Tot-Tutkinta

TOT 4/14

Kuljettajien osaamiseen, pätevyyteen,
koulutukseen ja ohjeistamiseen liittyneet
riskitekijät raskaan ajoneuvon kuljettajan
kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa

Tutkinta on osa kolmen TOT-teematutkinnan sarjaa. Kahdessa muussa
tutkinnassa käsitellään töiden järjestelyyn (TOT 5/14) ja teknisiin riskitekijöihin (TOT 1/15) liittyviä, raskaan ajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuustapauksia. Tutkinnan tavoitteena on vastaa
vien tapaturmien torjunta ja työturvallisuuden edistäminen kuljetustyössä.
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TIIVISTELMÄ

T

utkinta on osa kolmen TOT-teematutkinnan sarjaa. Kahdessa muussa tutkinnassa käsitellään
teknisiin riskitekijöihin (TOT 1/15) sekä töiden järjestelyyn (TOT 5/14) liittyviä, raskaan
ajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia. Tutkinnan tavoitteena
on vastaavien tapaturmien torjunta ja työturvallisuuden edistäminen kuljetustyössä.
Teematutkinnan aineistona käytettiin liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta-aineistoja.
Teematutkinnassa tarkasteltavat onnettomuudet ovat vuosina 2010–2013 raskaassa ammattiliikenteessä ajon aikana tapahtuneita, kuljettajan kuolemaan johtaneita yksittäisonnettomuuksia.
Tähän teematutkintaan TOT 4/14 on valittu onnettomuustapauksia, joissa onnettomuuden
keskeisenä riskitekijänä on ollut jokin kuljettajan osaamiseen, pätevyyteen, koulutukseen tai ohjaukseen liittyvä riski. Onnettomuuksien riskitekijöitä on tarkasteltu lisäksi tekniikan, kuljetusten
suunnittelun, kuljetusyritysten ja muiden toimijoiden näkökulmista.
Onnettomuustapauksissa kuljettaja ajoi raskaalla ajoneuvolla työajossa tavanomaisessa suomalaisessa liikenneympäristössä. Kuljettajan huomion herpaantumisen, toimintakyvyn laskun
tai äkillisen ajoneuvoteknisen vian seurauksena ajoneuvo suistui tieltä ja/tai kaatui. Kuljettaja
vammautui onnettomuuden yhteydessä ja menehtyi onnettomuuspaikalla.
Onnettomuustapauksissa keskeisinä kuljettajaan liittyvinä riskeinä todettiin sekä kuljettajan
osaamisen niukkuutta ja ajoneuvokohtaisen osaamisen puutteita että kokeneidenkin kuljettajien
ajonaikaista muuta toimintaa, ylinopeudella ajoa ja väsymystä.
Kuljettajan toimintaan liittyneiden riskien ohella aineistossa todettiin sekä tekniikkaan että
kuljetusten suunnitteluun, kaluston hankintaan ja ajojärjestelyihin liittyviä välillisiä riskejä.
Tekniset riskit olivat yksittäistapauksissa onnettomuuden välittömiä riskejä. Tyypillisemmin ne
olivat välillisiä riskejä, eli riskitekijät olivat myötävaikuttamassa onnettomuuden syntyyn. Lisäksi
kuljettajan kuolemaan myötävaikutti se, että kuljettaja ei käyttänyt turvavyötä.
Vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi teematutkinnassa on koottu järjestelmällisesti
joukko turvallisuuden parannusehdotuksia. Parannusehdotukset liittyvät kuljettajakoulutukseen,
kuljettajan opastukseen ja valvontaan sekä kuljettajan osaamisen ja toiminnanohjauksen kehittämiseen. Lisäksi on esitetty parannusehdotuksia, jotka liittyvät yritysten riskienhallintaan ja
turvallisuusjohtamiseen: teknisten riskien minimointiin ja kuljetustyön suunnitteluun. Näiden
ohella edellytetään kuljettajan ajo-oikeutta ja ajokykyä koskevien tietojen antamista ohjaavan
lainsäädännön ja tiedonkulun kehittämistä turvallisuuden parantamiseksi.
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A.

TAUSTATIEDOT JA LÄHTÖTILANNE

TOT 1/15 Teknisiin
riskitekijöihin liittyneet
onnettomuudet
7 onnettomuutta

TOT 4/14 Kuljettajan
osaamiseen ja
pätevyyteen liittyneet
onnettomuudet
8 onnettomuutta

TOT 5/14 Töiden
järjestelyyn liittyneet
onnettomuudet
11 onnettomuutta

Kuvio 1. Kolmen TOT-teematutkinnan kokonaisuus. Osaa onnettomuustapauksista tarkastellaan kahdessa ja osaa kaikissa kolmessa teematutkinnassa.

T

ässä teematutkinnassa tarkasteltavat tapaukset ovat kuljetusalalla, raskaassa ammattiliikenteessä ajon aikana tapahtuneita, raskaan ajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtaneita
yksittäisonnettomuuksia. Tutkituissa onnettomuuksissa ei ollut muita osallisia.
Aineisto poikkeaa aiemmista TOT-teematutkinnoista siten, että teematutkinnassa tarkasteltavat
onnettomuudet ovat tapahtuneet tieliikenteessä, ajon aikana. Onnettomuudet on kuolinsyynä
luokiteltu tieliikenneonnettomuuksiksi. Ne on tutkittu tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien
tutkintamenetelmän1 mukaan ja niistä on laadittu liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien
kirjoittama tutkintaselostus. Tässä teematutkinnassa onnettomuuksia tarkastellaan työtapaturmina.
Teematutkintaan on valittu onnettomuustapauksia, joissa onnettomuuden keskeisenä riskitekijänä on ollut jokin kuljettajan osaamiseen ja pätevyyteen, koulutukseen ja ohjeistamiseen
liittyvä tekijä. Kaikissa onnettomuustapauksissa kuljettajan kuolemaan on ollut vaikuttamassa
myös muita riskitekijöitä.2
Tutkinta on osa kolmen TOT-teematutkinnan sarjaa. Kahdessa muussa tutkinnassa käsitellään
töiden järjestelyyn (TOT 5/14) ja teknisiin riskitekijöihin (TOT 1/15) liittyviä, raskaan ajoneuvon
kuljettajan kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuustapauksia.
Teematutkinnan aineisto perustuu liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien keräämiin
tietoihin vuosilta 2010–2013. Tukijalautakunta-aineistossa oli yhteensä 31 onnettomuustapausta,
jotka olivat sattuneet tarkasteluajankohtana ja jotka olivat tavaraliikenteessä raskaan ajoneuvon
1
2

Liikennevakuutuskeskus (LVK) 2002.
Tutkijalautakuntamenetelmän mukainen riskin määritelmä poikkeaa TOT-tutkinnoissa
käytettävistä määritelmistä.Tässä raportissa käytetään TOT-tutkinnan määritelmiä. Katso sivut 5–7.
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kuljettajan kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Näistä onnettomuuksista 13 oli yhteenajoja, 18
yksittäisonnettomuuksia.
TOT-teematutkintoihin otettiin mukaan yksittäisonnettomuudet, jotka luokiteltiin teematutkinnan mukaan joko kuljettajan osaamiseen, tekniikkaan tai töiden järjestelyyn liittyviin
onnettomuuksiin. Osa tapauksista liittyi kahteen tai kaikkiin kolmeen tutkintateemaan (Kuvio 1).
Tässä teematutkinnassa 4/14 tarkastellaan yhteensä kahdeksaa onnettomuutta.
TOT 4/14 teematutkintaan valituissa tapauksissa onnettomuuden keskeisinä riskitekijöinä
ovat tutkijalautakunnan arvion mukaan olleet kuljettajaan, tämän osaamiseen, toimintaan tai
toimimattomuuteen liittyvät riskitekijät. Liikenneturvallisuusnäkökulmasta kyseessä on kuljettajaan
liittyvät riskit tai niin sanottu inhimillinen virhe. Onnettomuuksien syntyyn on kaikissa tapauksissa
ollut vaikuttamassa myös muita riskitekijöitä. Myös näitä on arvioitu raportissa.
Teematutkintaan valittujen kahdeksan tapauksen lisäksi 31 tapauksen joukossa oli kuusi
onnettomuutta, joissa onnettomuuden riskitekijänä oli kuljettajan sairauskohtaus ja siitä johtuva
ohjaamattomuus ja ajoneuvon suistuminen. Lisäksi aineistossa oli yksi kuljettajan kuolemaan
johtanut tieliikenneonnettomuus, jossa kuljettaja ajoi onnettomuushetkellä ajoneuvoyhdistelmää
huumausaineen vaikutuksen alaisena. Nämä kuusi tapausta sivuavat kuljettajan terveydentilaa ja
työterveyshuoltoa ja ne on rajattu tämän teemaraportin ulkopuolelle. Kyseiset tapaukset käsitellään
töiden järjestelyyn ja turvallisuusjohtamiseen liittyvässä teematutkintaraportissa TOT 5/14. Lisäksi
huumausaineen vaikutuksen alaisena ajaneelle kuljettajalle tapahtunutta onnettomuutta arvioidaan
TOT 1/15 -raportissa.
Esitetyistä tapauksista ei ole saatavissa erillisiä onnettomuuskohtaisia TOT-tutkintaraportteja.
Tämän vuoksi tapaustiedot on pyritty esittämään tämän raportin osassa A riittävällä laajuudella,
jotta onnettomuutta voidaan arvioida työtapaturmana.

TOT-TUTKINNAN JA TIELIIKENNEONNETTOMUUSTUTKINNAN EROT
Liikenneonnettomuuksien tutkintamenetelmä lyhyesti
Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat Suomessa tie- ja maastoliikenneonnettomuuksia liikenne ja viestintäministeriön (LVM) vuosittain vahvistaman toimintasuunnitelman mukaisesti. Liikenneonnettomuuksien tutkinnan pääkohteena ovat kuolemaan johtaneet
onnettomuudet. Lisäksi tutkitaan sekä vakaviin loukkaantumisiin että aineellisiin vahinkoihin
johtaneita onnettomuuksia. Tutkinta on lakisääteistä (24/2001), ja sen päätavoitteena on liikenneturvallisuuden edistäminen. Tutkintaa ohjaa LVM:n asettama liikenneonnettomuuksien tutkinnan
neuvottelukunta. Tutkijalautakunnat eivät ota kantaa syyllisyys- tai korvauskysymyksiin.
Tällä hetkellä Suomessa toimii 20 tutkijalautakuntaa, joissa on edustettuna poliisitoimen,
lääketieteen, ajoneuvotekniikan, tienpidon ja käyttäytymistieteen tuntemus. Lisäksi voidaan käyttää
erityisasiantuntijoita, kuten työsuojelutarkastajia.

TUTKIJALAUTAKUNTAMENETELMÄ POIKKEAA
TOT-TUTKINTAMENETELMÄSTÄ
Tutkijalautakuntamenetelmän mukainen välittömän riskin ja taustariskin määritelmä poikkeaa
TOT-tutkinnoissa käytettävistä määritelmistä (välitön turvallisuuspoikkeama, ihmisen toiminta
ja työympäristön poikkeamat sekä myötävaikuttavat riskitekijät). Tässä raportissa käytetään TOTtutkinnan määritelmiä:
TOT-tutkinnassa hyödynnetään riskienhallinnan teoriaa, jonka vuoksi onnettomuuksien taustalla
havaituista tekijöistä käytetään raportissa käsitteitä riski ja riskitekijä. Samoja käsitteitä käytetään
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myös liikenneonnettomuuksien tutkinnassa, mutta tutkijalautakuntamenetelmän mukainen
välittömän riskin ja taustariskin määritelmä poikkeaa TOT-tutkinnoissa käytettävistä määritelmistä
(välitön turvallisuuspoikkeama, myötävaikuttavat riskitekijät). Tutkijalautakunnat eivät käytä
syytekijä-käsitettä, koska tutkinnoissa ei oteta kantaa syyllisyys- tai korvauskysymyksiin.

TUTKIJALAUTAKUNTAMENETELMÄN MUKAISET MÄÄRITELMÄT
Välitön riskitekijä
Vaikuttaa aktiivisesti onnettomuuden syntymiseen.
Esimerkkejä:
Tienkäyttäjään liittyviä: nukahtaminen, jarrutusvirhe, virheellinen ajolinja, arviointivirhe
Ajoneuvoon liittyviä: ohjauksen pettäminen, renkaan puhkeaminen
Liikenneympäristöön liittyviä: tien pettäminen, puun kaatuminen

Taustalla vaikuttanut riskitekijä
Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat arvioivat onnettomuuksien taustalla vaikuttaneita riskitekijöitä tekemänsä tutkinnan pohjalta. Taustalla vaikuttanut riskitekijä selittää välittömän riskin
syntyä mahdollistamalla sen. Taustariskit liittyvät joko tienkäyttäjään (esim. väsymys, päihtymys,
piittaamaton asenne, ylinopeus, kiire), ajoneuvoon (esim. virheelliset rengaspaineet, tuuliherkkyys,
katvealueet) liikenneympäristöön (esim. keli, tien kunto, risteyksen rakenne, törmäyskohteet) tai
liikennejärjestelmään (liittyvät esim. rangaistussäädöksiin tai ajoneuvovaatimuksiin).

TOT-TUTKINNAN MUKAISET MÄÄRITELMÄT
Välittömät turvallisuuspoikkeamat
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Välittömästi tapahtumien kulkuun vaikuttaneet turvallisuutta heikentävät poikkeamat. Tarkastelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin:
• Ihmisen toiminta ja työympäristön poikkeamat
• Myötävaikuttavat riskitekijät
• Muiden yritysten, viranomaisten ja muiden ulkopuolisten tahojen toiminta
Ihmisen toiminnalla ja työympäristön poikkeamilla tarkoitetaan välittömästi kyseiseen onnettomuuden vaiheeseen liittyneitä ihmisen tai koneiden vaarallisia toimintoja tai muita työympäristöön
liittyviä poikkeamia.
Myötävaikuttavilla riskitekijöillä tarkoitetaan tilannetta kuvaavia välittömiä olosuhteisiin tai
töiden operatiiviseen suunnitteluun sekä esimiestoimintaan liittyviä tekijöitä, jotka joko itsessään
aiheuttivat edellä mainittuja vaarallisia poikkeamia tai muutoin myötävaikuttivat onnettomuuden
komponenttien ilmenemiseen. Myötävaikuttavat riskitekijät voidaan luokitella mm. seuraavasti:
Työolosuhteet ja tilanne, Töiden ja prosessien (operatiivinen) suunnittelu ja organisointi, Koulutus
ja perehdytys, Viestintä ja ohjeistus, Välitön valvonta ja ohjaus.
TOT-tutkinnassa pohditaan myös muiden yritysten, viranomaisten ja muiden ulkopuolisten
tahojen toimintaa. Pohdinnassa kiinnitetään huomiota kaikkeen sellaiseen toimintaan, jonka voidaan olettaa myötävaikuttaneen tapahtumien kulkuun mahdollistamalla vaarallisten olosuhteiden
tai toimintojen esiintymisen.
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Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) 2016. TOT-tutkinnan käsikirja.
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Turvallisuusjohtamiseen liittyvät riskitekijät
TOT-tutkinnassa määritetään tunnistettujen riskitekijöiden olemassaolon taustalla vaikuttaneet
organisatoriset olosuhdetekijät. Turvallisuusjohtamista tarkastellaan mm. seuraavista näkökulmista: Turvallisuusjohtamisen periaatteet ja lähtökohdat, Viestintä ja yhteistoiminta, Riskienhallinnan
toteuttaminen, Osaamisen, soveltuvuuden ja pätevyyksien hallinta, Seuranta ja kehittäminen.

