kuolemaan johtanut työtapaturma paperitehtaan tuotevarastossa 		
ylösottajan jäädessä trukin pihdin ja paperirullan väliin
Paperirullan putoamisen aiheuttama, autonkuljettajan kuolemaan 		
johtanut tapaturma
Kuorma-autonkuljettaja kuoli lastulevynippujen luisuttua hänen päälleen
Varastomies putosi putkinippujen töytäisemänä maahan, hänen päälleen
putosi kaksi painavaa putkinippua
Säiliön vaippa vieri trukin haarukoilta trukinkuljettajan päälle
Kuorma-autonkuljettaja jäi levynipun ja lavan rakenteiden väliin 		
puristuksiin
Varastotyöntekijä jäi trukin pudottamien lautanippujen alle
Ahtaaja jäi satamassa teräsaihioiden purkutyössä haarukkatrukin alle
Kuorma-auton kuljettaja jäi trukin piikeiltä pudonneen teräsnipun alle
(Liite 1)
Trukin kyydissä ollut TET-harjoittelija kuoli jäätyään trukin alle (Liite 2)

Liite 1. Vuonna 2011 sattunut kuorma-auton
kuljettajan kuolemaan johtanut tapaturma
Keskisuuren metallialan yrityksen piha-alueelle tuotiin peltinippuja ulkopuolisen kuljetusyrityksen omistamalla kuorma-autolla. Kuorma-autoa ajoi kuljetusyrityksen kuorma-auton kuljettaja NN (54-v.). NN oli tuonut tavaraa yritykseen usein monien vuosien
aikana. Hän tunsi yrityksen toimintatavat ja työntekijät. Yksi peltinippu painoi 2025
kg ja sen leveys oli 1,4 m, pituus 3,1 m ja korkeus noin 0,1 m. Yritys oli tilannut kaksi
peltinippua, jotka oli lastattu päällekkäin kuorma-auton lavalle. Kuorma-auton lavalla
oli peltinippuja useille tilaajille.
Pysäytettyään kuorma-auton lastin purkamiskohtaan, NN siirsi perävaunun suojapressut sivuun, avasi perävaunun sivulaidat ja nosti purkamiskohdassa olleet sivupalkit pois paikoiltaan. Yrityksen trukinkuljettaja MM tuli purkamaan kuormaa viiden
tonnin teollisuustrukilla. Trukkiin oli asennettu lisäpiikit, joissa ei ollut CE-merkintää.
Koska purettavien peltinippujen yhteispaino oli 4050kg ollen tonnin verran pienempi
kuin trukin maksiminostokapasiteetti, päätti MM nostaa molemmat niput samalla kertaa lavalta. Niput oli tarkoitus laskea ensin kuorma-auton viereen, josta ne olisi siirretty
varastoon. Koska peltiniput olivat keskellä perävaunua, MM joutui ensiksi siirtämään
trukilla nippuja perävaunun reunalle saadakseen niput piikkien tyveen.
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Kuva 1. Tilanne pian tapaturman jälkeen. Trukin edessä kaksi maahan pudonnutta peltinippua.

MM peruutti tämän jälkeen trukkia metrin verran taaksepäin tarkoituksenaan laskea
niput maahan. NN oli mennyt nopeasti trukin ja perävaunun väliin, asentaakseen irrottamaansa sivupalkkia paikoilleen perävaunuun. MM oli kertomansa mukaan painanut
trukin äänimerkkiä varoitukseksi ja käskenyt huutamalla poistumaan NN:ää vaaraalueelta. Koska NN ei poistunut vaara-alueelta, MM oli jatkanut trukin peruuttamista
kaltevalla pihalla. Tällöin päällimmäinen peltinippu liukui trukin piikeiltä ja putosi NN:n
jaloille kaataen hänet maahan. Tämän jälkeen myös alimmainen peltinippu liukui trukin
piikeiltä maahan ja kaatui NN:n päälle. NN menehtyi välittömästi tapaturmassa saamiinsa vammoihin.
Tutkinnan perusteella on todettu, että päällekkäin olleet peltiniput eivät ilmeisesti
olleet aivan trukin piikkien tyvessä ja trukin piikit ovat todennäköisesti viettäneet alaspäin. Lisäksi, kun NN oli mennyt vaara-alueelle, MM oli joutunut peruuttamaan trukkia
taaksepäin ja mahdollisesti joutunut painamaan myös jarrua, jolloin trukki joutui keinuvaan liikkeeseen. Tapahtumien kulku johti peltinippujen putoamiseen piikeiltä.
MM:n kertoman mukaan NN oli sanonut ennen tapaturmaa, että hänellä oli hieman
kiire. Työn vaaroja ei ollut selvitetty eikä arvioitu. Yrityksessä oli sattunut samantyyppinen vakava työtapaturma kaksi kuukautta aiemmin.
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Liite 2. Vuonna 2012 trukin kuljettajaa avustaneen
työntekijän menehtyminen

