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VOIMAJOHTOTYÖMAALLA TYÖNTEKIJÄ
TARTTUI IRRONNEESEEN MAADOITUSKÖYTEEN
JA SAI SÄHKÖISKUN

Urakoitsijayrityksen työryhmä oli oikaisemassa eristinketjuja rakenteilla olevan siirtolinjan pylväästä. Työpari teki oikaisua osajohtimien päällä.
Rakenteilla oleva linja oli erotettu sähkönsyötöstä, mutta linjan vieressä
kulki käytössä oleva siirtolinja. Suoristustyön aikana väärin asennettu työkohteen lisätyömaadoitus irtosi vaiheen osajohtimesta. Osajohtimeen taljan välityksellä kosketuksessa oleva NN tarttui irronneeseen maadoitusköyteen ja sai sähköiskun osajohtimen latausjännitteestä.
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1. TAPAHTUMIEN KULKU

Kuva 1. Tilaajan laatima havainnekuva työtilanteesta.
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1.1 Tausta ja töiden organisointi
Päätoteuttaja B sekä sähköurakoitsija C rakensivat konsortiona uutta 400kV sähkön siirtolinjaa. Voimalinjaa rakennettiin käytössä olevan voimalinjan viereen. Maastonmuodot, vesistöt saarineen sekä läheisyydessä jo oleva jännitteellinen siirtolinja
(työkohteella 33 metrin etäisyydellä) lisäsivät urakan haastavuutta. Latausjännitteestä aiheutuva vaara oli tiedossa. Muutama kuukausi aiemmin sattuneen latausjännitteen aiheuttaman sähköiskutapaturman seurauksena työnjohtajien määrää oli
lisätty ja urakoitsija oli järjestänyt koko henkilöstölleen lisää koulutusta. Jännitteen
syöttö rakenteilla olevaan linjaan oli estetty (päätyömaadoittaminen) ja latausjännitteestä aiheutuvan vaaran vuoksi oli ohjeistettu ja koulutettu lisätyömaadoittamista
työkohteissa.
1.2 Tapaturma
Työkohteessa oli urakoitsijan työryhmä; kolme työntekijää NN, MM ja OO sekä
kärkimies PP, joka oli nimetty työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojaksi. Työpari
MM ja NN olivat kiivenneet voimajohtopylvääseen suoristamaan eristinketjua linjan
suunnassa, sillä eristinketju oli jäänyt vinoksi. NN asensi lisämaadoitusvälineen, MM
on kertonut olleensa selin NN:ään nähden eikä nähnyt kiinnitystä. Työpari oli jo oikaissut vaiheen 2 osajohdinta ja oikaisi kolmatta nostamalla. Työpari oli työvaiheen
aikana osajohtimien päällä. NN käytti taljaa ja MM siirsi kiinnityskohtia.
Latausjännitteen purkava lisätyömaadoitus oli kiinnitetty kiinni pylvään yläorteen
ja toisesta päästään osajohtimen ympärille suojakäämin pään ulkopuolelle (vaiheen
3 osajohdinta on metalliosalla yhdistetty pylvään kohdalta, joten ohjeen mukaisesti
toteutettua lisätyömaadoitusta ei tarvinnut siirtää osajohtimelta toiselle kesken oikaisun). Kolmannen johtimen oikaisussa tehdyn noston yhteydessä maadoitusköyden avonainen puristusliitin on irronnut osajohtimesta ja NN on sen jälkeen tarttunut
maadoitusköyteen. NN:n samanaikainen kosketus osajohtimen potentiaalissa (jännitetasossa) olevaan taljaan ja maadoitusköyteen sulki virtapiirin maahan ja NN sai
sähköiskun (palovammoja molempiin käsiin). MM:n yhdistettyä maadoitusköyden
varovasti uudelleen varaus purkautui maadoitusköyden kautta ja NN putosi osajohtimilta turvavaljaiden varaan. Latausjännite voi olla jännitteeltään yli 10kV ja virraltaan
noin muutama ampeeri. Työryhmä laski NN:n alas varusteiden nostoon tarkoitetulla
työköydellä ja aloitti NN:n elvytyksen. Lisätyömaadoitusta ei kiinnitetty uudelleen,
joten myös MM laskettiin alas työköydellä. NN kuoli tapaturmapaikalla.
Lisäksi Tukes:n selvityksen mukaan asentajat olivat myös putoamisvaarassa,
kun heitä laskettiin alas työköydellä, joka on tarkoitettu varusteiden nostamiseen
pylvääseen.
Tapaturman jälkeen maadoitusköysi oli edelleen kiinnitettynä pylvään yläorressa. Tapaturman jälkeen havaittiin, että maadoitusköyden osajohtimeen kiinnittyvä
clamp-tyyppinen kierrettävä puristusliitin oli ollut kokonaan auki-asennossa.
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1.3 Kokemus
NN (42 v.) oli puolalaisen urakoitsijayrityksen kokenut ja ammattitaitoinen puolalainen
työntekijä. Työnantajayritys on erikoistunut mm. sähkönjakelujärjestelmien rakentamiseen. Työnantajayritys oli jo aiemman latausjännitteestä aiheutuneen tapaturman
jälkeen käynyt läpi koko työmaan henkilöstölle onnettomuuden syyt ja kuinka vastaavat vältetään tulevaisuudessa. Työnantajayritys oli myös hieman aiemmin kouluttanut kaikille pylväissä työskentelyn turvallisuutta. Työryhmä oli ennen tapaturmaa
käynyt läpi maadoitusohjeet.
Työryhmän ja yrityksen C työkieli oli puola, yrityksellä ei ollut suomenkielistä päällikkötasoa. Tilaajan A laatimat maadoitusohjeet oli käännetty puolaksi.
1.4 Töiden organisointi ja työmaan turvallisuusseuranta
Käytännössä yritysten yhteistyö oli vakiintunut jo aiempien hankkeiden myötä ja tässä hankkeessa oli yhteinen konsortio. Yritykset B ja C ovat ulkomaalaisia, mutta
ovat toimineet aiemminkin Suomessa saman tilaajan A töissä. Päätoteuttajaa B ja
urakoitsijan C toimintaa ja resursseja tilaaja A auditoi sekä ennen hankkeen alkua
että myös työmaalla.
Tilaajan A turvallisuuskoordinaattori suoritti työturvallisuusvalvontaa työmailla. Lisäksi oli nimetty työturvallisuuden yhdyshenkilö ja sähköturvallisuuden vastuuhenkilö. Työmaata valvoo valmistumiseen asti sopimukseen perustuen myös yritys D.
Hankkeen ohjausryhmässä on sekä yrityksen A, B ja C edustus.
Tilaaja A edellytti vaaratilanteiden kirjallista raportointia ja käsittelyä työmaakokouksissa. Laiminlyönteihin oli nollatoleranssi ja tilaajayrityksen johto oli jo kiinnittänyt
huomiota työturvallisuuden varmistamisen tarpeeseen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Aiemmin oli ollut vain yksi lisätyömaadoitusvika, joka sekin oli johtanut
tapaturmaan. Aiemman tapaturman jälkeen latausjännitteen vaarasta ja sen hallinnasta oli kampanjoitu.
Urakka-asiakirjat olivat suomen- ja englanninkieliset. Konsortion työkieli oli englanti.
Projekti oli ajallisesti pitkäkestoinen ja keskimäärin töissä oli n. 50, enimmillään yli
100. Olosuhteet olivat haastavat, mutta alkuperäisiä suunnitelmia oli muutettu vain
hyvin vähän. Työmaalla oli tehty viikkotarkastukset.
Puolalainen urakoitsijayritys ei ollut tehnyt ilmoitusta Tukesin sähköurakoitsijarekisteriin.