A 1. Työympäristö, työ, työtilanne
Tässä raportissa kuvatuissa onnettomuuksissa kaikki menehtyneet kuljettajat olivat työsuhteisia
suomalaisia kuljettajia. Kaikki menehtyneet olivat miehiä. Kaikissa onnettomuustapauksissa
ajo tapahtui luvanvaraisessa liikenteessä, tai oli muuten työtehtävään liittyvää ammattiajoa.
Onnettomuudet olivat ajon aikana tapahtuneita suistumisonnettomuuksia. Onnettomuuksien
tapahtumapaikkana oli tavanomainen suomalainen liikenneympäristö: valtatie, maantie, seututie
tai paikallistie.
Kaikki tarkasteltavat onnettomuustapaukset tapahtuivat tavaraliikenteessä. Kuljettaja ajoi
onnettomuushetkellä joko kuorma-autoa tai raskasta ajoneuvoyhdistelmää.
Kuusi ajoneuvoista oli kuormattuna. Kuormana oli tyypillisiä tavaraliikenteen lasteja:
kappaletavaraa, rakennuselementtejä, raakapuuta ja nesteitä. Kahdessa tapauksessa ajoneuvo
oli onnettomuushetkellä lastaamaton ja kuljettaja oli menossa hakemaan kuormaa, palaamassa
ajosta tai oli muuten työhön liittyvässä ajossa.
Tähän teematutkintaan valitut kahdeksan tapausta on luokiteltu kahteen luokkaan: Kuudessa
onnettomuudessa (O1– O6) oli tutkijalautakunnan arvion mukaan kyse kuljettajan ohjausvirheestä
tai ajoneuvon hallinnan muusta menetyksestä. Kahdessa tapauksessa (O7 ja O8) onnettomuuden
keskeisenä riskitekijänä oli ajoneuvon ohjaamattomuus, jonka taustalla tutkijalautakunta arvioi
olleen kuljettajan väsymyksen tai nukahtamisen.

A 2. Vaara, vaaratilanne, vaarallinen tapahtuma,
vahinko ja vakavuus
Tämän teematutkinnan onnettomuustilanteissa kuljettajaan kohdistunut vaara oli ajoneuvon
sisäosiin törmäämisen ja ajoneuvosta putoamisen ja/tai puristumisen vaara. Lisäksi yhdessä
tapauksessa oli ajoneuvon sisäosiin törmäämisen ohella hukkumisvaara.
Tutkituille kahdeksalle onnettomuudelle on yhteistä syntynyt vaaratilanne, ajoneuvon suistuminen. Vaarallinen tapahtuma oli ajoneuvon törmääminen liikenneympäristön esteisiin, puihin,
kiviin tai tien luiskaan tai ajoneuvon kaatuminen. Kaikissa kahdeksassa tapauksessa kuljettaja
kuoli onnettomuuspaikalla.
Tässä teematutkintaraportissa tarkasteltavista onnettomuuksista viisi tapahtui suoralla tienosalla, kolme kaarteessa. Neljässä onnettomuudessa suistuminen oli tapahtunut ajoradalta oikealle,
kolmessa tapauksessa vasemmalle. Yksi ajoneuvo kaatui tielle. Neljässä tapauksessa ajoneuvo
törmäsi suistumisen jälkeen liikenneympäristössä oleviin esteisiin. Seitsemässä tapauksessa
suistumista seurasi ajoneuvon kaatuminen. Yhdessä tapauksessa ajoneuvo pysyi pyörillään.
(Taulukko 2.)
Vahingoittumisen aiheuttanut vaarallinen tapahtuma ja kuljettajan menehtymiseen johtanut
vahinko oli jokaisessa onnettomuudessa hieman erilainen: Kuudessa onnettomuudessa kuljettaja
putosi osittain tai kokonaan ajoneuvosta ja sai kuolemaan johtaneet vammat suistumisen tai
törmäyksen yhteydessä tai puristumalla osittain tai kokonaan ajoneuvonsa alle. Kahdessa tapa-
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Kuva 1. Kuljettaja törmäsi suistumisen yhteydessä
ajoneuvon sisäosia ja ohjauspyörää vasten, putosi
ohjaamosta ja jäi oman ajoneuvonsa alle.

uksessa kuljettaja pysyi ajoneuvon suistumisen
ja törmäyksen ajan sisällä ohjaamossa, mutta
sai suistumisen, kaatumisen tai törmäyksen
yhteydessä, niin vakavat vammat, että menehtyi.
Toisessa tapauksessa kuljettaja iskeytyi ajoneu
von sisäosiin siten, että sai vaikeat rintakehän
vammat, jotka johtivat kuolemaan. Toisessa
tapauksessa ajoneuvo kaatui ja törmäsi useisiin
liikenneympäristön esteisiin. Kuljettaja sai
törmäyksen aikana vakavat pään ja rintakehän
vammat. Ajoneuvo upposi suistumisen lopuksi
katolleen sorakuoppaan, jolloin ohjaamo ja kuljettaja joutuivat veteen. Kuljettaja kuoli hukkumalla.Yksikään teematutkinnassa tarkastelluissa
onnettomuuksissa kuolleista kuljettajista ei
käyttänyt turvavyötä.

Tutkittujen onnettomuuksien tiedot on kerätty taulukkoon 1. Kuljetustyö tapahtumahetkellä
on kuvattu sarakkeessa A1. Tämän ohella on kirjattu tieto keliolosuhteista, kuljettajan valveillaolosta, ajoajasta ja mm. lastista kaikissa niissä tapauksissa, joissa tutkijalautakunta on sen
pystynyt selvittämään. Vaara, vaaratilanne, vaarallinen tapahtuma, vahinko ja vakavuus on kuvattu
oikeanpuoleisessa sarakkeessa A2. Tiedot perustuvat tutkijalautakunta-aineistoissa esitettyihin
tietoihin. Sarakkeessa A2 on maininta myös henkilövahingoista. Kalusto-, kuorma- tai muita
onnettomuudesta aiheutuneita taloudellisia vahinkoja ei ole teematutkinnassa arvioitu.
Kaikissa tähän teematutkintaan valituissa onnettomuustapauksissa oli kyse kuljettajan osaamiseen, pätevyyteen, koulutukseen tai ohjaukseen liittyneistä riskeistä. Näiden riskien ohella
kaikissa kahdeksassa tapauksessa oli todettu myös liikenneympäristöön ja/tai ajoneuvotekniikkaan
tai kuljetusten suunnitteluun liittyneitä riskejä. Liikenneympäristön ja ajoneuvotekniikan osalta
lisätietoa näistä riskitekijöistä löytyy teematutkintaraportissa TOT1/15 ja töiden järjestelyn ja
turvallisuusjohtamisen osalta raportissa TOT 5/14.
Suistumisen, törmäyksen, kaatumisen ja turvavyön käytön tiedot tapauskohtaisesti on tiivistetty
taulukkoon 2. Tavanomainen onnettomuussekvenssi on kuvattu kaaviossa 1.
Kuljettaja ajoi
kuorma-autolla
tai ajoneuvoyhdistelmällä
työajossa,
tavanomaisella
liikenneväylällä,
tavanomaisessa
työvuorossa

Ajoneuvon
sisäosiin
törmäämisen
tai ajoneuvosta
putoamisen
ja/tai
puristumisen
vaara

Ajoneuvo
ajautui pois
ajoradalta
pientareelle/
suistui tieltä

Ajoneuvo
törmäsi
liikenneympäristön
esteisiin ja/tai
kaatui

Kuljettaja
sinkoutui
ohjaamon
sisäpuolisia
rakenteita
vasten ja/tai
putosi
ohjaamosta
jääden oman
ajoneuvonsa
alle

Kuljettaja
kuoli
vammoihinsa
tapahtumapaikalla

VAARA

VAARATILANNE

VAARALLINEN
TAPAHTUMA

VAHINGOITTUMINEN

VAKAVUUS

Onnettomuussekvenssin vaiheet

Kaavio 1. Onnettomuussekvenssin vaiheet teematutkinnassa.
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Taulukko 1. Työtilanteen ja onnettomuuden kulun kuvaus
A1. KULJETUSTYÖ
TAPAHTUMAHETKELLÄ

A2. Vaara, vaaratilanne,
vaarallinen tapahtuma,
vahinko, vakavuus

Työympäristö, työ ja työtilanne:

Tilanteen kuvaus, jossa vaara-

Tapahtumapaikan ympäristö, ammattiin, rooliin ja

tilanne muodostuu, vaarallinen

työhön liittyvät tekijät, kuljettajan konkreettinen

tapahtuma ja vahingon synty.

toiminta/työsuoritus tapahtumahetkellä,
ajokokemus.

Ohjausvirhe tai muu ajoneuvon hallinnan menetys ja suistuminen
Onnettomuudessa O1 kuljettaja K1
(49 v) ajoi säiliöyhdistelmää (kuorma-auto + varsinainen perävaunu KA+PV) valtatiellä 87 km/h nopeudella.
Oli marraskuinen keskiviikko, hieman puolen päivän
jälkeen. Oli pilvipouta, päivänvalo, lämpötila oli +6
astetta. Tie oli märkä.
Kuljettaja oli työsuhteinen ja ajoi luvanvaraisessa
liikenteessä. Hänen ajamansa säiliöajoneuvo oli
kuormattu. Vetoautossa oli ylikuormaa. Ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa oli 65 500 kiloa (suurin
sallittu kokonaismassa 60 000 kiloa).
Säiliöiden tilavuus oli kuljetetun nesteen määrään
nähden suuri. Säiliöt oli suunniteltu muun nesteen
kuljetukseen, eikä niissä ollut loiskelevyjä. Säiliöt
olivat vajaat ja kuorma pääsi loiskumaan vapaasti.
Ajoneuvossa oli vaihtokorirakenne ja sen painopiste oli
korkealla. Vaihtokorin lukitus oli puutteellinen. Lisäksi
ajoneuvoyhdistelmässä oli sekarengastus ja mm.
samalla akselilla olleiden renkaiden kulutuspintojen
välillä oli huomattavia eroja.
Kuljettajan ajokokemuksesta, valveillaoloajasta
tai ajoajasta tutkijalautakunta ei ole saanut tietoja.
Kuljettajalla oli autossa henkilökohtainen, internetyhteydellä varustettu kannettava tietokone, jonka
kautta hän oli tehnyt ajopäivän aikana ja mahdollisesti
myös ajon aikana päivityksiä sosiaalisessa mediassa.
Kuljettajalla oli haastava elämäntilanne ja hänen
keskittymiskykynsä oli alentunut.

Ajoneuvoyhdistelmä ajautui
oikealle johtaneessa loivassa
kaarteessa oikealle pientareelle.
Kuljettaja yritti korjata ajolinjaa,
mutta korjausliikkeen jälkeen auto
kaatui vasemmalle kyljelleen.
Perävaunu kaatui oikean kyljen
kautta katolleen.
Ajoneuvoyhdistelmä jäi kaatumisen jälkeen tielle. Ajoneuvon
ohjaamo säilyi muodossaan.
Kuljettaja ei käyttänyt turvavyötä.
Hän putosi kaatumisen yhtey
dessä ohjaamosta, jäi osittain
oman autonsa alle puristuksiin ja
menehtyi onnettomuuspaikalla.
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Onnettomuudessa O2 kuljettaja K2
(30 v) oli lähtenyt joulukuisena maanantaina hieman
ennen aamukuutta kuljettamaan ajoneuvoyhdistelmällä (KA+PPV) betonielementtejä tehtaalta työmaalle.
Ajonopeus oli noin 60 km/h. Tie oli kapea ja mutkainen
seututie. Tapahtumahetkellä oli pimeää ja satoi lunta.
Ajoradan pinta oli jäinen. Pakkasta oli -13 astetta.
Kuljettaja oli työsuhteinen. Hänellä oli noin puolen
vuoden työkokemus yrityksen palveluksessa. Aiemmasta ajokokemuksesta ei ole tietoa.
Elementtikuorma oli korkea ja painopiste oli korkealla. Kuljettaja ehti ajaa seututietä vain vajaan 10
minuutin ajan ennen onnettomuutta.

Onnettomuudessa O3 kuljettaja K3
(31 v) ajoi puutavaralastissa olleella yhdistelmällä
(KA+PV) seututietä noin 80 km/h nopeudella. Oli
syyskuinen torstai-iltapäivä, pilvipouta, lämpötila +13
astetta ja tie oli kuiva.
Kuljettaja oli työsuhteinen ja vasta aloittanut
työssä. Hän ajoi luvanvaraisessa tieliikenteessä ja oli
kuljettamassa kuormaa tehtaalle. Ajoneuvossa oli täysi
kuorma ja painopiste oli korkealla. Ajoneuvon jarrut
olivat heikkotehoiset.
Kuljettaja oli hankkinut CE-ajo-oikeuden kaksi vuotta
aiemmin autokoulussa ja hänellä oli niukka kokemus
ajoneuvoyhdistelmällä ajosta. Tarkkaa tietoa kuljettajan
ajokokemuksesta ei ole. Kuljettaja oli saanut uudessa
työpaikassaan kahdeksan päivän perehdytyksen
työtehtävään. Hän oli nyt ensimmäistä kertaa ajamassa
yksin yhdistelmällä. Tie oli kuljettajalle outo.
Kuljettaja oli flunssassa ja hän oli ottanut kuume- tai
kipulääkettä. Kuljettajan työvuoron alkamisesta oli
kulunut noin puoli tuntia.
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Ajoneuvoyhdistelmä suistui
vasemmalle johtaneessa jyrkässä
kaarteessa oikealle pois ajoradalta.
Ojan luiska oli jyrkkä ja ajoneuvo
kaatui oikean kyljen kautta ylös
alaisin katolleen ojaan. Ajoneuvo
pysähtyi noin neljän metrin etäisyydelle ajoradasta.
Ohjaamon yläosa murskaantui ja
painui osittain sisään. Kuljettaja ei
käyttänyt turvavyötä. Hän iskeytyi
ulosajon yhteydessä ohjaamon
sisäpuolisiin rakenteisiin, sai is
keytymisen seurauksena vakavat
rintakehän vammat ja kuoli onnetto
muuspaikalla.

Kuljettaja K3 ajoi tietä, jossa noin
500 metriä pitkän suoran jälkeen tuli
jyrkähkö mutka oikealle. Mutka oli
merkitty liikennemerkillä.
Ajoneuvoyhdistelmän perävaunu
suistui mutkassa tieltä ja kaatui
vasemmalle luiskaan, jolloin kyydissä ollut puukuorma levisi tielle ja
tien pientareelle. Perävaunu pysyi
kytkettynä ja vetoauton jatkaessa
matkaa, perävaunu nousi uudelleen
pyörilleen. Vetoauto jäi tielle, mutta
kaatui vasemmalle kyljelleen.
Kuljettaja ei käyttänyt turvavyötä.
Hän putosi ohjaamosta ja jäi osittain
oman ajoneuvonsa alle puristuksiin.
Kuljettaja kuoli onnettomuuspaikalla.
Kuolema aiheutui pään alueelle
kohdistuneesta puristusvammasta.

Onnettomuudessa O4 kuljettaja K4
(57 v) ajoi jätepakkaaja-autolla paikallistietä nopeudella 86 km/h. Hän oli lähtenyt kiireellä ajamaan
toimipaikkaan, palatakseen heti sen jälkeen takaisin
taajamaan. Oli kesämaanantai, vähän ennen klo 16.
Oli pilvipouta ja ilman lämpötila + 20 astetta. Tie oli
kuiva kestopäällystetie.
Kuljettaja oli työsuhteinen. Hän oli ollut työsuhteessa
yritykseen noin neljä kuukautta. Hän oli kuljettajana
kokenut, mutta ajokokemus ko. ajoneuvolla oli vähäinen. Kuljettajan tarkempi ajokokemus ei ole tiedossa.
Auton painopiste oli korirakenteen vuoksi korkealla.
Ajoneuvoon oli asennettu jätepakkaaja, joka sijaitstsi
taka-akselin takapuolella ja jonka vuoksi auton
painopiste oli lisäksi takana.
Tutkijalautakunta-aineistossa ei ole tietoa kuljettajan
valveillaolosta eikä ajo- tai lepoajoista.

Onnettomuudessa O5 kuljettaja K5
(47 v.) ajoi kuorma-autolla seututietä 85 km/h nopeudella. Oli elokuinen torstai, hieman puolen päivän
jälkeen. Sää oli aurinkoinen ja lämpötila +14 astetta.
Tie oli kuiva kestopäällystetie.
Kuljettaja oli työsuhteinen. Ajoneuvo oli kuljettajalle outo. Hän oli tilapäisesti kyseisen ajoneuvon
kuljettajana. Ajoneuvo oli saatu toiselta yritykseltä
lainaan nostotyötä/sesonkikuljetusta varten. Autoon
oli asennettu raskas nosturi välittömästi ohjaamon
taakse. Nosturi kuormitti etuakselia ja aiheutti akselille
lähes maksimipainon jo ilman kuormaa. Nosturi ei ollut
koottuna ajoasentoon, vaan se oli pitkänä lavalla ja
pääsi liikkumaan. Ajoneuvon renkaissa oli murskeen
aiheuttamia syviä vaurioita. Ajoneuvo oli vanha, eikä
siinä ollut turvavöitä.
Tutkijalautakunnan arvion mukaan kuljettajalla oli
kiire. Kuljettajan työ-, ajo- ja lepoajoista tai ajokokemuksesta ei ole tietoa.