Kuva 2. NN jäi trukin alle tien oikeassa reunassa (miesten edessä). Trukki oli kääntymässä vasemmalle seuraavasta liittymästä (miesten selän takana).

Rauta- ja maataloustarvikkeita myyvässä liikkeessä oli ns. TET-jaksolla kaksi koululaista, NN (16-v.) ja MM (15-ään. Tapaturman sattuessa NN ja MM olivat työpaikalla
kolmatta päivää. Kaupassa oli ollut aiemminkin vastaavia TET-harjoittelijoita useana
vuonna. Kauppias KK oli näyttänyt päivittäin NN:lle ja MM:lle työtehtävät. Trukin käyttöön ei ollut annettu varsinaista perehdytytä, eikä käyttölupaa, koska trusen käyttö ei
kuulunut NN:n ja MM:n itsenäisesti tekemään työhön. MM oli kuitenkin ajanut työtehtäväkohtaisesti trukkia kahtena päivänä KK:n valvonnan alaisuudessa. Sekä NN että
MM olivat myös saaneet valvotusti kokeilla trukilla ajamista. MM oli edellissyksynä
yhtenä ”Taksvärkkipäivänä” käyttänyt kaupan trukkia.
Puolen päivän jälkeen KK oli pyytänyt NN:ää ja MM:ää lastaamaan soraharkkoja
kuormauslavalle kaupan varastoalueella. KK ajoi trukilla ja NN ja MM avustivat lastaamista käsin. Kun KK poistui varastouta, NN ja MM jäivät kahdestaan tekemään käsin annetun tehtävän loppuun. KK jätti trukin varastoon, eikä ottanut sen virta-avainta
mukaansa.
Kun NN ja MM saivat työn valmiiksi, he ottivat luvatta trukin käyttöönsä ajaakseen
sillä n. 200 metrin päässä olleesen työpaikkaan. MM:llä ei ollut vaadittavaa trukin käyttölupaa evon ajokorttia yleisellä tiellä ajamiseen. Trukki oli hyväkuntoinen 1980-luvulla
valmistettu, turvakehikollinen haarukkatrukki. Sen istuimeen oli asennettu lannevyö.
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Trukki painoi n. 5 tonnia. KK oli lainannut trukin viereisestä yrityksestä, koska kaupan
oma samanlainen trukki oli huollossa. Yleisessä käytössä ollut tie oli hyväkuntoinen
(Kuva 2). Sää oli kirkas ja kuiva.
MM ajoi trukkia ja NN istui hänen vieressään puoli metriä levllä moottorisuojan päällä pitäen kiinni oikealla kädellään trukin turvakehikon etupalkista. Matkalla varastosta
kauppaan he joutuivat poistumaan pihalta yleiselle tielle. Ajettuaan noin sata metriä
MM menetti trukin hallinnan ilmeisesti siitä syystä, ettei hän ollut tottunut takapyörillä
ohjattavan trukin nopeisiin liikkeisiin. Trukin perä lähti heittelehtimään. Tällöin kyydissä
ollut NN lennähti trukin oikealle puolelle eturenkaan eteen ja jäi trukin alle (Kuva 3).
Läheisen yrityksen työntekijät tulivat heti apuun kahdella trukilla. NN saatiin nopeasti
trukin alta pois. Elvytyksestä huolimatta NN menehtyi saamiinsa vammoihin. Trukin
maksiminopeus oli lähes 20 km/h.

Kuva 3. Lavastettu tilanne siitä, miten NN lennähti trukin alle. Kuvassa oleva trukki oli tapaturmassa mukana ollut trukki.

Raportti on hyväksytty TVL:n TOT-johtokunnan kokouksessa 28.12.2012.
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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