2. TAPATURMAAN JOHTANEET TEKIJÄT
2.1 Koulutus ja ohjeistus ei vaikuttanut työryhmän toimintaan
Latausjännitteestä aiheutuva vaara oli tunnistettu, urakoitsijalle toimitettu lisätyömaadoitusvaatimukset, työntekijät oli koulutettu sekä aiheen tärkeyttä oli korostettu.
Aiemman latausjännitteen aiheuttaman tapaturman jälkeen kaikki toimijat ryhtyivät toimiin vaaran hallitsemiseksi. Tilaaja A kutsui ohjausryhmän koolle kehittämään
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työturvallisuutta. Päätoteuttaja lähetti turvallisuuspäällikön työmaalle parantamaan
työmenetelmiä. Urakoitsija C piti ohjeistavia kokouksia koko henkilöstölle ja lisäsi
työnjohtajien määrää sekä koulutti sähköturvallisuutta (mutta ei ole varmuutta testattiinko ymmärtämistä tentillä tai vastaavalla tavalla) ja erikseen turvallisuutta pylväisiin kiipeävälle henkilöstölle. Myös keskeytyksiä vaativien työvaiheiden keskeytysaikoja pidennettiin.
On mahdollista, että työryhmä ei ymmärtänyt ohjeiden merkitystä ja aiempien kokemusten perusteella latausjännitteestä aiheutuvaa vaaraa ei otettu todesta.
2.2 Lisätyömaadoitusvälinettä ei kierretty kiinni, riskinotto
Ohjeen mukaan latausjännitteestä aiheutuva vaara hallittiin lisätyömaadoituksin.
Yksivaiheinen lisätyömaadoitus oli näennäisesti asennettu paikalle, mutta kiinnitys
(kiinnityspuristin, ”clamp-kiinnike”, joka lukitaan paikalleen johtimen ympärille kiertämällä ruuvikierre pitkän teleskooppivartisen eristyssauvan avulla) oli jäänyt tekemättä tai kiinnitystä tehtäessä oli kierretty huolimattomasti väärään suuntaan, jolloin
liitin jää johtimen ympärille näennäisesti paikalleen, mutta auki-asentoon. Puristuskiinnike voi auki-asennossakin pysyä paikallaan kun maadoitusköysi on asennettu
vedolle, mutta se saattaa tällöin irrota esim. osajohtimen noston, kiinnikkeen siirron
tai maadoitusköyden liikuttamisen yhteydessä.
Oikein asennettuna lisätyömaadoitus oli käytännössä todettu luotettavaksi.
Ei ole varmuutta oliko työparilla NN ja MM tapaturmahetkellä lainkaan lisätyömaadoituksen kiinnikiertämiseen tarvittavaa eristyssauvaa.
Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan pitää varmistaa työkohteen jännitteettömyys ennen työn aloitusta. Onnettomuuspaikalla työskennelleen työnaikaisen
sähköturvallisuuden valvojan toiminta, työryhmän valvonta mukaan lukien, on jäänyt
epäselväksi.
2.3 Lisätyömaadoitus irtosi ja jännitteisti työkohteen
Ilmeisesti osajohtimen noston yhteydessä lisätyömaadoituksen kiristämättä jäänyt
kiinnike irtosi osajohtimen ympäriltä.
Rakenteilla olevan linjan vieressä kulki käytössä oleva siirtolinja. Vaikka rakenteilla oleva osuus oli erotettu sähkönsyötöstä, muodostui johtimeen viereisen sähkön
siirtoon käytetyn siirtolinjan vaikutuksesta ns. latausjännite. Tällä kertaa lähellä ei
työskennellyt muita työryhmiä, joiden lisätyömaadoitukset olisivat pienentäneet linjan pitkään osuuteen muodostuvaa latausjännitettä.
2.4 NN tarttui johtimeen ja sai sähköiskun
NN otti kädellään kiinni maadoitusköydestä samalla pitäen kiinni taljasta. Talja oli
ketjulla yhteydessä osajohtimeen. Maadoitusköysi on pinnoitettu, mutta pinnoitus
ei ole tarkoitettu suojaamaan latausjännitteen suuruisilta jännitteiltä. NN sai sähköiskusta palovammat molempiin käsiin. MM:n siirrettyä maadoitusköyden uudelleen
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hetkelliseen kosketukseen osajohtimeen NN putosi osajohtimien päältä valjaiden varaan. NN laskettiin alas ja hän kuoli tapaturman sattumispaikalla.
2.5 Vastuut yritysten välillä epäselviä
Konsortion yrityksillä B ja C ei ollut yhteneviä käsityksiä vastuiden jaosta. Eri vastuita tulee eri lakien nojalla (esim. työturvallisuuslaki, sähköturvallisuuslaki sekä näiden
nojalla annetut asetukset, mm. asetus rakennustöiden turvallisuudesta) ja esimerkiksi
sähkötöitä käsittelevistä standardeista. Yrityksestä B nimetyllä sähkötöiden johtajalla
ei Tukes:n selvityksen mukaan ollut mahdollisuuksia vaikuttaa riittävästi töiden tekemiseen (varsinainen toteuttaja oli urakoitsijayritys C, joka ei ollut tehnyt ilmoitusta sähköurakoitsijarekisteriin). Viranomaisella ei ole ollut tietoa sähkötöiden johtajan
pätevyydestä.