Kuorma-auto ajautui ajoradalla
oikealle siten, että oikeanpuoleiset
renkaat olivat pientareella. Kuljettaja
yritti korjata ajolinjaa vasemmalle,
jolloin auto suistui vasemmalle ojaan
ja kaatui kyljelleen. Suistumisen
aikana auto törmäsi puuhun ja
siltarumpuun. Auto pysähtyi vasta
hieman yli sadan metrin päähän
alkuperäisestä suistumispaikasta.
Kuljettaja ei käyttänyt turvavyötä.
Hän sinkoutui ulosajossa ja törmäyk
sissä ajoneuvon sisäosia ja ohjaus
pyörää vasten. Ajoneuvon ohjaamo
säilytti törmäyksistä huolimatta hyvin
muotonsa, mutta kun ajoneuvo
törmäsi siltarumpuun, kuljettaja
putosi autosta tuulilasin läpi ja jäi
kaatuvan autonsa alle puristuksiin.
Hän menehtyi onnettomuuspaikalla.

Ajoneuvon vasen eturengas rikkoutui
kesken ajon ja auto suistui tieltä
vasemmalle, törmäsi pengerkaitee
seen ja puihin ja ajautui lopulta tien
vieressä olleeseen soramonttuun,
jossa oli vettä.
Ajoneuvossa ei ollut turvavöitä
käytettävissä. Kuljettaja sinkoutui
törmäyksessä ohjaamon sisära
kenteita vasten ja sai vakavan pään
alueen vamman. Hän pysyi sisällä
ohjaamossa koko suistumisena
ajan. Kun ajoneuvo kaatui, ohjaamo
ja kuljettaja sen mukana joutuivat
veteen. Kuljettaja kuoli hukkumalla.
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Onnettomuudessa O6 kuljettaja K6

Kuljettaja kurkotti avoimesta ikkunas-

(22 v) ajoi täydessä kappaletavaralastissa olleella

ta puhdistamaan tuulilasinpyyhkimiä.

ajoneuvoyhdistelmällä (KA+PV) valtatietä noin 80

Samalla hänen ohjaamansa ajoneuvo

km/h nopeudella. Oli helmikuinen keskiviikkoaamu,

ajautui ajoradalta oikealle, suistui

kello lähes kuusi. Tienosa oli valaistu ja ajorata hieman

lumihankeen ja osui loivaan tienluis

sohjoinen. Sää oli tihkusateinen. Ilman lämpötila oli

kaan, mutta pysyi pyörillään.

+1 ja tien -1 astetta. Sade jäätyi tuulilasinpyyhkimiin.

Kuljettaja ei käyttänyt turvavyötä.

Kuljettaja oli työsuhteinen ja ajoi luvanvaraisessa

Hän putosi suistumisen yhteydessä

liikenteessä. Työvuoro oli alkanut edellisenä iltana noin

ajoneuvonsa ohjaamosta, jäi liikkuvan

klo 21. Kuljettaja oli palaamassa kotipaikkakunnalleen.

autonsa alle ja menehtyi onnetto

Ajoneuvoyhdistelmän ajamisesta kuljettajalla oli

muuspaikalla.

parin vuoden kokemus, yhteensä noin 100 000 km.
Tie ja ajoneuvo olivat kuljettajalle tuttuja.
Aikataulu oli tiukka. Kuljettaja ajoi reittiä, joka oli
ajoneuvokohtaisella 80 km/h nopeudella vuorokautiseen ajoaikaan nähden ylipitkä. Hän oli ajanut matkan
aikana rajoitinta vasten.

Väsymys/ohjaamattomuus ja suistuminen

Onnettomuudessa O7 kuljettaja K7

Kuljettajan K7 ohjaama ajoneuvo

(62 v) ajoi täydessä kappaletavaralastissa olleella

ajautui oikealle pientareelle, törmäsi

ajoneuvoyhdistelmällä (KA+PV) valtatiellä noin 85 km/h

tierumpuun ja kaatui oikealle kyljelleen.

nopeudella. Oli heinäkuinen tiistai, lähes keskiyö. Oli

Kuljettaja ei käyttänyt turvavyötä,

pilvipouta, lämpötila + 15 astetta. Tie oli kuiva.
Kuljettaja oli työsuhteinen ja ajoi luvanvaraisessa

koska vyöt eivät olleet käyttökunnossa. Kuljettaja sinkoutui suistumisen

ammattiliikenteessä. Hänellä oli noin 40 vuoden

yhteydessä ohjaamosta ulos apu

työkokemus kuljettajana.

miehen ikkunan läpi ja jäi kaatuvan

Piirturitiedot olivat puutteelliset, eikä tarkkaa tietoa
kuljettajan työpäivän ajo- ja lepoajoista ole.

ajoneuvonsa alle puristuksiin.
Kuljettaja menehtyi onnettomuuspaikalla.
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Onnettomuudessa O8 kuljettaja K8

Säiliöauto suistui valtatieltä

(40 v) ajoi säiliökuorma-autolla maantietä noin 70

oikealle puolelle pientareelle, siitä

km/h nopeudella. Oli toukokuinen lauantaiaamu, noin

pellolle ja kaatui oikealle kyljelleen.

klo 7. Sää oli aurinkoinen, lämpötila + 12 astetta.

Kuljettaja ei käyttänyt turva-

Kestopäällystetie oli kuiva.
Kuljettaja oli työsuhteinen ja ammattiajossa. Hän

vyötä. Hän sinkoutui suistumisen
yhteydessä tuulilasin läpi ja jäi

oli ollut torstai- ja perjantaipäivän koulutuksessa ja

oman ajoneuvonsa A-pilarin alle

palannut kotiinsa perjantai-iltana klo 18. Hänellä piti

puristuen kuoliaaksi.

olla koulutuksen jälkeen vapaata, mutta hän lähti
ajoon perjantai-iltana klo 21. Ajo oli aluksi keräilyajoa,
jonka jälkeen kuljettaja jatkoi välittömästi siirtoajoon.
Lauantaiaamuna seitsemältä kuljettaja oli ollut
työvuorossa 10 tuntia ja valveilla 24 tuntia. Hän
oli pitänyt ajovuoron aikana useita lyhyitä taukoja.
Taukojen kokonaiskesto työvuoron (yön) aikana oli
ollut alle puoli tuntia.
Kuljettajalla oli pitkä työkokemus.
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Taulukko 2. Suistumistilanteet
Tapahtuma / onnettomuustapaus

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

Tie*

VT

ST

ST

PT

ST

VT

VT

MT

Ajonopeus onnettomuushetkellä km/h**

87

60

80

86

85

80

85

70

Ajoneuvo oli kuormattu

X

X

X

EI

Ei

X

X

X

Ajohallinnan menetys

X

X

X

X

X

X

-

-

Ohjaamattomuus

-

-

-

-

-

-

X

X

Huono keli

-

(X)

-

-

-

(X)

-

-

Suistuminen suoralla tienosalla

-

-

-

X

X

X

X

X

Suistuminen kaarteessa, kaarre oikealle

X

-

X

-

-

-

-

-

Suistuminen kaarteessa, kaarre vasemmalle

-

X

-

-

-

-

-

-

Suistuminen ajoradalta oikealle

X*

X

-

-

-

X

X

X

Suistuminen ajoradalta vasemmalle

-

-

X*

X

X

-

-

-

Pysyi tiellä (kaatui tielle)

X

-

-

-

-

-

-

-

Törmäys liikenneympäristön esteisiin

-

X

-

X

X

-

X

-

Kaatuminen

X

X

X

X

X

-

X

X

Kuljettaja putosi ohjaamosta

X

-

X

X

-

X

X

X

Turvavyö käytettävissä

X

X

X

X

EI

X

EI

X

Turvavyön käyttö

EI

EI

EI

EI

EI

EI

EI

EI

Turvatyyny ajoneuvossa

EI

EI

EI

EI

EI

EI

EI

EI

Merkinnät:
* VT = valtatie, MT = maantie, ST = seututie, PT = paikallistie
** Ajoneuvo- ja tiekohtainen nopeusrajoitus kaikissa 80 km/h
X = todettu
- = ei todettu tai ei mainintaa
X* = onnettomuuden lähtötilanne, ajoneuvo kaatui tielle
(X) = kelillä ei ole todettu olleen suoranaista vaikutusta onnettomuuden syntyyn
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B.

VÄLITTÖMIEN TURVALLISUUSPOIKKEAMIEN TARKASTELU

B 1. Vahingoittumista edeltäneet
turvallisuuspoikkeamat
Onnettomuuksissa vaaratilanteen ja vaarallisen tapahtuman muodostumiseen vaikuttivat useat
välittömät turvallisuuspoikkeamat. Turvallisuuspoikkeamat koostuvat sekä ihmisen toiminnasta
että työympäristön poikkeamista. Välittömät turvallisuuspoikkeamat käydään läpi luvussa B1.1.
Myötävaikuttavat riskit esitetään luvussa B1.2. Lisäksi tarkastellaan muiden yritysten, viranomaisten
ja muiden ulkopuolisten tahojen toimintaa luvussa B1.3 ja onnettomuustilanteiden kehittymistä
luvussa B1.4. Turvallisuuspoikkeamat on koottu taulukkoon 4 luvun B1.4 loppuun.

B1.1 IHMISTEN TOIMINTA JA TYÖYMPÄRISTÖN POIKKEAMAT
Kaikille kahdeksalle onnettomuudelle oli yhteistä, että onnettomuus oli tutkijalautakunnan arvion
mukaan aiheutunut kuljettajan inhimillisen virheen, hetkellisen toiminnan tai toimimattomuuden
seurauksena. Ihmisen toiminnan ohella yhdessä tapauksessa (O5) onnettomuuden välittömänä
riskitekijänä oli ajoneuvon renkaan pettäminen ja kuudessa tapauksessa ajoneuvoon tai liikenneympäristöön liittyvä ominaisuus. Näiden ohella jokaisessa tapauksessa oli myötävaikuttavia riskejä.
Jokaisessa onnettomuudessa vahingon seurauksia pahensi se, että kuljettaja ei käyttänyt turvavöitä. Kuudessa tapauksessa turvavyön käyttämättömyys perustui kuljettajan valintaan. Kahdessa
ajoneuvossa ei ollut turvavöitä käytettävissä.
Jokaisessa tarkastellussa onnettomuustapauksessa oli kyse yksittäisonnettomuudesta, jossa
kuljettaja oli ainoa toimija. Tämän vuoksi ihmisen toiminnan tarkastelussa arvioidaan vain
kuljettajan toimintaa ja toimintaan liittyneitä riskejä välittömästi ennen onnettomuutta.

Kuljettajan ajovirhe, ohjausvirhe tai ohjaamattomuus
Tutkijalautakunta-arvion mukaan jokaisessa kahdeksassa onnettomuudessa välittömänä turvallisuuspoikkeamana oli kuljettajan toiminta: mahdollinen huomion herpaantuminen, ohjausvirhe, ajaminen
kaarteeseen liian suurella tilannenopeudella, liian voimakas korjausliike, ajon aikainen oheistoiminta
tai väsymyksestä tai nukahtamisesta johtunut ohjaamattomuus, joka johti ajoneuvon suistumiseen.
Onnettomuudessa
• O1 säiliöyhdistelmän kuljettajan huomio ilmeisesti herpaantui hetkeksi tai hän kiinnitti 		
huomionsa muuhun kuin ajamiseen.
• O2 elementtikuormaa kuljettanut ajoneuvo suistui ilmeisesti kuljettajan ajovirheen vuoksi.
• O3 tutkijalautakunnan arvion mukaan puutavara-auton kuljettaja ajoi mutkaan liian suurella
nopeudella (noin 80 km/h), valitsi virheellisen ajolinjan ja menetti ajoneuvonsa hallinnan.
• O4 ajoneuvon suistumissyytä ei ole pystytty selvittämään.
• O5 kuljettaja menetti ajoneuvonsa hallinnan eturenkaan rakenteen pettämisen seurauksena.
• O6 kuljettaja kurkotti ajon aikana (ajonopeus noin 80 km/h) ikkunasta ulos puhdistamaan
tihkusateessa jäätyneitä tuulilasinpyyhkimiä jolloin ajoneuvo suistui pientareelle.
• O7 tutkijalautakunnan arvion mukaan suistumisen välittömänä riskinä saattoi olla kuljettajan nukahtaminen. Sairauskohtauksen mahdollisuutta ei ole poissuljettu.
• O8 säiliöauton kuljettaja ilmeisesti nukahti ajon aikana.
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On ilmeistä, että onnettomuuksissa 1– 6 oli kyse kuljettajalle ajossa tapahtuneesta lipsahduksesta, jossa tarkoitus – ajaminen ajoradalla - oli oikea, mutta toteutus jostain syystä virheellinen. Sitä,
onko kuljettaja reagoinut johonkin poikkeavaan tilanteeseen, ajoneuvon ohjattavuuteen, kuormaan
tai tiehen liittyvään tekijään virheellisesti, viiveellä tai oliko hän ehtinyt reagoida lainkaan, ei ole
tiedossa. Olipa varsinainen lipsahduksen tai huomion herpaantumisen syy mikä tahansa, ajoneuvo
on suistunut ajoradalta. Kahdessa onnettomuudessa (O1 ja O4) kuljettaja oli tutkijalautakuntaaineiston mukaan yrittänyt korjata ajolinjaa, mutta korjausyritys oli epäonnistunut. Kolmessa
tapauksessa (O2, O5 ja O6) kuljettaja ei ilmeisesti ehtinyt tehdä mitään. Onnettomuuksissa O7
ja O8 oli tutkijalautakunnan arvion mukaan kyse kuljettajan vireystilan laskusta, väsymyksestä
tai mahdollisesta nukahtamisesta.
Yhdessäkään onnettomuudessa ei ollut muita osallisia, eikä tapauksissa välittömänä
riskitekijänä ollut rikollinen toiminta. Ajoneuvo oli kuljettajan käytössä luvallisesti. Samoin
yhdessäkään onnettomuustapauksessa ei tutkijalautakunta maininnut selkeää työohjeiden
vastaista toimintaa.
Vaikka työohjeiden vastaista toimintaa ei todettu, se ei poissulje ohjeiden vastaisen toiminnan
mahdollisuutta. Esimerkiksi onnettomuudessa O6, tuulilasinpyyhkijöiden puhdistusyrityksessä
kesken ajon oli kyse toimintatavasta, joka on vaarallinen. Sitä tiedetään käytettävän, mutta sen ei
voi olettaa kuuluvan hyväksyttäviin toimintatapoihin.

