TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN LIITTO

TOT 1/11
RUSNATTAVA KIVI PUTOSI
LOUHINTATYÖNTEKIJÄN PÄÄLLE

Yleiskuva tunnelista ja nostokorille pudonneesta komusta

Tunnelin peräosaa louhittiin ja liuskeista kiviainesta irrottettiin aluksi hydraulivasaralla. Työtä jatkettiin työnjohtajan luvalla miesvoimin rautakangen
avulla. Porakoneen päähän kiinnitetty 10 neliömetrin kokoinen nostokori oli
5-6 metrin korkeudessa. Henkilönostin oli tarkoitettu kaivoskäyttöön henkilönostin. Yllättäen n. 600 kiloinen komu putosi alas. Kiven alle jäänyt 52-vuotias louhintatyöntekijä jäi ylävartalostaan puristukseen kiven ja nostokorin
kaiteen väliin. Hän menehtyi saamiinsa vammoihin tapaturmapaikalla.
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1. TAUSTA
1.1 Tapahtuman tausta
Kallioperään oli louhittu pitkä ajotunneli ja ajotunnelin päässä 430 metrin syvyydessä louhittiin tutkimus- ja varastointitarpeisiin tulevia tiloja. Työn tilaaja oli kohteen
rakennuttaja ja päätoteuttaja. Tilaaja oli nimennyt työhön turvallisuuskoordinaattorin ja lisäksi useita rakentamisen, kalliorakentamisen ja turvallisuuden asiantuntijoita. Tilaajan geologit laativat ennakolta kallioperätutkimuksia mahdollisimman
tarkkojen ennustusten toteuttamiseksi ja siten osaltaan edistivät kalliorakentamisen turvallisuutta. Turvallisuuskoordinaattori teki yksin työmaan viikoittaiset turvallisuustarkastukset. Jokainen työntekijä perehdytettiin työolosuhteisiin, menetelmäkuvauksissa annettuihin ohjeisiin sekä työturvallisuuteen liittyviin määräyksiin ja he
kuittasivat perehdytyksen jälkeen läpikäydyn perehtymisen ja menetelmäkuvauksien omaksumisen.
Louhintatyö oli urakoitu kalliorakentamiseen erikoistuneelle louhintayritykselle. Kohteessa oli n. 50 työntekijää. Työtekijöistä pääosa oli louhintayrityksen palveluksessa, osa työntekijöistä oli alihankkijan palveluksessa. Tapahtumahetkellä
työtasolla olleista kolmesta työntekijästä kaksi oli louhintayrityksen palveluksessa.
Louhintayritys oli aloittanut työnsä muutamia kuukausia aiemmin, jolloin osa edellisen urakoitsijan työntekijöistä siirtyi sen palvelukseen. Tilaaja oli antanut louhintayritykselle työn toteuttamista koskevan projektikohtaisen turvallisuussuunnitelman,
missä oli kuvattu yksityiskohtaiset menettelyt projektin turvalliseksi toteuttamiseksi. Työ tehtiin rakennusalan määräysten mukaisesti, mutta samalla myös sovellettiin osittain kaivosalan turvallisuuskäytäntöjä. Tilaajan turvallisuussuunnitelmassa
oli esitetty periaatteet ja tavoitteet työmaan turvallisuustoiminnalle, yhteistyölle, eri
työvaiheiden vaaratilanteiden raportoimiselle, riskien arvioimiselle ja työntekijöiden
perehdyttämiselle.
Louhintayritys oli laatinut ennen työn alkua yksityiskohtaisen turvallisuus-, laatu- ja ympäristösuunnitelman. Suunnitelmissa oli sovitettu yhteen tilaajan edellyttämät toimintatavat ja menettelyt työn riskien hallitsemiseksi sekä vaaratilanteiden
poistamiseksi. Kaikki vaaratilanteet ja tapaturmat raportoitiin työn tilaajalle. Vaikka
työtä oli tehty useita vuosia, työmaalla oli raporttien mukaan sattunut vain yksi komun aiheuttama pieni tapaturma. Työkohteen kallio oli ehjää ja siinä oli vain muutamia rakopintoja. Tunnelien risteyskohdissa vuoripaineen ja räjäytysten takia jännitykset olivat suurimmat, mutta työkohteena ollut tunnelin perä ei ollut varsinaisesti
jännityskriittinen.
Tunneliosan viimeinen räjäytystyö, 5-6 metriä pitkä katkos (pilotti), oli tehty 3 päivää ennen tapaturmaa. Tunnelin perään oli tehty työnaikaista pultitusta, turvaruiskubetonointia sekä louhittu kaksi katkoa (pilottia). Turvaruiskubetonointi ulottui edellisen katkon rajaan, noin viiden metrin päähän pilottitunnelin kauluksesta. Ruiskube2