3. VASTAAVIEN TYÖTAPATURMIEN TORJUNTA
3.1 Työmaan turvallisuusvalvonta
Riskinottoon pitää puuttua jämäkästi. Työnjohdon tulee valvoa töiden turvallisuutta.
Erityisen haastavissa kohteissa on perusteltua, että paikalla työkohteessa on nokkamiehen sijaan tai lisäksi työnjohtaja.
Ennen työn aloitusta pitää varmistua sähkön syötön erotuksesta, sähkön kytkemisen estämisestä, jännitteettömyyden varmistuksesta, työmaadoittamisesta (latausjännitteen purku) sekä varmistusten jälkeen saada työnaikaisen sähköturvallisuuden
valvojan lupa aloittaa työ.
3.2 Kirjalliset ohjeet työryhmän työskentelykielelle
Tärkeimmät ohjeet on syytä kääntää kielelle, jota työryhmät käyttävät keskinäiseen
kommunikointiin.
3.3 Varautuminen pelastustoimiin
Korkealla tehtävissä töissä on huolehdittava putoamissuojauksesta. Putoamissuojaus ja turvalliseen paikkaan siirto on suunniteltava myös poikkeustilanteisiin jossa
työntekijä on syystä tai toisesta itse toimintakyvytön.
Pylväissä työskenteleville pitää antaa alaslaskukoulutus ja tarvittava välineistö pitää olla työryhmällä mukana.
Siirtolinjan pylväässä tehtävien töiden aikana on oltava edellytykset vaara- tai pelastustilanteessa ylimääräiseen maadoittamiseen.
3.4 Nimettyjen vastuuhenkilöiden toimintaedellytykset
Työnjohdon, työturvallisuuden ja sähköturvallisuuden edellyttämät vastuuroolit pitää
tarkastella jo suunnitteluvaiheessa yhteensovitettuna kokonaisuutena. Tehtävien hoi6