Kuljettajan sääntörikkomukset ja vaaralliset työtavat
Vaikka onnettomuuksissa ei ole todettu rikollista toimintaa, kaikissa kahdeksassa onnettomuudessa oli todettavissa sääntörikkomuksia ja vaarallisia työtapoja. Keskeisinä onnettomuuksille
tyypillisinä sääntörikkomuksina ja vaarallisina työtapoina voidaan pitää ylinopeuden tai korkean
tilannenopeuden käyttöä, ajon aikaista muuta toimintaa ja turvavyön käyttämättä jättämistä.
Puolet kuljettajista ajoi onnettomuushetkellä ylinopeutta (taulukko 2). Jokaisessa ylinopeustapauksessa oli kyse sekä ajoneuvo- että tiekohtaisesta ylinopeudesta. Kahdessa näistä tapauksista
(O4, O5) ylinopeuden myötävaikuttavaksi riskitekijäksi oli tutkijalautakunta-aineistossa mainittu
kiire, kahdessa tapauksessa (O1, O7) oli kyseessä normaali kuljetustilanne.
Kahdessa onnettomuudessa (O3, O6) kuljettajan käyttämä ajonopeus oli ajoneuvokohtaisen
suurimman sallitun nopeuden 80 km/h mukainen, mutta tilanteeseen (täysi kuorma, ajoneuvon
korkea painopiste, tien jyrkkä mutka, ajoneuvon heikkotehoiset jarrut ja kokematon kuljettaja,
sekä muu toiminta ajamisen aikana) nähden vaarallisen korkea. Kahdessa tapauksessa kuljettajan käyttämä ajonopeus oli ollut alhainen. Toisessa (O8) se oli ilmeisesti hiipunut kuljettajan
väsymyksen tai nukahtamisen vuoksi. Toisessa tapauksessa (O2) kuljettajan käyttämä ajonopeus
oli ollut selvästi ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta alhaisempi, mutta liikenneympäristöön ja
kuorman aiheuttamaan riskiin nähden mahdollisesti liian korkea.
Osa onnettomuuksista olisi voinut jäädä pelkiksi suistumisonnettomuuksiksi, jos kuljettaja
olisi käyttänyt turvavyötä. Turvavyön käyttämättömyys oli jokaisessa onnettomuustapauksessa
myötävaikuttamassa kuljettajan vakavaan vammautumiseen ja kuolemaan. Kahdessa tapauksessa
ajoneuvossa ei ollut turvavöitä käytettävissä, kuudessa tapauksessa turvavyö olisi ollut käytettävissä. Yhdessä onnettomuustapauksessa kuljettaja oli ohittanut turvavyön varoitusmekanismin
kytkemällä turvavyön kiinni siten, että istui sen päällä.
Turvavyön käyttämättä jättämisessä oli kyse sekä sääntörikkomuksesta että vaarallisesta työtavasta. Turvavyön käyttämättömyyden merkitys oli ollut oleellinen riskitekijä, sillä törmäyksistä
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Kuva 2. Ajoneuvon ohjaamo oli säilyttänyt muotonsa ja olisi todennäköisesti pystynyt suojaamaan kuljettajaa, mikäli tämä olisi käyttänyt turvavyötä.
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huolimatta ajoneuvon ohjaamo oli useissa onnettomuustapauksissa säilyttänyt muotonsa (vrt.
ajoneuvon ohjaamo onnettomuuden jälkeen kuvassa 2) ja olisi tutkijalautakunnan arvion mukaan
todennäköisesti pystynyt suojaamaan kuljettajaa, mikäli tämä olisi käyttänyt turvavyötä.
Vaarallisina työtapoina todettiin myös ajonaikaista oheistoimintaa: Kuljettaja O6 yritti sivuikkunasta kurkottamalla puhdistaa tuulilasinpyyhkimet normaalissa ajonopeudessa. Kuljettajalla
K1 oli oma tietokone mukana autossa ja tutkijalautakunta-aineiston mukaan hän oli sosiaalisessa
mediassa aktiivinen työpäivän ja mahdollisesti ajon aikana. Huomion jakamista ajon aikana tietokoneen ja ajamisen välillä voidaan pitää merkittävänä riskinä. Lisäksi kuljettaja käytti ylinopeutta
ajoneuvon ja kuorman riskeistä huolimatta.
Turvavyön käyttämättä jättämisen ohella kuljetustyössä riskiksi tunnistetaan väsyneenä ajaminen. Kaksi tarkasteltua onnettomuutta (O7 ja O8) oli tutkijalautakunta-arvion mukaan johtunut
kuljettajan väsymyksestä tai nukahtamisesta. Toisessa tapauksessa (O8) oli kyse kuljettajan noin
vuorokauden valveillaolosta. Toisessa onnettomuustapauksessa tutkijalautakunta-aineistossa ei ole
tietoa kuljettajan valveillaolosta, ajoajoista tai työn tauottamisesta.
Kaikissa onnettomuuksissa tutkijalautakunta ei ole voinut arvioida kuljettajan mahdollista väsymystä, koska kuljettaja valveillaoloa tai ajo- ja lepoaikoja ei ole pystytty piirturitietojen puuttumisen
vuoksi luotettavasti selvittämään. Toisaalta väsymyksen ei tarvitse kytkeytyä pitkään valveillaoloon tai
ylipitkään työvuoroon tai ajoaikaan. Onnettomuudessa O2 kuljettaja oli ollut lähdeaineiston mukaan
valveilla vain tunnin. Toisaalta tutkinnassa ei ole saatu tietoa kuljettajan todellisesta vireystilasta.
Tutkijalautakunta-aineistossa oli maininta myös kuljettajien mahdollisesti saamista aiemmista
liikennerikkomuksista, joita voidaan pitää yhtenä sääntöjen noudattamisen tai riskinoton mittarina.
Osalla kuljettajista oli useita sanktioita, sakkoja, huomautuksia ja ajokieltoja, joiden syynä oli
ollut mm. ylinopeus tai ajo- ja lepoaikarikkomukset. Näiden perusteella voidaan arvioida, että
ainakin osa kuljettajien onnettomuustilanteessa käyttämistä, vaaralliseksi arvioiduista työtavoista,
kuten ylinopeus tai pitkä ajopäivä, oli ilmeisen toistuva vaarallinen työtapa. Työtavan taustalla
on puolestaan voinut olla työn organisointiin ja ohjaukseen liittyviä riskejä (katso luku B1.2 ja
teematutkinta TOT 5/14).

Ajoneuvotekniikka ja kuorma
Kahdeksasta tapauksesta vain yhdessä voidaan pitää ajoneuvotekniikkaan tai kuormaan liittyvää
tekijää onnettomuuden välittömänä riskinä: Onnettomuuden O5 välittömänä riskinä oli vetoauton
vasemman eturenkaan rakenteen pettäminen kesken ajon ja sitä seurannut ajoneuvon suistuminen. Lisäksi ajoneuvon nosturin puomin heilahdus myötävaikutti suistumiseen.
Tämän teematutkinnan muissa onnettomuuksissa ei ajoneuvotekniikkaan liittyvä tekijä ole
ollut onnettomuuden välittömänä riskinä, joskin onnettomuudessa O1 oli useita ajoneuvoon ja
kuormaan liittyviä riskitekijöitä, joiden mahdollista välitöntä vaikutusta onnettomuuden syntyyn ei
tiedetä. Ajoneuvotekniikka ja kuorma olivat lisäksi useissa onnettomuuksissa myötävaikuttavana
riskitekijänä. Näitä tapauksia on arvioitu luvussa B1.2. Lisäksi ajoneuvotekniikkaan ja kuormaan
liittyviä riskejä on arvioitu tarkemmin teematutkinnassa TOT 1/15.

B1.2 MYÖTÄVAIKUTTAVAT RISKITEKIJÄT
Myötävaikuttavilla riskitekijöillä tarkoitetaan tilannetta kuvaavia välittömiä, olosuhteisiin tai
töiden operatiiviseen suunnitteluun sekä esimiestoimintaan liittyviä tekijöitä, jotka joko itsessään
aiheuttivat vaarallisia poikkeamia tai muutoin myötävaikuttivat onnettomuuden komponenttien
ilmenemiseen. Tutkijalautakunnat seuraavat onnettomuustutkinnassa kattavasti kuljettajan,
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ajoneuvon, liikenneympäristön ja lainsäädännön riskejä, mutta vain suppeasti esimerkiksi töiden
järjestelyyn liittyviä tai muita ulkopuolisia, onnettomuuksien syntyyn myötävaikuttaneita riskitekijöitä. Näitäkin riskitekijöitä oli tutkijalautakunta-aineistossa kuitenkin havaittu ja havaittavissa
useissa onnettomuustapauksissa.
Seuraavassa arvioidaan ensin kuljettajan osaamiseen ja työympäristöön liittyviä, onnettomuuden
syntyyn myötävaikuttaneita riskejä. Sen jälkeen arvioidaan työolosuhteisiin, tilanteeseen, töiden
ja kuljetusten suunnitteluun ja organisointiin liittyviä riskitekijöitä. Luvun lopussa arvioidaan
kuljettajan koulutukseen, perehdytykseen ja osaamiseen sekä lopuksi ohjeistukseen, valvontaan
ja ohjaukseen liittyviä myötävaikuttaneita riskejä.

Kuljettajan osaaminen ja riskien tunnistaminen
Neljässä onnettomuudessa kuljettajan osaamista voi pitää tutkijalautakuntatietojen perusteella
hyvänä tai riittävänä. Neljän onnettomuuden taustalla oli tutkijalautakunnan arvion mukaan
kuljettajan osaamisen niukkuuteen liittyvät riskitekijät. Osaamisen niukkuus koski raskaan
ajoneuvon ajokokemusta ylipäätään, onnettomuushetkellä käytössä olleella raskaalla ajoneuvolla
ajamista, sekä ajoneuvon ominaisuuksien, ajoneuvotekniikan tai lisälaitteiden toiminnan ja näihin
liittyvien riskien tunnistamista.
Osaamisen ilmeinen niukkuus onnettomuuden myötävaikuttavana riskitekijänä todettiin
seuraavissa onnettomuuksissa:
• Onnettomuudessa O2 kuljettajalla oli noin puolen vuoden kokemus kuljettamallaan 		
ajoneuvolla ajamisesta ja elementtikuormien kuljettamisesta.
• Onnettomuudessa O3 kuljettajalla oli niukka ajokokemus ajoneuvoyhdistelmällä ajosta 		
ylipäätään. Hän oli onnettomuushetkellä ensimmäistä kertaa yksin ajossa ja onnettomuus
tapahtui vain noin puoli tuntia työvuoron alkamisen jälkeen.
• Onnettomuudessa O4 kuljettajalla oli lyhyehkö kokemus jätepakkaajalla varustetulla 		
kuorma-autolla ajosta.
• Onnettomuudessa O5 kuljettajalla oli käytössään työnantajan sesonkikuljetusta varten 		
lainaama ajoneuvo, joka oli hänelle ”uusi”. Ajoneuvon ominaisuuksiin tai nosturin riskeihin
perehdyttämisestä ei ole aineistossa mainintaa. Tutkijalautakunta-aineistossa ei ole mai-		
nintaa, että kuljettaja olisi kiinnittänyt huomiota huonokuntoisiin renkaisiin tai tunnistanut
renkaiden tai nosturin riskit ajoon lähtiessään.
Onnettomuuksien ja niiden tuhoisuuden keskeisenä ihmiseen liittyvänä riskitekijänä voidaan
pitää kuljettajan riittämätöntä riskien tunnistamisen, arvioinnin tai riskienhallinnan osaamista.
Riskien tunnistamisen ja arvioinnin heikkous näkyy sekä turvavyön käyttämättömyytenä että
korkeissa ajonopeuksissa, mutta myös laajemmin.
Osassa tapauksia oli merkittäviä riskikasaumia, joita kuljettaja ei joko tunnistanut tai joiden
yhteisvaikutusta kuljettaja ei mahdollisesti sisäistänyt tai joihin ei hän osannut vaikuttaa tai puuttua
(ajoneuvotekniikan ja liikenneympäristön riskeistä lisätietoa kahdessa seuraavassa luvussa ja
teematutkinnassa TOT 1/15):
• Onnettomuudessa O1 kuljettajalla oli ajettavanaan epäkuntoinen ajoneuvo ja nestemäinen
kuorma. Ajoneuvoon oli lastattu huomattava ylikuorma. Kuljettaja ajoi ylinopeudella. 		
Lisäksi hän jakoi huomionsa ajamisen ja tietokoneen välillä.
• Onnettomuudessa O2 kuljettajalla oli ilmeisesti melko vähän kokemusta sekä korkeasta 		
kuormasta että onnettomuusajoneuvon kuljettajana. Hän oli liikkeellä viikkolevon jälkeen
aikaisin aamulla ja oli lähtenyt ajamaan haastavissa keliolosuhteissa mutkaista kapeaa tietä,
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•

•

•

•
•

jonka luiskat olivat vaarallisen jyrkät. Tie oli jäinen, mutta tien liukkaus ei ole tutkijalau-		
takunnan arvion mukaan ollut välitön riskitekijä. Ajoneuvon kuorma ja liikenneympäristö
muodostivat riskin, jossa sallittua alempikin ajonopeus oli liian korkea.
Onnettomuudessa O3 kuljettaja oli selkeästi kokematon kuljettaja, joka ei mutkaa lähes-		
tyessään mahdollisesti osannut sovittaa ajonopeutta liikenneympäristön, kuorman ja 		
ajoneuvon heikkokuntoisten jarrujen mukaiseksi. Myös kuljettajan onnettomuusajankohtana sairastama flunssa ja sen lääkitys ovat voineet lisätä onnettomuusriskiä ja 		
heikentää riskienarviointikykyä.
Onnettomuudessa O4 kolmiakselisen ajoneuvon painopiste oli korkealla takana. 		
Lisäksi tutkijalautakunta arvioi, että auton teli oli ilmeisesti ylhäällä, jolloin ajoneuvon 		
takapainoisuus korostui. Kuljettaja ei ilmeisesti osannut arvioida ajoneuvon takapainoisuuden vaikutusta korkeassa nopeudessa, mahdollisen suistumisen tai nopean korjausliikkeen yhteydessä.
Onnettomuudessa O5 kuljettajalla oli käytössään vieras ajoneuvo, jonka renkaiden huono
kunto ja nosturin aiheuttama kuormitus etuakselilla, samoin kuin nosturin mahdollinen
liikkuminen olivat korkeassa ajonopeudessa merkittävä riski, jota kuljettaja ei mahdollisesti
tunnistanut.
Onnettomuudessa O6 kuljettaja ilmeisesti arvioi väärin mahdollisuutensa puhdistaa 		
turvallisesti tuulilasinpyyhkimen kesken ajon.
Onnettomuuksissa O7 ja O8 kuljettaja ei ilmeisesti osannut tunnistaa omaa väsymystään
tai väsymyksen aiheuttamaa riskiä.

Ajoneuvotekniikka ja kuorma
Ajoneuvotekniikka ja kuorma olivat useissa onnettomuuksissa myötävaikuttavana riskinä:
Onnettomuudessa O1 riskitekijöinä olivat sekä kuljetukseen soveltumaton kalusto, ajoneuvotekniset
viat/heikkoudet, nestemäinen loiskuva kuorma että ylikuorma. Ajoneuvon säiliöt oli suunniteltu
muuhun kuljetukseen ja ne olivat liian suuret kuljetettavana olleen nesteen tiheyteen nähden.
Ajoneuvoon oli lastattu 5500 kg ylikuormaa. Lisäksi ajoneuvon painopiste oli vaihtokorirakenteen
vuoksi korkealla ja vaihtokorin lukituksessa oli puutteita. Loiskuvan painavan kuorman ja ajoneuvon korkean painopisteen ohella ajoneuvon sekarengastus oli ilmeisesti ollut omiaan vaikeuttamaan
ajoneuvoyhdistelmän hallittavuutta.
Onnettomuudessa O2 oli elementtikuorman korkea painopiste tutkijalautakunnan arvion
mukaan ollut omiaan vaikeuttamaan ajoneuvon hallittavuutta. Puutavarakuljetukseen käytetyssä
ajoneuvoyhdistelmässä (O3) todettiin heikkotehoiset jarrut. Jarruvialla oli mahdollisesti ollut
onnettomuuden syntyyn myös oma vaikutuksensa.
Onnettomuudessa O4 jätepakkaajan paino heikensi ajoneuvon ohjattavuutta ja voimisti korjausliikkeen vaikutusta. Jossain vaiheessa onnettomuutta ajoneuvon vasen eturengas oli myös tyhjentynyt,
mutta sen merkitystä tai renkaan rikkoutumisen ajankohtaa ei ole tutkijalautakunta-aineistossa arvioitu.
Onnettomuudessa O5 ajoneuvon renkaan pettämiseen myötävaikuttaneena riskinä oli epäilemättä sekä renkaiden heikko kunto että nosturin etuakselille aiheuttama kuormitus yhdistettynä
korkeaan ajonopeuteen. Ajoneuvoon kytketty painava nostin oli ollut omiaan kuormittamaan
etuakselia ja -renkaita jo normaalitilanteessa. Lisäksi molemmissa eturenkaissa oli ollut murskeen
aiheuttamia vaurioita. Ajoneuvoon kytkettyä nosturia ei ollut koottu ajoasentoon, vaan nosturin
puomi oli suorana lavalla. Puomi pääsi liikkumaan, voimistaen renkaan pettämisestä seurannutta,
suistumiseen johtanutta ajoneuvon heilahdusliikettä.