tonoimaton alue rusnattiin kaivinkoneeseen liitetyllä hydraulivasaralla pilottitunnelin
perälle saakka. Rusnausta tehneiden mukaan pilottitunnelin otsapinnalta oli ennen
rusnausta hilseillyt hieman kiveä ja rusnauksessa irtosi kiviä tavanomainen määrä.
Konerusnauksen jäljet olivat havaittavissa myös tapaturman aiheuttaneen kiven pinnassa. Rusnauksesta oli toimenpideohje, jota työvaiheessa tuli noudattaa.
1.2 Tapaturma
Kun viikoittainen työvuoro jatkui viikonlopun tauon jälkeen sunnuntai-iltana klo
18.00, tunnelin seinät tarkastettiin, jotta niitä olisi voitu sen jälkeen ohjeiden mukaan lujittaa kiinnityspulteilla ja ruiskubetonilla. Liuskeista kiveä irrotettiin tunnelin
seinistä ja katosta aluksi hydraulivasaralla. Noin klo 20 aikaan porari NN valmisteli
seuraavan pilottikatkon poraamista yhdessä vuorotyönjohtaja JJ:n kanssa tunnelin
perässä. Tämän jälkeen JJ lähti maanpinnalle tarkastamaan lämpökonttien toimintaa ja polttoainetilannetta. Kun NN oli tarkastanut pilottiperän kalliopintaa, hän soitti
JJ:lle klo 20.15 ja ehdotti, että kivien irrottamista tulisi hänen mukaan jatkaa käsin
tarkastamalla ja irrottamalla pienet irtokivet rusnaamalla
JJ soitti työssä mukana olleelle MM:lle ja käski hänet ja LL:n avustamaan NN:ää
tunnelin perän tarkastuksessa. Tilaajan omistaman porakoneen päähän oli kiinnitetty
10 neliömetrin kokoinen henkilönostin. Nostokorin koko oli 2,35m x 4,0m ja kaiteen
korkeus oli 1,15m. Tunnelin korkeus oli työkohteessa n. 7 metriä. Korissa ei ollut
turvakatosta (Kansikuva). Se oli otettu käyttöön viisi vuotta aiemmin ja siihen oli tehty
vaatimustenmukaiset määräaikaishuollot ja tarkastukset. Kalliopintaa ei pesty rakojen havainnoinnin helpottamiseksi. JJ:n oli tarkoitus lähteä perään seuraamaan toimenpidettä saatuaan maanpinnalla työtehtävänsä päätökseen. Turvallisten ja sovittujen työtapojen mukaan nostokorilla työskentelee samanaikaisesti korkeintaan kaksi
henkilöä ja yksi kuljettaa laitetta.
Nostokori oli ensin sijoitettu pilottitunnelin eteen ja työntekijät tunnustelivat kalliopintaa komukankien avulla. Kun alue todettiin hyväkuntoiseksi, koria siirrettiin
tarkastelun edetessä kohti pilottitunnelin perää. Katosta pudoteltiin pieniä irtokiviä
korin eteen ja sivuille. MM rusnasi korin etuosasta pilottitunnelin kattoa ja NN ohjeisti ensimmäistä kertaa rusnauksessa mukana ollutta LL:ää korin takaosassa. NN oli
korin vasemmassa takakulmassa ja LL oikealla keskemmällä. Kori oli mahdollisimman lähellä tunnelin kattoa, noin kahden metrin etäisyydellä. Klo 20:30 kori siirrettiin
jostain syystä pilottitunnelin sisään lähes kokonaan. Kun oli ensin pudotettu pieni
kivi korin vasemmalle puolelle, niin heti sen jälkeen suuri (2m pitkä ja 6ookg) lohkare
irtosi ja kierähti ympäri osuen NN:n kypärään ja rinnukselle kaidetta vasten (Kuva 1).
Sysäyksen voimasta NN lennähti taaksepäin, osui korin takaosan kaiteisiin ja kaatui
tajuntansa menettäneenä nostokorin lattialle. NN menehtyi saamiinsa vammoihin tapaturmapaikalla. MM ja LL eivät loukkaantuneet.
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Kuva 1. Työssä käytetty työtaso ja alas pudonnut kiven puolisko, jonka alle NN jäi.