taminen edellyttää että työnaikaisten vastuuhenkilöiden varsinainen työntekopaikka
on työmaalla.
Tilaajan (rakennuttaja) nimeämällä turvallisuuskoordinaattorilla pitää olla valtuudet
turvallisuusasioiden osalta vaikuttaa käytännön työhön työmaalla.
Lisätietoja:
Tukes: onnettomuustutkintaraportti DNRO 3475/06/2013, Voimajohtotyömaalla kuolemaan johtanut sähkötyötapaturma

YLEISTIEDOT
Koneet ja laitteet
Työnantajan toimiala

sähköisku (ei koneita tai laitteita)
5300
Siltojen, tunnelien, sähkölinjojen rakentaminen
(TOL 2008: sähkölinjojen ja tietoverkkojen 		
rakentaminen 4222)
4521
Vahingoittuneen ammatti linja-asentaja
764
Työympäristö
voimajohtotyömaa, voimajohtopylväs, siirtolinja
029
Työtehtävä
energianjakeluverkoston uudisrakentaminen
23
Työsuoritus
tarttui kädellä maadoitusköyteen
41
Poikkeama
sähköisku, kosketus irronneeseen maadoitusköyteen 		
(asennusvika)
11
Vahingoittumistapa
sähköisku, siirtolinjan aiheuttama latausjännite
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Raportti on hyväksytty TVL:n TOT-johtokunnan kokouksessa 15.9.2014.
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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Työnaikaisen
valvojan
toiminta
on jäänyt
epäselväksi

TOT-TUTKINTA
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Yhteyshenkilöt ja lisätietoja tapauksesta:
Johtaja Mika Tynkkynen, p. 0404 504 236, mika.tynkkynen@tvl.fi
Työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0404 504 232, janne.sysi-aho@tvl.fi
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Työryhmä oli
koulutettu
hallitsemaan
vaara

NN piti kiinni
taljasta

Talja oli
ketjulla
kiinni
osajohtimissa

Mahdollisesti
työryhmä
ei ottanut
vaaraa todesta

Latausjännitteestä
aiheutuva vaara
oli tiedossa

Kiinnikettä
ei kierretty
kiinni
osajohtimeen

Lisätyömaadoitus
tehtiin
väärin

Ei ole
varmuutta
oliko työparilla
eristyssauva
mukana

Viereinen
siirtolinja
jännitteisti
työkohteen

Lisätyömaadoitus
irtosi

NN tarttui
irronneeseen
maadoitusköyteen

Maadoitusköyden
yläpää oli
kiinni tolpassa

Kosketus
taljaan ja
maadoitusköyteen
sulki virtapiirin

NN sai
sähköiskun ja
jäi kiinni
virtapiiriin

NN kuoli

Latausjännite
luokkaa
yli 10kV ja
virta muutama
ampeeri
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Kaavio tapahtuman kulusta ja tapaturmatekijöistä:

Työpari NN ja MM olivat suoristamassa
eristinketjuja linjan suunnassa

Vapaasti kopioitavissa. Lähde: TVL 2013

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
Bulevardi 28, 00120 Helsinki