20

Ajoneuvotekniikkaan liittyväksi myötävaikuttavaksi riskiksi on katsottava myös onnettomuuden
O5 ja O7 osallisten autojen turvavyöttömyys. Turvavöiden puuttumisella ei ollut välitöntä merkitystä
ajoneuvon suistumisen kannalta, mutta turvavyöttömyys oli omiaan pahentamaan suistumisen,
ajoneuvon törmäyksen ja/tai kaatumisen aiheuttamia seurauksia.
Onnettomuuksissa 6 ja 8 ei ole todettu onnettomuuden syntyyn vaikuttaneita ajoneuvoteknisiä
tai kuormaan liittyneitä riskejä.
Ajoneuvotekniikkaan ja kuormaan liittyviä riskitekijöitä on arvioitu tarkemmin teemaraportissa
TOT 1/15.

Tie, liikenneympäristö ja keli
Koska teematutkintaan valittiin nimenomaan kuljettajan toimintaan, osaamiseen, pätevyyteen,
opastukseen ja koulutukseen liittyviä onnettomuustapauksia, ei onnettomuuksien joukossa ole
tapauksia joissa keli tai liikenneympäristö olisi tutkijalautakunnan arvion mukaan ollut onnettomuuden välittömänä riskinä. Sen sijaan myötävaikuttavana riskinä liikenneympäristö ja sen heikko
törmäysturvallisuus oli kuudessa onnettomuudessa ja keli kahdessa onnettomuustapauksessa
kahdeksasta.
Liikenneympäristö oli selkeimmin riskitekijänä onnettomuuksissa O2 ja O5. Onnettomuudessa
O2 tie oli raskaalle liikenteelle vaarallisen kapea ja mutkainen. Tien luiskat olivat jyrkät ja vaaransivat turvallisuuden mahdollisen suistumisen tapahtuessa. Ajoneuvo suistui vain neljän metrin
päähän ajoradasta ja kaatui katolleen, joten luiskan jyrkkyys ja syvyys on ollut merkittävä riski.
Onnettomuudessa O5 ajoneuvo törmäsi pengerkaiteeseen ja puihin ja ajautui tien vieressä
olleeseen soramonttuun, jossa oli vettä. Ajoneuvo kaatui ja sen ohjaamo joutui osittain veteen,
jolloin ohjaamossa ollut kuljettajan hukkui. Sekä liikenneympäristön törmäysturvallisuus että
soramontun olemassaolo vaikuttivat onnettomuuden vakavuuteen.
Onnettomuudessa O3 suistuminen tapahtui jyrkässä mutkassa, joskin mutkasta oli tienkäyttäjää
varoitettu liikennemerkillä. Onnettomuudessa O4 ajoneuvo suistui suoralla tiellä, mutta törmäsi
mm. puuhun ja siltarumpuun. Samoin onnettomuudessa O7 ajoneuvo törmäsi siltarumpuun.
Onnettomuudessa O6 ajoneuvo suistui hankeen, pysyi pyörillään, mutta heilahti loivassa luiskassa
ja kuljettaja putosi ohjaamosta.
Kaikissa tapauksissa liikenneympäristön kiinteisiin esteisiin törmäämisen seurauksena ajoneuvon liikesuunta on voinut muuttua tai liike pysähtyä erittäin nopeasti. Kuljettaja on sinkoutunut
fysikaalisten voimien seurauksena ajoneuvon ohjaamon sisäpuolisia rakenteita vasten ja/tai
pudonnut ajoneuvosta osittain tai kokonaan. Hän on saanut kuolemaan johtaneet vammat joko
ajoneuvon sisäpuolisissa törmäyksissä tai jäänyt oman ajoneuvonsa alle puristuksiin ja menehtynyt.
Keli on ollut kahdessa onnettomuudessa kahdeksasta myötävaikuttavana riskinä. Onnettomuudessa O6 tie oli sohjoinen ja jäätävä vesisade aiheutti tuulilasinpyyhkimien jäätymisen.
Sohjoinen tie ei ollut välitön riski, mutta se on voinut myötävaikuttaa suistumiseen. Ajoneuvo
säilyi suistumisen yhteydessä pyörillään. Kuljettajan ulossinkoutuminen johtui kuljettajan ulos
kurkottamisesta ja turvavyön käyttämättömyydestä. Ajoneuvon suistuessa hankeen ja heilahtaessa
turvavyötön kuljettaja putosi ulos ajoneuvosta.
Onnettomuudessa O2 tie oli jäinen, kitka 0,3, satoi lunta ja oli pimeä. Ajoneuvossa oli hyvät
talvirenkaat. Onnettomuushetkellä oli pakkasta yli 10 astetta. Tapauksessa ei ole arvioitu oliko
pakkasella vaikutusta juuri liikkeelle lähteneen ajoneuvon ajo-ominaisuuksiin.
Tiehen, liikenneympäristöön ja keliin liittyviä riskitekijöitä on arvioitu tarkemmin teemaraportissa TOT 1/15.
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Kuva 2. Ajoneuvoyhdistelmän perävaunu suistui mutkassa tieltä ja kaatui vasemmalle luiskaan.
Kyydissä ollut puukuorma levisi tielle. Perävaunu pysyi kytkettynä ja vetoauton jatkaessa matkaa,
perävaunu nousi uudelleen pyörilleen. Vetoauto jäi tielle, mutta kaatui vasemmalle kyljelleen.
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Työolosuhteet ja -tilanne, kuljetusten suunnittelu ja organisointi
Kuljetusalalle on tavanomaista, että kuljetuksia ei aina voida hoitaa kuljetettavaa rahtia varten erityisesti suunnitellulla kalustolla, vaan tilanteessa käytettävissä olevalla lähinnä sopivalla, tai tilanteessa
vapaana olevalla kalustolla. Myöskään keli tai tie ei ole juurikaan rajoittanut ammattiliikenteessä
liikennöintiä, vaan kuljetustyötä on perinteisesti pyritty jatkamaan lähes kaikissa olosuhteissa,
myös kaikkina vuorokaudenaikoina. Teematutkinnan kaikissa onnettomuustapauksissa liikennöinti
tapahtui siten kuljetusalalle ”normaaleissa” olosuhteissa.
Tutkijalautakunta-aineistossa ei ole pääsääntöisesti arvioitu myötävaikuttavia riskitekijöitä,
kuten kaluston, reitin tai aikataulujen valintaa, ylikuorman oton tai ylinopeuden ajamisen motiiveja. Työolosuhteet ja tilanne ovat kuitenkin usein todettavissa myötävaikuttavina riskitekijöinä
onnettomuuksien tapauskertomuksista ja töiden suunnittelua voidaan arvioida työturvallisuuden
näkökulmasta:
Onnettomuudessa O1 olosuhteet ja tilanne olivat kokonaisuutena haastavat: Kuljetukseen
osoitetun ajoneuvon soveltuvuus kuljetukseen, ajoneuvotekniikan heikkoudet ja otettu / annettu
ylikuorma olivat myötävaikuttavina riskeinä onnettomuudessa. Kuljetukseen varattu kalusto oli
kuljetettavan tuotteen perusvaatimuksen täyttävä, eli säiliöajoneuvo. Kalusto ei ollut kuitenkaan
kuljetukseen sopiva, koska säiliöiden tilavuus oli liian suuri ja säiliöt jäivät vajaaksi. Säiliöissä ei
ollut loiskelevyjä.
Ajoneuvon valinta ja kuorman määrä ovat tekijöitä, jotka lähtevät jo kuljetusten suunnittelusta.
Onnettomuustapauksessa kuljettaja ajoi ylinopeutta, mutta tutkijalautakunta-aineistossa ei ole
arvioitu kuljetuksen aikataulua ja sen mahdollista ohjaavaa vaikutusta kuljettajan käyttämän
nopeuden valintaan. Toisaalta tapauksessa ei ole todettu kuljettajalla olleen myöskään erityistä
kiirettä, joten nopeuden valinnan perimmäiset syyt jäävä epäselväksi.
Onnettomuudessa O2 työskentelyolosuhteet ja liikenneympäristö olivat haastavat. Aineistossa
ei ole mainintaa ajoneuvon korkean painopisteen, korkean kuorman, kelin ja liikenneympäristön
ongelmallisuuden huomioon ottamisesta. Myöskään kuljetusajankohdan valinnan motiiveista
kuljetuksen suunnittelussa ei ole arvioitu.
Onnettomuudessa O3 kuljettaja ajoi ensimmäistä kertaa yksin, täydessä kuormassa olleella
ajoneuvoyhdistelmällä vieraalla tiellä. Olosuhteet ja tilanne olivat muuten tavanomaiset kuljetusalan
olosuhteet, mutta kuljettaja oli kokematon ja ajoneuvon jarrujen kunnossapito oli laiminlyöty.
Kunnossapitoa ei ole tutkijalautakunta-aineistossa tarkemmin arvioitu, mutta kaluston kunnon
varmistaminen on osa töiden hyvää suunnittelua ja organisointia. Tapauksessa on lisäksi kuljettajan
osaamiseen liittyviä riskejä, joista lisää kuljettajakoulutusta käsittelevässä luvussa.
Onnettomuudessa O4 kuljettajalla oli kiire. Onnettomuudessa O5 heikkokuntoisen ajoneuvon
valinta lähti kuljetustyön organisoinnista. Oman kaluston puuttuminen oli ratkaistu lainaamalla
ajoneuvo, joka oli kuljettajalle vieras ja kunnoltaan heikko.
Kummassakin onnettomuudessa (O4 ja O5) tutkijalautakunta-aineistossa oli mainittu myötävaikuttavaksi riskitekijäksi kiire: Kuljettajalla K4 oli tutkijalautakunta-arvion mukaan asiointikohteen
aukioloajasta johtuva selkeä aikatavoite. Hänen piti ehtiä käymään yrityksen toimipaikassa ja palata
takaisin ennen määräaikaa. Onnettomuudessa O5 kuljettajan kiire on mainittu tutkijalautakuntaaineistossa, mutta sen syytä ei ole mainittu.
Onnettomuudessa O6 kuljettajan puhdisti tuulilasinpyyhkijöitä kesken ajon. Toimintatavan
taustalla tutkijalautakunta mainitsee ajosuunnittelun: aikataulu oli liian tiukka ajo- ja lepoaikojen
ja ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituksen noudattamiseen. Kyseessä oli töiden suunnittelusta
lähtenyt riskikasauma.
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Onnettomuudessa O8 tutkijalautakunta-aineistossa on maininta, että kuljettajalla piti olla
koulutuksen jälkeen vapaata. Hän lähti kuitenkin ajoon. Ajoon lähdön taustalla voi olla töiden organisointiin liittyvä muutos, jonka motiivi jää epäselväksi. Joka tapauksessa kuljettajalle muodostui
koulutuspäivästä ja ajovuorosta kuormittavuudeltaan kaksi työvuoron veroista ja mittaista jaksoa
ja vuorokauden mittainen yhtäjaksoinen valveillaolo. Työvuorossa oli jo liikkeelle lähdettäessä
kuljettajan väsyneenä ajamisen ja nukahtamisen riski.
Kaikissa kuljetuksissa kuljettaja oli työsuhteinen ja liikennöinti tapahtui luvanvaraisessa tai
omaan lukuun tapahtuneessa kuljetuksessa. Tämän perusteella kuljetukset oli suunniteltu tai
työnantajan olisi pitänyt suunnitella työvuorot ja ajo- ja lepoajat tieliikennelainsäädäntö huomioon
ottaen.
Kaikilla kuljettajilla oli ajopiirturin käyttövelvollisuus ajo- ja lepoaikojen seurantaa varten.
Neljässä tapauksessa (K1, K4, K5 ja K7) tutkijalautakunnalla ei ole ollut piirturitietoja käytettävissä.
Tämän vuoksi kuljettajan työ-, ajo- tai lepoaikoja tai niiden vaikutusta onnettomuuden syntyyn ei
ole voitu arvioida. Samalla kuljettajan mahdollinen väsymys on voinut jäädä todentamatta.
Puolet teematutkinnassa tarkastelluista onnettomuustapauksista (O2, O6, O7 ja O8) tapahtui
yövuoron aikana, yövuoron loppupuolella aikaisin aamulla, tai työvuoron alkaessa aamulla ennen
kello kuutta. Näistä kahdessa tapauksessa tutkijalautakunta arvioi kuljettajan nukahtaneen.
Onnettomuudessa O7 työvuorosuunnittelu tai vuoron pituus ei ole tiedossa. Onnettomuudessa
O8 työvuoro oli ilman lepoaikaa koulutuspäivän jatkona. Kuljettaja oli onnettomuuden tapahtuessa ollut noin vuorokauden hereillä ja väsymystä voi pitää luonnollisena seurauksena pitkästä
valveillaolosta.
Kahdessa muussakaan tapauksessa ei tiedetä työvuorojen, työtilanteen tai suunnittelun
merkitystä: Onnettomuudessa O6 kuljettajan vireystilan vaikutusta onnettomuuteen ei voida
varmuudella arvioida, mutta onnettomuus tapahtui varhain aamulla, työvuoron loppupuolella,
vähintään kahdeksan tunnin ajoajan ja yhdeksän tunnin työajan jälkeen. Kuljettaja K2 oli
aloittamassa työvuoroaan maanantaiaamuna kuuden aikoihin ja ajankohta saattoi olla haastava:
onnettomuus tapahtui epäilemättä viikkolevon jälkeisenä ensimmäisenä työpäivänä, heti aamusta
hieman ennen aamukuutta, vain hetki työvuoron alkamisen ja liikkeellelähdön jälkeen.
Onnettomuustapauksien joukossa oli viisi tapausta, joissa kuljettajalla oli todettu toistuvia
tieliikennerikkomuksia. Rikkomuksia arvioidaan liikenneonnettomuuksien yhteydessä kuljettajan
turvallisuusosaamisen mittarina, mutta ne voivat viitata myös kuljetusyrityksen tai -ketjun vääriin
toimintatapoihin. Koska rikkomuksien taustoja ei tutkijalautakunta-aineistoon yleensä kirjata, ei
rikkomuksen perimmäistä syytä voida järjestelmällisesti arvioida.

Koulutus, perehdytys, kuljettajan ammatillinen ja
turvallisuusosaaminen
Alla oleva koulutuksen ja osaamisen arviointi keskittyy kuljettajan osaamiseen. Esimiesten,
asiantuntijoiden, kuljetusketjun muiden toimijoiden, kuten mahdollisen ajojärjestelyn, kaluston
kunnossapidosta vastaavan henkilöstön tai uuden kuljettajan opastamiseen tai kouluttamiseen
työpaikalla osallistuneiden henkilöiden osaamista tai turvallisuusosaamista ei ole teematutkinnassa arvioitu, koska niistä ei ole tietoja tutkijalautakunta-aineistossa. (Näkökulmaa arvioidaan
tarkemmin työjärjestelyjä ja johtamiseen liittyviä riskitekijöitä käsittelevässä teematutkinnassa
TOT 05/14.)
Kuljettajakoulutusta on tutkijalautakunta-aineistossa mitattu ajoneuvoluokkakohtaisen ajooikeuden riittävyydellä, kuljettajakoulutuksella ja ajokokemuksella. Seuraavassa koulutusta,
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osaamista ja perehdytystä arvioidaan niiltä osin, kuin tiedot ovat saatavissa. Kuljettajien koulutus
ja kokemustiedot on tiivistetty taulukkoon 3.
Kaikilla kuljettajilla oli todettu asianmukainen ajo-oikeus. Muilta osin koulutustiedot ovat niukat.
Aineistossa ei ole yhtään mainintaa, että kuljettaja olisi saanut koulutuksen toisen asteen ammatillisena koulutuksena tai aikuiskoulutuksena. On mahdollista, että onnettomuuden osallisilla ei
ollut varsinaista kuljetusalan ammatillista koulutusta, tai tieto puuttuu. Myös ajokokemustiedot
olivat aineistossa puutteelliset.
Jos osaamista mitataan kuljetusalan kokemuksella, puolella kuljettajista oli pitkä kokemus,
puolella kuljettajista työkokemus oli tavalla tai toisella niukka. Erityisesti kuljettajalla K3 oli
vähäinen kokemus ajoneuvoluokasta ja onnettomuushetkellä ajamansa ajoneuvon kuljettamisesta. Kuljettajalla oli CE-luokan ajo-oikeus. Hän oli suorittanut CE-luokan kuljettajatutkinnon
autokoulussa. Mitä autokoulussa -maininta tarkoittaa, ei ole tiedossa.
Onnettomuuksissa O4 ja O5 kuljettajalla oli niukka kokemus onnettomuushetkellä ajamansa
ajoneuvon kuljettamisesta. Lisäksi molemmilla oli niukka kokemus käytössä olleen ajoneuvon
lisälaitteiden vaikutuksesta ajoneuvon ajokäyttäytymiseen.
Seitsemässä onnettomuudessa kahdeksasta ei ole mitään mainintaa kuljettajan perehdytyksestä
tai opastuksesta. Kuljettajien opastusta voidaan sen vuoksi arvioida vain yhdessä tapauksessa:
Onnettomuudessa O3 kuljettaja ei tiettävästi ollut työkokemusta ajoneuvoyhdistelmällä ajosta.
Työnantaja oli tutkijalautakunta-aineiston mukaan antanut kuljettajalle noin viikon perehdytyksen.
Perehdytystä voi pitää kuljetustyössä merkittävänä, mutta onnettomuuden perusteella se näyttäisi
olleen riittämätön.