Tunneli oli valaistu porajumbon halogeenivaloin ja henkilönostimen valoin. Tunnelissa ei ollut muuta melua aiheuttavaa työtä käynnissä. Työntekijöillä oli henkilökohtaiset kaivosvalaisimet, kypärät, heijastavat suojavaatteet, turvakengät, hanskat,
silmäsuojaimet sekä poistumislaite.
1.3 Työkokemus
Louhintatyöntekijä NN (52-v porari) oli ammattitaidoltaan yksi työmaan kokeneimpia
ja hän oli kerrotun mukaan useaan kertaan vuosien aikana osoittanut osaamisensa
kalliorakenteiden tuntemuksessa. Hänen kerrottiin tunteneen hyvin kallion "elämisen" työn eri vaiheissa. MM:llä oli runsaasti kokemusta tunnelityöstä ja rusnaamisesta. LL oli ensimmäistä kertaa rusnaamassa ja työ oli osa hänen perehdyttämistään.

2 TAPATURMAAN JOHTANEITA TEKIJÖITÄ
2.1 Työmenetelmässä vaaroja
Työmenetelmä sisälsi vaaroja. Alan yleisen käytännön mukaan samanaikaisesti tutkittiin komuja ja niitä myös irrotettiin kankien avulla. Käytetty työmenetelmä oli ohjeistettu ja JJ oli antanut työmenetelmään suullisen luvan puhelimessa.
2.2 Nostokorin sijainnissa ja rakenteessa puutteita
Työssä käytetty nostokori oli ajettu lähes kokonaan rusnattavan alueen alapuolelle.
Nostokorissa ei ollut työn vaatimusten mukaista turvakatosta.
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2.3 Kallion jännitystila muuttui
Työkohteen kallion laatu oli todettu hyväksi eikä tunnelin perää pidetty jännityskriittisenä. Aiemmin tehty koneellinen rusnaus on saattanut liikuttaa komua jossain määrin
irrottamatta sitä lopullisesti irti. Työntekijät ehkä luottivat liikaa konerusnaustekniikkaan, ja se on saattanut vähentää käsirusnauksen edellyttämää huolellisuusvaatimusta. Jännitystilan muutos, laukeaminen tai NN:n isku siihen kangella on saattanut aiheuttaa komun lopullisen irtoamisen.
2.4 NN jäi alas pudonneen kiven alle
NN jäi äkisti alas pudonneen n. 2 metriä pikän ja yli 600-kiloisen kiven alle. Kivi putosi
nostokorin kaiteen kohdalle ja katkesi kahtia. NN jäi korin puolelle pudonneen kiven
alle saaden vakavat vammat. NN kuoli tapaturmapaikalla.