Taulukko 3. Kuljettajien koulutustausta ja ajokokemus
Koulutustausta ja ajokokemus

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

Kuljettajan ikä		

49

30

31

57

47

22

62

40

Ammattiautonkuljettaja 		

X

X

X

X

-

X

X

X

Jakelu- tai varastotyöntekijä

-

-

-

-

X

-

-

-

Ensimmäisen ajokortin saannista vuotta

31

12

15

40

30

7

36

21

Vähintään C-ajo-oikeus vuotta

31

12

?

40

?

?

36

21

X							

X

Ajo-opetus								
– Autokoulussa		

– ei perusopetusta				
– ei tiedossa			

X			

X		

X

X		

X		

X

Ajokokemuksen kokonaismäärä*

1000					

150		

700

Vuotuinen ajomäärä*		

100

80				

60		

50

Kokonaisajomäärä onnettomuusautolla*		

(40)				

40		

30

Liukkaan kelin ajokokemus*

25				

25		

25

50

X = Todennettu
* = Ajokokemus 1000 km
? = Ajo-oikeus oli, mutta tieto puuttuu tutkijalautakunta-aineistosta
Tyhjä solu = tieto puuttuu tutkijalautakunta-aineistosta

25

Ohjeistus, valvonta ja ohjaus
Aineistossa ei ole mainintoja siitä, miten työnantajat ovat ohjeistaneet, valvoneet tai ohjanneet
kuljettajia tai muuten puuttuneet mahdollisiin vaarallisiin työtapoihin, kuten ylinopeuksiin,
ajo- ja lepoaikarikkomuksiin, turvavyön käyttöön tai esimerkiksi logistiikkakäyttöön tarkoitetun
tietokoneen käyttöön ajon aikana. Ohjauksesta ainoa maininta oli puutavara-ajoa aloittaneelle
kuljettajalle annettu opastus.
Valvonnalle ja omavalvonnalle olisi ollut kuitenkin tarve sekä ajotapojen että ajon aikaisen
oheistoiminnan riskien hallitsemiseksi: Osalla onnettomuuteen joutuneista kuljettajista oli
useita sanktioita liikennerikkomuksista. Sanktioiden perusteena oli mm. ylinopeuksia ja ajo- ja
lepoaikarikkomuksia. Ajo- ja lepoaikarikkomukset ovat työhön liittyviä. Muilta osin aineistosta ei voi
erottaa ovatko sanktiot työ- vai vapaa-ajan ajosta. Yhdessä tapauksessa tutkijalautakunta-aineistossa
oli selkeä viittaus työn ja sanktioiden väliseen yhteyteen, mutta ei mainintaa siitä, että oliko asiaa
pyritty yrityksessä korjaamaan.
Kuljetuskalustossa on usein logistiikkakäyttöön tarkoitettu tietokone, jonka ajonaikaisen käytön
mahdollisesta ohjeistuksesta ei ole aineistossa mainintaa. Myöskään tapauksessa, jossa kuljettajalla
oli ajoneuvossa oma kannettava tietokone, ei ollut mainintaa, oliko työnantaja tietoinen asiasta.
Aineistossa ei ole myöskään mainintaa, oliko oman koneen käyttöä ohjeistettu tai rajattu. Koneessa
oli Internet-yhteys ja kuljettaja oli ollut aktiivinen sosiaalisessa mediassa työvuoron/ajon aikana.
Ohjeistusta, valvontaa ja ohjausta, samoin kuin seuraavassa luvussa läpi käytyä muiden yritysten,
viranomaisten ja ulkopuolisten tahojen toimintaa arvioidaan tarkemmin teematutkintaraportissa
TOT 05/14.

B1.3 MUIDEN YRITYSTEN, VIRANOMAISTEN JA
ULKOPUOLISTEN TAHOJEN TOIMINTA
Muina yrityksinä, viranomaisina ja ulkopuolisina tahoina kuljetustyöhön vaikuttavat useat toimijat.
Tutkijalautakunta-aineistossa ei ole järjestelmällisesti mainintoja muiden tahojen toiminnasta.
Seuraavassa on arvioitu myötävaikuttavia riskejä, joiden taustalla voi olla kuljetuksenantaja
tai vastaanottaja, kuljettajakoulutus, tutkinnon vastaanottajat, tieliikenteen valvonta ja lisäksi
työterveyshuolto.
Luvanvaraisessa liikenteessä tapahtuva kuljetustyö tapahtuu toisen lukuun. Kuljetuksilla
palvellaan lähettäjän ja vastaanottajan tarpeita. Usein ketjussa on myös toimijana kuljetusvälitysliike ja ajojärjestelijä. Näiden toimijoiden vaikutusta arvioidaan tutkijalautakunta-aineistoissa
vain harvoin. Kuitenkin onnettomuuksien taustalla voi olla riskitekijöitä, jotka riippuvat näiden
ulkopuolisten tahojen asettamista tavoitteista. Ajonopeudet, työn riittämätön tauottaminen tai
kuljettajan kiire, samoin kuin ylikuorma voivat juontaa juurensa kuljetuksen suunnittelun ja
turvallisuusjohtamisen heikkouksista, tiukasta aikatauluttamisesta tai vastaavista turvallisuuden
vaarantavista toimintamalleista.
Viitteitä lähettäjän tai vastaanottajan toimintaan liittyvistä riskeistä on tämän teematutkinnan
kolmessa tapauksessa, onnettomuuksissa O1, O5 ja O6. Onnettomuudessa O1 ajoneuvossa oli
ylikuorma. Ylikuorman ottamisen tai antamisen, tai kuormanantajan motiivia ei tutkijalautakuntaaineistossa ole arvioitu. Sen voidaan kuitenkin arvioida olevan joko kuljettajan tai kuljetusyrityksen
keino hallita ajoneuvon säiliöiden ylisuuresta koosta johtuvaa riskiä. Ylikuorma voi olla kuljettajan
tai lähettäjän asiantuntemattomuutta tai kuljetuskustannuksiin liittyvä tietoinen toimintamalli.
Myös kuljetukseen heikosti sopivan, mitä ilmeisimmin edullisen kuljetuskaluston valinnan taustalla voi olla samat syyt, tietämättömyyttä, tietoista riskinottoa tai kuljetuskustannusten minimointia.
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Onnettomuudessa O5 oli kyse toisen lukuun tapahtuvaksi suunnitellusta kuljetuksesta. Ajoneuvon valintaa on voinut ensisijaisesti ohjata asiakastarpeeseen sopivan, riittävän suurella nosturilla
varustetun auton saanti. Ajoneuvon lainanneen yrityksen toiminnassa näkyy riskientunnistamisen
ja kaluston kunnossapidon heikkous. Tapauksessa on mahdollista, että sekä sesonki, asiakkaan
tarve että kuljetuksen hinta ovat olleet ohjaamassa kaluston valintaa.
Onnettomuudessa O6 on kyse teollisuuden ja kaupan kuljetuksista, jotka ovat kuljetussopimuksilla ohjattuja. Kuljetuksen tilaajalla on kuljetussopimusten kautta mahdollisuus vaikuttaa
kuljetuksen turvallisuuteen. Mikäli tilaaja haluaa kiinnittää huomiota ajonopeuksiin ja ajo- ja
lepoaikoihin ja haluaa puuttua asiaan, se on mahdollista. Tapauksessa todettiin aikataulun olleen
tiukka, eikä työvuoroa voinut ajaa siten, että kuljettaja olisi voinut noudattaa ajo- ja lepoaikarajoituksia ja ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta. Kuljettajalla oli rikkomuksia, jotka ovat voineet olla
viite tilanteesta. Asiasta oli aineistossa työsuojelutarkastajan lausunto.
Kuljetusketjun lisäksi ulkopuolisena turvallisuuteen välillisesti vaikuttavana tahona ovat
viranomaiset, kuljettajakoulutus, työsuojeluvalvonta ja mm. liikenteen valvonta. Näiden vaikutusta
ei pääsääntöisesti tutkijalautakunta-aineistossa arvioida.
Yhtenä viranomaisten toiminnan tuottamana mahdollisena riskinä voidaan kuitenkin nähdä
tapauksen O3 kuljettajakoulutuksen mahdollinen vaikutus onnettomuuteen:
Tutkijalautakunta-aineiston mukaan kuljettaja oli saanut CE -kuljettajakoulutuksensa ”autokoulussa”. Tutkijalautakunta-aineistossa ei ole konkreettista tietoa ajo-opetuksesta. Tieto olisi tärkeä,
koska kuljettaja oli saanut CE-ajo-oikeuden syyskuussa 2009, hieman ammattipätevyysvaatimusten
voimaantulon jälkeen. Tapauksessa ei ole tiedossa, minkälaisen koulutuksen kuljettaja oli saanut,
ei myöskään sitä, oliko kuljettajatutkinto suoritettu juuri ennen lainsäädännön muutosta vai vasta
sen jälkeen: Ajankohdasta riippuen kuljettaja on voinut suorittaa CE-ajo-oikeuden vanhamuotoisten
vaatimusten mukaan: kuorma-auton ajokokemuksen ja teoria- ja ajokokeen perusteella, ilman
varsinaista kuljettajakoulutusta. Vaihtoehtoisesti hän saattoi olla ensimmäisiä ammattipätevyyskoulutuksen saaneita henkilöitä.
Osaamisen niukkuuden taustalla voi olla kaksi tekijää: joko tutkinnon vastaanottamisessa
kuljettajan osaamisen niukkuutta ei ole tunnistettu, tai koulutuksessa saatu ajo-osaaminen oli
päässyt rapautumaan ajo-oikeuden saannin ja työsuhteen alkamisen välissä. Olipa kyse kummasta
tahansa, kyse on yhteiskunnallisesti merkittävästä ongelmakentästä ja sen seurauksena syntyvästä
riskistä: Jos tutkinto pystytään suorittamaan ilman riittävää osaamista tai ajokokemusta, tai aikaa
edellisestä ajokokemuksesta on kulunut liian pitkään, edellytykset turvalliseen ajamiseen ovat
lähtökohtaisesti heikot.
Tutkijalautakunta-aineistossa on tieto kuljettajille kertyneistä sanktioista. Ajokorttirekisteriin
kirjatut liikennerikkomukset ovat osoitus kuljettajiin kohdistuneesta valvonnasta. Kuljetus- tai
asiakasyrityksiin kohdistuneesta valvonnasta ei ole aineistossa tietoa yhtä onnettomuutta lukuun
ottamatta. Siinä arviointi oli tehty onnettomuuden jälkeen.
Kolmessa onnettomuudessa kuljettajan terveydentila ja elämäntilanne ovat voineet vaikuttaa
onnettomuuden syntyyn. Mahdollisista työterveyshuollon toimenpiteistä ei ole aineistossa tietoa,
eikä työterveyshuoltoon liittyvien asioiden seuranta tällä hetkellä kuulu tieliikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntamalliin. Työterveyshuoltoon liittyvää ongelmakenttää tarkastellaan tarkemmin
teematutkintaraportissa TOT 5/14.
Myös työsuojelu- ja liikenteen valvonnalla on vaikutusta kuljetusalan riskinottoa vähentävänä
ja sitä kautta onnettomuuksia ennaltaehkäisevänä tekijänä. Kuten edellä todettiin, valvonnasta
on tutkijalautakunta-aineistoissa viitteitä ainoastaan kuljettajien, ei yritysten osalta. Kuljettajien
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rikkomusten taustalla voi kuitenkin olla työperäisiä riskitekijöitä, kuten yhdessä tapauksessa on
tunnistettu.
Teknisten riskitekijöiden osalta muiden toimijoiden tarkastelu on keskitetty teematutkintaan
TOT 1/15.

B1.4 ONNETTOMUUSTILANTEIDEN KEHITTYMINEN
Onnettomuudet tapahtuvat hyvin nopeasti ja keinot välttää onnettomuus olivat vaarallisen tilanteen
käynnistymisen jälkeen niukat. Tutkijalautakuntien arvion mukaan yhdessä onnettomuustapauksessa kuljettaja havaitsi vaaran noin kolme sekuntia ennen onnettomuutta. Muissa tapauksissa
asiaa ei ole pystytty arvioimaan, tai tutkijalautakunta on arvioinut, että kuljettaja ei ehtinyt havaita
vaaraa lainkaan. Kahdessa tapauksessa kuljettaja yritti korjata suistuvan ajoneuvon ajolinjaa, siinä
kuitenkaan onnistumatta. Muissa kuljettaja ei pystynyt tai ehtinyt tehdä mahdollista jarrutusta
lukuun ottamatta mitään.
On syytä olettaa, että useimmat onnettomuudet ovat olleet niin nopeita ja rajuja, että suistumisen
käynnistymisen jälkeiseen tapahtumasarjaan oli erittäin vaikea vaikuttaa, eikä suistumista ole
tapauksissa pystytty pysäyttämään tai korjaamaan. Toisaalta puolet kuljettajista ajoi onnettomuushetkellä ylinopeutta ja on muistettava, että mitä korkeampi ajonopeus ja mitä suurempi
massa lähtötilanteessa on, sitä suuremmasta liike-energiasta on kyse ja sitä vaikeampi tilannetta
on enää hallita. Ylinopeuden ja ylikuorman yhteisvaikutuksesta syntyvän normaalitilannetta
korkeamman liike-energian vuoksi ajoneuvo suistuu kauemmaksi kuin sallitulla nopeudella ja
-massalla. Pidemmän suistumismatkan aikana suistumislinjalla on usein enemmän erilaisia
liikenneympäristön esteitä kuin lyhyemmällä suistumismatkalla. Tästä esimerkkinä tarkastellussa
aineistossa ollut tapaus, jossa oli yli 100 metrin suistumismatka. Tänä aikana ajoneuvo ehti kaatua
ja törmätä useisiin esteisiin. Toisaalta onnettomuuksien joukossa on tapauksia, kuten onnettomuus O2, jossa suistumismatka on ollut lyhyt ja törmäys liikenneympäristön esteisiin voimakas.
Molemmissa tapauksissa suistumisen seurauksia olisi voitu lieventää alemmalla ajonopeudella
ja turvallisemmalla liikenneympäristöllä.
Varsinaiseen suistumiseen liikenneympäristöllä oli vaikutusta vain elementtikuorman
kuljetuksessa ja puutavara-auton suistumisessa. Kumpikin onnettomuus tapahtui kaarteessa,
mutta kumpaankin onnettomuuteen liittyy myös muita riskitekijöitä, kuten nopeus. Mutka ei
sinällään onnettomuutta aiheuttanut, vaan kyse oli kuljettajan toiminnan, ajoneuvon, lastin ja
liikenneympäristön yhteisvaikutuksesta.
Suistumisen vaikutuksia voidaan yrittää minimoida siten, että kuljettaja pyrkii ohjaamaan
ajoneuvoa, mikäli se on pyörillään. Käytännössä törmäys liikenneympäristön esteisiin voi
kuitenkin vahingoittaa ajoneuvon ohjauslaitteita niin, ettei se ole enää ohjattavissa. Ohjauksen
vahingoittuminen on yleisesti tunnettu riskitekijä raskaan liikenteen onnettomuuksissa.
Liikenne on jatkuvasti muuttuva ja haastava toimintaympäristö. Sen vuoksi on vaikea arvioida
onnettomuuksien täsmällisiä riskitekijöitä ja niiden vaikutusta onnettomuuteen. Yhteenvetona
voidaan kuitenkin todeta, että monessa onnettomuudessa oli välittömän ihmisen toimintaan
liittyvän riskitekijän taustalla useita myötävaikuttavia riskitekijöitä, jotka liittyvät ajoneuvoon,
kuormaan, liikenneympäristöön tai töiden suunnitteluun, organisointiin tai muihin toimijoihin.
Todetut riskitekijät on tiivistetty taulukkoon 4.
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Taulukko 4. Onnettomuuksien taustalla todetut välittömät
turvallisuuspoikkeamat:

TURVALLISUUSPOIKKEAMAT
O1
O2
O3
O4 O5 O6
								
Ihmisen toiminta

X

Kuljettaja teki muuta ajon aikana

X					

X

X

X

X

X

O7

O8

X

X

X		

Kuljettajan toiminta								
- Kokemattomuus

-

?

X

X

X

-

-

- Ylinopeus

X			

X

X		

X

-

- Liian korkea tilannenopeus			

X			

X		

- Muu vaarallinen työtapa

-

X

-

-

?					

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

Työympäristön poikkeamat								
Ajoneuvotekninen vika
X
-

-

X

- Väsymys		

-

-

-

- Kuljettajan osaaminen ja riskien
tunnistaminen
- Turvavyön käyttämättömyys

MYÖTÄVAIKUTTAVAT riskitekijät
Ajoneuvotekniikka, muut riskit

								
X

-

X

X

Ei turvavöitä					

X

-

X

X		

X

-

Kuormaan liittyvät riskitekijät								
- Ylikuorma

X

-

-

-

-

-

-

-

- Kuorman varmistaminen

-

-

-

-

-

-

-

-

- Korkea painopiste

X

X

X

-

-

-

-

-

Tie ja liikenneympäristö

-

X

X

X

X

X

X

-

Keli		

-

X

-

-

-

X

-

-

Työolosuhteet ja tilanne

X

X

X

X

X

X

?

X

Töiden suunnittelu ja organisointi

X

?

X

X

X

X

X

X

Koulutus ja perehdytys

?

?

(X)

?

?

?

?

?

Ohjeistus, valvonta ja ohjaus

?

?

?

?

?

?

?

?

MUIDEN TOIMIJOIDEN TOIMINTA

X		

X*

X

X

X

X

X

X = todennettu
(X) = todennettu, katso tarkemmin teksti
X* = ajoneuvon huolto/kunnossapito
- = ei todettua vaikutusta
? = Tutkijalautakunta-aineistossa ei riittävää tietoa
Tyhjä solu = tutkijalautakunta-aineistossa ei todettu riskiksi, tai aineistossa ei ole tietoa
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B2. MAHDOLLISUUDET VÄLTTÄÄ TAI RAJOITTAA VAHINKOA
Teematutkinnassa tarkastelluissa kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa vaaratilanne
oli suistuminen. Vaarallinen tapahtuma oli suistumista seurannut ajoneuvon törmäys tai kaatuminen. Kun suistuminen on tapahtunut, ainoa merkittävä keino vähentää vahinkoja on turvavyön
käyttö ajon aikana. Turvavyö pitää kuljettajan paikoillaan suistumisen ja mahdollisten törmäysten
aikana ja vähentää vammoja.
Turvavyön käytön puolesta puhuu tutkijalautakunta-aineistoissa olevat toistuvat viittaukset
siihen, että raskaan ajoneuvon ohjaamo oli onnettomuudessa säilyttänyt hyvin tai melko hyvin
muotonsa ja siellä oli jäänyt riittävästi elintilaa kuljettajalle. Onnettomuudesta oli tullut kuolemaan
johtanut tapaturma siitä syystä, että kuljettaja oli suistumisen ja törmäyksen yhteydessä sinkoutunut ajoneuvon sisäosiin tai pudonnut ohjaamosta ja jäänyt osittain tai kokonaan ajoneuvonsa
alle saaden kuolemaan johtaneet vammat.
Myös ajoneuvon renkaan pettämistä seuranneessa onnettomuudessa kuljettajan turvavyön käyttö
olisi todennäköisesti estänyt kuljettajaa lyömästä päätään suistumisen ja törmäysten yhteydessä.
Tällöin kuljettaja olisi voinut säilyttää toimintakykynsä, olla tajuissaan ja olisi mahdollisesti voinut
pelastautua. Ajoneuvossa ei ollut turvavöitä.
Törmäysturvallisuutta olisi voitu parantaa myös turvatyynyllä. Tämän teematutkinnan yhdessäkään tapauksessa ei ole mainintaa, että onnettomuusajoneuvo olisi ollut varustettu turvatyynyllä,
eikä se ole raskaassa kalustossa vielä tavanomainen.
Teematutkinnassa tarkastelluissa tapauksissa onnettomuuteen joutuneiden kuljettajien vammat
ovat olleet vakavat ja jokainen kuljettaja on kuollut onnettomuuspaikalla. Tutkijalautakuntaaineistossa ei ole yhtään mainintaa, jonka mukaan ensiavun nopeuttamisella olisi voitu vähentää
onnettomuuden seurauksia.
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c.

TurvallisuusjohtamiseEN
LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT

T

urvallisuusjohtaminen on luonnollinen osa työturvallisuuden varmistamista ja pohjautuu
työturvallisuuslakiin. Yrityksen johtamisen ja turvallisuusjohtamisen työkaluna voidaan
käyttää turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Turvallisuusjohtamisen käytännöt ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä voivat vaihdella mm. yrityskoon mukaan. Turvallisuusjohtamisjärjestelmiä ei
ole kuljetusyrityksissä kuitenkaan järjestelmällisesti käytössä, eikä turvallisuusjohtaminen tai
turvallisuusjohtamisjärjestelmä kuulu käsitteenä kuljetustyötä ohjaavaan tieliikennelainsäädäntöön.
Poikkeuksena tästä ovat vaarallisten aineiden kuljetukset. Tässä teematutkinnassa ei ollut mukana
yhtään vaarallisten aineiden kuljetuksissa tapahtunutta onnettomuutta.
Työturvallisuuslaki asettaa kuljetusyrityksille samat turvallisuusjohtamisen vaatimukset kuin
muillekin työnantajille. Lisäksi kuljetuksen tilaajalla on mahdollisen oman turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä perusteella ja kuljetussopimusten kautta mahdollisuus vaikuttaa kuljetuksen
turvallisuuteen. Kuljetussopimusten ja laatujärjestelmien kautta voidaan asettaa vaatimuksia
lainsäädännön noudattamiselle, mm. ajonopeuksien, ajo- ja lepoaikojen noudattamiselle sekä
ajoneuvon kunnolle ja kunnossapidolle.
Tieliikenneonnettomuuksien tutkintamenetelmään ei kuulu turvallisuusjohtamisen järjestelmällinen arviointi. Tämän vuoksi tutkijalautakunta-aineistossa ei ole pääsääntöisesti arvioitu kalustollaan
onnettomuuteen joutuneiden kuljetusyritysten, saati logistiikkaketjun turvallisuusjohtamista,
turvallisuusjohtamisen periaatteita, lähtökohtia, viestintää tai yhteistoimintaa. Myös riskienhallinnan
toteuttaminen, osaamisen, soveltuvuuden ja pätevyyksien hallinta, turvallisuuden seuranta ja kehittäminen jäävät pääsääntöisesti tutkijalautakunta-arvioiden ulkopuolelle. Tutkijalautakunta-aineistossa
ei ole mainintaa onnettomuuteen kalustollaan ja kuljettajallaan joutuneesta yrityksestä ylipäätään,
joten turvallisuusjohtamisen tason arviointiin ei aineistossa ole pääsääntöisesti riittävää tietoa.
Tutkijalautakunta-aineiston perusteella on kuitenkin perusteltua esittää, että tutkittujen onnettomuuksien taustalla on myös turvallisuusjohtamiseen liittyviä heikkouksia. Seuraavassa tarkastellaan
turvallisuusjohtamiseen liittyviä riskitekijöitä niiltä osin, kuin niistä on tutkijalautakunta-aineiston
perusteella saatu viitteitä. Lisäksi onnettomuuksien taustalla olleita mahdollisia turvallisuusjohtamiseen liittyviä riskejä on arvioitu aiempien liikenneturvallisuustutkimusten perusteella.

C 1. Turvallisuustoiminnan periaatteet ja 			
lähtökohdat
Lähdeaineistoissa ei ole pääsääntöisesti arvioitu yritysten turvallisuusjohtamisen periaatteita
tai lähtökohtia. Suoranaisesti turvallisuusjohtamiseen ja työturvallisuuteen liittyvä maininta oli
vain yhdessä onnettomuudessa, jossa tutkijalautakunta viittasi yrityksen toimintamalleihin ja
aikataulusuunnitteluun. Tämän lisäksi viitteitä turvallisuusjohtamisen linjoista ja heikkouksista
saadaan riskienhallinnan, osaamisen, soveltuvuuden ja pätevyyksien osalta muutamassa muussakin
tapauksessa, esimerkiksi
• ylikuorman ottamisessa
• heikkokuntoisen kaluston käytössä
• ajojärjestelyissä ja
• omavalvonnassa kaikissa tapauksissa, joissa kuljettajalle kertyy toistuvia sanktioita.
Näistä lisää kohdassa C3, riskienhallinnan toteuttaminen ja teematutkinnassa TOT 05/14.
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C 2. Viestintä ja yhteistoiminta
Tutkijalautakunta-aineistossa ei ole suoranaisia mainintoja yrityksen turvallisuusviestintään tai
yhteistoimintaan liittyvistä asioista. Yhteistyön mahdollisuus olisi esimerkiksi viranomaisten
kanssa kuljettajien ajotapojen ja rikkomusten seurannassa. Tällä hetkellä liikennerikkomuksia
tai ajo-oikeuden menetystä ei pääsääntöisesti ilmoiteta työnantajalle. Tieto jää kuljettajan oman
ilmoituksen varaan ja kuljettaja voi jättää kertomatta ajokiellosta. Tämän vuoksi työnantajalla
on huomattava haaste ottaa asia huomioon turvallisuusjohtamisessa ja riskienhallinnassa.
Ongelma on selkeä lainsäädännöllinen yhteistoiminnan ja viestinnän ongelma, ja se voi haitata
kuljetusyritysten määrätietoista turvallisuusjohtamista. Toisaalta tämänhetkinen toimintatapa
voi peittää kuljetusketjun turvallisuusjohtamisen heikkouksia, koska sanktiotiedot voivat jäädä
kuljettajakohtaisiksi, eivätkä keräänny yrityskohtaiseksi tiedoksi viranomaisjärjestelmiin.

C 3. Riskienhallinnan toteuttaminen
Teematutkinnan tapauksissa riskien arvioinnin heikkoudet näkyivät sekä työn ja työvuorosuunnittelun, aikataulujen suunnittelun, kaluston valinnan, kunnon että kunnossapidon heikkouksina.
Lisäksi tapauksissa oli viitteitä kuorman riskien, ylikuorman riskien tunnistamisen heikkoudesta
tai mahdollisesti tietoisesta riskinotosta osana yritysten määrätietoista riskienhallintaa ja turvallisuusjohtamista.
Esimerkiksi onnettomuudessa O1 oli sekä kalustoon, kaluston kuntoon, kuormaan että
kuljettajaan liittyviä riskejä, joiden kokonaisvaikutusta ei ilmeisesti ollut tunnistettu. Ajoneuvon
soveltuvuuden ohella ajoneuvon kunnossapidon puutteiden aiheuttama riski oli yrityksessä
ilmeisesti aliarvioitu. Ylikuorman ottaminen oli myös riski, mutta ylikuorma on voinut olla myös
tietoinen keino yrittää hallita nestemäisen kuorman aiheuttamia riskejä. Vaihtoehtoisesti se on
voinut olla kuljetustehokkuuteen liittyvää riskinottoa. Myös kuljettajan elämäntilanteen parempi
tunnistaminen ja huomioon ottaminen olisi ollut osa riskienhallintaa.
Onnettomuudessa O2 kuljetusreitti oli korkea kuorma ja olosuhteet huomioon ottaen vaarallinen. Tutkijalautakunta-aineistossa ei ole mainintaa siitä, oliko yrityksessä arvioitu käytetyn reitin
tai kuljetuksen ajoituksen mahdollisia riskejä. Keliriskiin oli tapauksessa varauduttu hyvin, sillä
koko ajoneuvossa oli hyväkuntoiset talviolosuhteisiin tarkoitetut renkaat.
Onnettomuudessa O3 oli opastuksella varauduttu kuljettajan kokemattomuuden riskiin. Sen
sijaan kaluston jarrujen kunnossapidon heikkouksista johtuvan riskin tunnistamisesta ei ole tietoa.
Myöskään onnettomuuksissa O4 ja O5 ei ole mainintaa kalustoon liittyvien riskien arvioinnista.
Onnettomuudessa O5 ajoneuvo oli lainassa toiselta toimijalta ja oli kuljettajalle vieras. Lisäksi
molemmilla kuljettajilla oli ”kiire”. Sekä kokemattomuus että kiire ovat tunnettuja riskitekijöitä.
Lisäksi ajoneuvon ominaisuudet ja kunto olivat selkeitä riskejä, jota ei mahdollisesti tunnistettu
sen enempää ajoneuvon omistajan kuin lainaajankaan yrityksessä.
Turvallisuusjohtamisen ja -politiikan heikkous näkyy myös sekä onnettomuudessa O6 että
O8. Kappaletavara-ajossa toimintatavan pitkäkestoisuus ja molemmissa tapauksissa kuljetusten
virheellinen suunnittelu olivat merkki riskin aliarvioinnista tai tietoisesta riskinotosta.
Onnettomuudessa O7 tutkijalautakunta ei ole arvioinut yrityksen turvallisuusjohtamisen,
seurannan, valvonnan tai kuljetustyön suunnittelun välistä yhteyttä onnettomuustapahtumaan.
Myös ajopiirturitiedot puuttuvat aineistosta.
Onnettomuudessa O8 on ilmeisesti kysymys ammattipätevyyskoulutuksen mukanaan
tuomasta uudesta ilmiöstä, koulutuspäivien ja työn yhteensovittamisesta. Koulutuksen sisältöä
ei ole tutkijalautakunta-aineistossa mainittu, mutta työnantaja on ollut koulutuksesta tietoinen.
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Kuljettajalla piti aineiston mukaan olla koulutuksen jälkeen vapaapäivä, mutta hän lähti yövuoroon.
Aineistossa ei ole arvioitu työhön lähdön syytä. Koska kuljettaja oli työsuhteinen, eikä tapaukseen
liity rikosta, ajon voi katsoa tapahtuneen työnantajan työnjohto-oikeuden perusteella. Olipa ajoon
lähdön syy mikä tahansa, kuljettajan väsymys oli selkeä riski.
Osalla kuljettajista oli kertynyt useita sanktioita. Tutkijalautakunta ei ole pääsääntöisesti arvioinut
mahdollista yhteyttä kuljettajalle kertyneiden toistuvien tieliikennerikkomusten ja yrityksen
turvallisuusjohtamisen, kuljettajan seurannan, valvonnan tai kuljetustyön suunnittelun välillä.
Aineistoista ei ilmene, oliko työnantaja tietoinen kuljettajan saamista sanktioista. Jos tieto oli,
mutta yritys ei puuttunut asiaan, voi kyse olla yrityksen turvallisuuskulttuuriin liittyvästä tietoisesta
riskinotosta.
Onnettomuuksissa oli myös useita viitteitä kaluston sopimattomuuteen liittyvistä riskeistä,
kaluston lisälaitteisiin, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä riskitekijöistä ja turvavyön puuttumisen
aiheuttamasta riskistä. Samoin useissa onnettomuustapauksissa liikenneympäristö on muodostanut merkittävän riskin ja pahentanut onnettomuuden seurauksia. Onnettomuustapauksissa sekä
jyrkät luiskat, liittymät, kaiteet että ajoradan lähialueen heikko törmäysturvallisuus, kuten veden
täyttämä soramonttu, ovat lisänneet onnettomuuksien tuhoisuutta. Toisaalta loivakin luiska on
ollut riittävä töyssy aiheuttamaan kuljettajan putoamisen ajoneuvosta.
Kaluston ja liikenneympäristön osalta riskienhallintaa on arvioitu tarkemmin teematutkintaraportissa TOT 1/15.