3 VASTAAVIEN TYÖTAPATURMIEN TORJUNTA
3.1 Vaarojen tunnistaminen ja eliminointi
Työkohteen vaarojen tunnistaminen ja eliminointi ovat työturvallisuussuunnittelun perusta. Vaarojen selvittämisen ja arvioinnin tulee olla jatkuvaa toimintaa etenkin suuren
riskin työkohteissa. Työmenetelmään ja työolosuhteisiin liittyvät vaarat on tunnistettava ja turvalliset työtavat ja -välineet valittava yhteistyössä työstä vastaavien yritysten,
niiden johdon kuin myös työtä tekevien kanssa yhteistyössä. Myös aiemmin käytössä
olleet työtavat on syytä arvioida uudelleen.
3.2 Työn vaatimukset koneille ja suojarakenteille
Määräysten mukaan räjäytys- ja louhintatyössä käytettävien koneiden ja laitteiden on
oltava käyttötarkoitukseensa sopivia, riittävän lujarakenteisia ja suojakatoksella varustettuja. Rusnausta suunniteltaessa ja valvottaessa huomioita tulee kiinnittää rusnausvälineeseen ja työmenetelmään. Korkeapainevettä voidaan myös käyttää komukivien
ja irtoavan aineksen irrottamiseen kallioseinämistä. Työvälineet ja työkoneet on valittava huolellisesti etukäteen. Henkilönostimia käyttävillä tulee olla siihen työnantajansa
lupa ja opastus. Henkilönostimen korissa työskentelevän tulee käyttää valjastyyppistä
putoamissuojainta.
3.3 Perehdyttäminen ja viikoittaiset tarkastukset
Perehdyttämisessä työntekijälle tiedotetaan työmaan turvallisuusasioiden järjestelyt
ennen itsenäisen työskentelyn alkamista. T yön aikana työnopastuksessa annetaan
lisäopetusta ja ohjausta. Työmenetelmiä, -tapoja ja -ympäristöä on seurattava jatkuvasti. Viikoittaisissa tarkastuksissa todetaan kyseisen tiedon toteutuminen käytännössä. Viikoittaisissa tarkastuksissa tulee säädöstenkin mukaan olla työnantajan
sekä myös työntekijän edustaja mukana kun tarkastuskohteena on yksittäinen kone
ja laite, niin myös ko. koneen ja laitteen kuljettaja tai käyttäjä.
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3.4 Rusnaustyön turvallisuus
Komujen rusnaus tulee pääsääntöisesti tehdä ensin koneellisesti. Koneellinen rusnaus on uusittava, mikäli työkohteessa on ollut pitkä tauko, sillä tauko muuttaa kallioiden jännitystiloja. Rusnatut kohteet tulee vielä sen jälkeen varmistaa koputtamalla
seinämää kangella riittävän vahvan ja laajan suojakatoksen alta ja merkitsemällä komut esim. maalaamalla koneellista rusnaamista varten. Työssä on aina varauduttava
odotettua suurempiin sortumiin.
Käsin tehty komujen tunnistaminen on taitolaji ja kalliopintojen kova hakkaaminen ei
takaa turvallista työympäristöä. Kalliopintaa ja lohkareita on osattava käsitellä useasta
eri suunnasta. Kalliopinta tulisi pestä vedellä komujen tunnistamisen helpottamiseksi.
Työ- ja kohdevalaistuksen tulisi olla riittävä ja työympäristön mahdollisimman meluttoman. Komujen pudottaminen katosta ja seinästä on suoritettava sellaisilla laitteilla ja
siinä järjestyksessä, ettei työn suorittaja joudu vaaraan. Louhintatyössä on painotettava kankikuuntelun merkitystä irtokivien havaitsemiseksi. Kallion äänten kuuntelu on
tärkeätä myös konerusnauksen jälkeen.
3.5 Työkoneiden vaatimustenmukaisuus
Koneen valmistajan tehtävät on määritetty koneasetuksessa. Sen mukaisesti koneen
valmistaja vastaa koneen suunnittelusta ja valmistuksesta ottamalla huomioon koneen ja sen laitteiden käyttötarkoituksen ja -ympäristön. Valmistajan on täytettävä
koneasetuksen esitettävät kaikki valmistajaa koskevat vaatimukset ja koneen on täytettävä koneasetuksen liitteissä esitettävät turvallisuus- ja dokumentointivaatimukset
ennen kuin kone toimitetaan markkinoille tai otetaan käyttöön. Tätä varten koneen
valmistajan on huolehdittava valmiin koneen vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja
sen osoittamisesta.
Valmistajan tulee suunnitella ja valmistaa tekninen laite rakenteiltaan, varusteiltaan
ja muilta ominaisuuksiltaan sellaiseksi, että se soveltuu tarkoitettuun käyttöön eikä tällaisessa käytössä aiheuta tapaturman vaaraa eikä terveyden haittaa. Jos tapaturman
vaaraa tai terveyden haittaa ei voida muutoin riittävästi poistaa, on valmistuksessa
käytettävä tarkoituksenmukaisia suojaustoimenpiteitä. Vaaroista ja haitoista on varoitettava tehokkaasti.
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Raportti on hyväksytty TVL:n TOT-johtokunnan kokouksessa 18.6.2014.
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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