C 4. Osaamisen, soveltuvuuden ja pätevyyksien
hallinta, turvallisuuden seuranta ja kehittäminen
Tutkijalautakunta-aineistossa ei ole arvioitu osaamisen, soveltuvuuden tai pätevyyksien hallintaa
muuten kuin kuljettajan osalta. Myös kuljettajien koulutukseen ja pätevyyteen liittyvä dokumentaatio
on aineistossa niukka. Osaamista oli arvioitu kuljettajan ajo-oikeuden kautta. Kuljetustyön edellyttämiä osaamisvaatimuksia tai osaamisen huomioon ottamista rekrytointitilanteessa ei ole arvioitu.
Kuljettajan pätevyys oli ajo-oikeudella arvioituna jokaisessa tarkastellussa tapauksessa kunnossa.
Sen sijaan aineistossa näkyy yksittäisten kuljettajien osalta raskaan ajoneuvon ajokokemuksen
tai onnettomuusajoneuvolla ajamisen niukkuus. Osaamisen edistämisestä on maininta vain
puutavara-auton kuljettajan tapauksessa.
Töiden ohjeistamisesta tai ohjeiden noudattamisesta ei tutkijalautakunta-aineistossa ole arviota.
Aineistossa ei ole myöskään mainintaa siitä, oliko useita sanktioita saaneiden kuljettajien vaarallisiin työtapoihin puututtu. Turvallisuusjohtamisen näkökulmasta ei ole tietoa, onko työtapoja tai
vahinkoja seurattu ja miten asiat on työpaikalla käsitelty. Aineistossa ei ole myöskään tietoa, onko
kuljettajan soveltuvuutta kyseiseen työhön arvioitu.
Turvallisuusjohtamisen yhtenä tärkeänä osa-alueena on henkilöstön työkyvyn seuranta
soveltuvuuden osana. Työterveyshuoltoa ei tutkijalautakunta-aineistossa ole arvioitu, mutta
teematutkinnan tapauksissa on viitteitä tapauksista, joissa joko kuljettajan fyysinen terveydentila
tai elämäntilanne on ollut haasteellinen. Mahdollisesta työterveyshuollon konsultaatiosta ei ole
tämän aineiston tapauksissa mainintaa. Kuljettajien terveydentilasta ja työterveyshuollon vaikutusmahdollisuuksista lisää töiden järjestelyyn liittyvässä teematutkinnassa TOT 05/14.
Aineistossa ei ole mainintoja kuljetusyrityksillä käytössä olleista seurantajärjestelmistä,
seurannasta tai menetelmien kehittämisestä. Kuitenkin seuranta on teknisesti mahdollista ja on
oleellinen osa turvallisuusjohtamista ja riskienhallintaa.
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D.

SUOSITUKSET TYÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI

T

ässä TOT-raportissa turvallisuusjohtamisen tarkastelun painopiste on teeman mukaisesti kuljettajan osaamista painottavassa näkökulmassa. Suositukset työturvallisuuden edistämiseksi
on tekniikan näkökulmasta esitetty teematutkintaraportissa TOT 1/15 ja kuljetusten järjestelyn
osalta raportissa TOT 5/14.

D 1. Välittömien turvallisuuspoikkeamien
torjunta
Ajon aikaiseen hetkelliseen turvallisuuspoikkeamaan voidaan varautua sekä kuljettajaan liittyvillä
toimenpiteillä että laaja-alaisella turvallisuusjohtamisella. Välittömien poikkeaminen ennaltaehkäisemiseksi pitää huomio kiinnittää riskitekijöiden minimointiin varmistamalla kuljettajien
osaaminen ja soveltuvuus, mutta myös ottamalla turvallisuus huomioon kuljetusten suunnittelussa, ajoneuvon ja lastin yhteensovittamisessa sekä liikenneympäristössä. Onnettomuuksien
ennaltaehkäisemiseksi pitää varmistaa myös muiden toimijoiden, kuten huoltohenkilökunnan ja
suunnittelijoiden osaaminen, koulutus, opastus ja riskienarviointiosaaminen.

D1.1 KULJETTAJAN VELVOLLISUUDET JA TOIMINNAN OHJAUS
Kuljettajan toimintaa ja osaamista tulee tukea määrätietoisella turvallisuusjohtamisella ja riskienhallinnalla. Kun turvallisuus otetaan huomioon suunnittelusta toteutukseen, kuljettaja pystyy
keskittymään omaan asianmukaisen toimintansa varmistamiseen.
Kuljettajan toimintaa tulee ohjata luomalla hänelle turvalliset ajo-olosuhteet. Työvuorot,
aikataulut ja kuljetusten ajoitus tulee suunnitella niin, että ne tukevat kuljettajaa pitäytymään
turvallisessa ajotavassa ja ajoneuvokohtaisessa sallitussa ajonopeudessa tai tätä alemmassa
turvallisessa tilannenopeudessa.
Turvallisen toiminnan varmistamiseksi kuljettajaa tulee ohjata käyttämään ennakoivaa ajotapaa ja
turvallista tilannenopeutta: Kuljettajan pitää sovittaa ajonopeus liikenneympäristöön ja tilanteeseen.
Ajamiseen pitää keskittyä. Oheistoimintoja pitää välttää. Ajoneuvon kunto pitää tarkistaa jo ennen
liikkeelle lähtöä. Kiireen tunteen aiheuttama paine pitää torjua määrätietoisesti ja orientoitua
turvalliseen ajamiseen.
Kuljettajan pitää käyttää ajon aikana turvavyötä. Turvavyön käyttövaatimus ja sen perusteet pitää
tehdä yrityksissä näkyväksi. Raskaan ajoneuvon ohjaamo pysyy useimmissa onnettomuuksissa
melko hyvin muodossaan ja pystyy hyvin suojelemaan turvavöitä käyttävää kuljettajaa. Kyse on siis
ensisijaisesti kuljettajan omasta työturvallisuudesta ja työkyvystä, mutta myös kuljetusyrityksen
ja asiakkaan toiminnan turvaamisesta ja lainsäädännön noudattamisesta.
Kuljettajien rekrytoinnissa pitää lähtökohtana olla riittävä ajo-oikeus ja ammattipätevyys, mutta
myös osaaminen. Työnopastuksessa sekä täydennyskoulutuksessa on otettava huomioon kuljettajan
todellinen osaaminen ja yksilölliset kehitystarpeet. Koulutus, opastus ja ohjeistus toistetaan
tarvittaessa esim. ajoneuvon tai työn vaihtuessa.
Koulutus ja sen edellyttämä kokonaisaika tulee ottaa huomioon työvuorosuunnittelussa siten
että koulutuksen kuormittavuus ei aiheuta työturvallisuusriskiä. Asia on yhtä tärkeä niin ammattipätevyys-, tuote- kuin minkä tahansa muun koulutuksen yhteydessä.
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D1.2 AJONEUVOTEKNIIKKA ja LIIKENNEYMPÄRISTÖ
Turvallisuus pitää varmistaa tieliikenteeseen ja kuljetukseen sopivalla ja kunnossa olevalla kalustolla, jossa on asianmukainen turvatekniikka. Turvallisuutta tulee parantaa uusimalla kalustoa ja
ottamalla käyttöön kehittynyttä ajoneuvotekniikkaa. Kalusto- ja varustehankinnoissa sekä huollossa
pitää käyttää työturvallisuutta ja kuljetusten turvallisuutta tukevia päätöksiä ja toimenpiteitä.
Ajoneuvot pitää huoltaa ennakoivasti ja kuljettajia tulee kannustaa tunnistamaan ja ilmoittamaan
kaluston mahdolliset vikaantumiset. Samalla pitää varmistaa, että ilmoitus johtaa myös korjaaviin
toimenpiteisiin. Turvallisuusvaatimus koskee sekä vakituista että tilapäistä kalustoa ja henkilöstöä.
Ajoneuvotekniikkaan ja liikenneympäristöön liittyvien turvallisuuspoikkeaminen torjunnasta
lisää teematutkintaraportissa TOT 1/15.

D1.3 KULJETUSTEN SUUNNITTELU
Kuljetusyritykset voivat torjua turvallisuuspoikkeamia mm. seuraamalla yrityksen omassa toiminnassa tapahtuneita tapaturmia, läheltä piti -tilanteita ja turvallisuuspoikkeamia, ja kehittämällä
omaa toimintaansa vastaavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi. Myös omalla toimialalla tapahtuneista onnettomuuksista, läheltä piti -tilanteista ja turvallisuustutkimuksista, sekä tapaus- että
tilastotiedoista voidaan oppia ja kehittää siten toimintaa turvallisemmaksi.
Kuljetusten suunnittelussa pitää ottaa huomioon liikenneympäristö, keli ja muu liikenne.
Tieto väsyneenä ajamisen, työn liian niukan tauottamisen, korkeiden ajonopeuksien ja pitkien
työvuorojen ja ajoaikojen aiheuttamista riskeistä pitää hyödyntää kuljetusten suunnittelussa. Hyvän
pohjan tähän antaa lainsäädännön ohjaus. Suunnitelmien toteutumista ja palautetta pitää seurata
aktiivisesti ja tarvittaessa reagoida heikkouksiin korjaavilla toimenpiteillä.
Kuljetuksissa tulee käyttää selkeitä, lainsäädännön mukaisia työohjeita ja niiden noudattamista
on seurattava aktiivisesti. Poikkeamiin on puututtava ohjeistamalla, huomauttamalla tai tarvittaessa
varoittamalla. Suunnittelussa pitää ottaa huomioon realistiset ajonopeudet ja ajo- ja lepoaikoja
säätelevä lainsäädäntö. Ajonopeuksien, ajo- ja lepoaikojen toteutumista ja kuljettajaa toimintaa
pitää valvoa ja niihin pitää puuttua tarvittaessa.
Työvuorosuunnittelussa on otettava huomioon kuljettajien kokonaiskuormittuminen ja
mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaiset ja ihmisen luonnolliset fysiologiset tarpeet. Työvuorosuunnittelussa ja kuljettajien työterveyshuollossa pitää lisäksi ottaa huomioon työn ja perheen
yhteensovittaminen.
Kuljettajan toimintaa ja rikkomuksia pitää seurata ja niihin pitää puuttua. Sitä varten tulee luoda
seurantajärjestelmä. Työnantajan pitää velvoittaa kuljettaja ilmoittamaan saamistaan sanktioista.
Myös kuljetustenantajan, tilaajan ja/tai lähettäjän pitää omalta osaltaan torjua turvallisuuspoikkeamia. Edellä mainituilla osapuolilla on oman suunnittelunsa ja kuljetussopimusten
kautta mahdollisuus vaikuttaa kuljetuksen turvallisuuteen, ajonopeuksiin, ajo- ja lepoaikojen
noudattamiseen sekä kuljettajan koulutukseen.

D 2. Turvallisuusjohtamisen kehittäminen
Turvallisuusjohtamista pitää kehittää kokonaisvaltaisesti. Kuljetusketjuissa tulee huolehtia
toiminnan lainsäädännönmukaisuudesta. Kuljetusalan turvallisuuden varmistamisessa pitää ottaa
huomioon tieliikennelainsäädäntö, mutta myös työturvallisuuslaki niin kuljettajaan, kalustoon,
varusteisiin, hankintoihin kuin suunnitteluun, kuljetussopimuksiin ja työterveyshuoltoon liittyvissä
asioissa. Sekä turvallisuusjohtamisen että riskienhallinnan pitää olla jatkuva prosessi. Riskit ja
turvallisuuspoikkeamat pitää tunnistaa ja tunnustaa ja niihin pitää puuttua.
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Turvallisuusjohtamisjärjestelmän pohjana voidaan käyttää turvallisuusjohtamisen perusmalleja
tai esimerkiksi Trafin tuottamaa vastuullisuusmallia, joka muokataan omaa toimintaa ja toiminnan
laajuutta vastaavaksi.

D2.1 RISKIENHALLINTA
Riskienarvioinnin tulee olla kokonaisvaltaista ja riskienhallintatoimenpiteiden järjestelmällisiä
ja jatkuvia. Riskienhallinnassa pitää ottaa huomioon henkilöstön, työvuorojen ja aikataulujen
suunnittelu, työvälineiden suunnittelu ja hankinta, sekä viimekädessä ajoneuvojen valinta kuljetuksiin, samoin kuin kaluston kunnossapidon suunnittelu. Samoin kuorman määrä, mahdollisesti
kuljetusten aikataulut ja reitit pitää sisällyttää riskienarviointiin jo kuljetussopimuksesta alkaen.
Kaluston hankinnassa, valinnassa ja kunnossapidossa määrätietoinen turvallisuusjohtaminen
on avainasemassa. Tietoista riskinottoa pitää välttää.
Liikenneympäristön törmäysturvallisuus pitää ottaa huomioon riskienarvioinnissa ja kuljetusten, kuljetusreittien ja aikataulujen suunnittelussa. Lyhyellä aikavälillä liikenneympäristön
heikkouksiin joudutaan sopeutumaan. Pitkällä aikavälillä liikenneympäristön rakenteisiin pitää
pyrkiä vaikuttamaan yhteistyössä tienpitäjän ja liikenteen sidosryhmien kanssa.

D2.2 OSAAMISEN, SOVELTUVUUDEN JA
PÄTEVYYKSIEN HALLINTA
Tällä hetkellä pätevyysvaatimukset on asetettu vain kuljettajille ja kuljetusyrittäjäksi ryhtyvälle.
Muille toimijoille (vaarallisten aineiden kuljetuksia lukuun ottamatta) ei ole suoranaisia
pätevyysvaatimuksia. Turvallisuusjohtamisen kehittämisessä pitää kuitenkin ottaa huomioon
kokonaisvaltaisesti paitsi kuljettajan, myös kaikkien muiden toimijoiden osaaminen, soveltuvuus
ja pätevyys, ja niitä on kehitettävä jatkuvasti. Osaaminen, pätevyys ja kokemus pitää tarkistaa
ja dokumentoida, jotta se on tiedossa ja voidaan ottaa huomioon sekä kuljettajan osaamisen
kehittämisessä että kuljetusten suunnittelussa.
Organisaatiossa pitää hyödyntää kuljettajien ammattipätevyyskoulutusta: tunnistaa kuljettajan
henkilökohtaisen osaamisen vahvuudet ja heikkoudet ja valita koulutus kuljettajan ja työn luomien
tarpeiden mukaan. Osaamisen mahdollisen niukkuuden tunnistaminen pitää olla sekä kokemattoman että kokeneen kuljettajan osaamisen niukkuuden tunnistamista. Samoin soveltuvuuden
hallinnan pitää tarvittaessa olla paitsi kokemattoman, myös kokeneen kuljettajan toimintamallien
korjaamista, sanktiot huomioonottamista, terveyden ja elämäntilanteen tunnistamista ja niiden
mukaan toimimista. Toimenpiteet, kuten opastaminen, ohjaus ja koulutus on suunniteltava
tarvittaessa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.
Osaamisen niukkuus pitää erityisesti ottaa huomioon rahdin tai kaluston vaihtuessa tai
ajoneuvotekniikan kehittyessä. Muutokset pitää ennakoida.
Aikataulujen mahdollinen paine ja kuljettajan toimintatavat erilaisissa tilanteissa pitää ottaa
huomioon. Yrityksillä on seurantajärjestelmien, kuten piirturitietojen ja polttoaineenkulutuksen
seurantaan liittyvien tietojärjestelmien kautta mahdollisuus seurata kuljettajan toimintaa. Mikäli
seurantajärjestelmä on puutteellinen, sitä tulee kehittää. Saatua tietoa pitää hyödyntää, tarvittaessa
puuttumalla kuljettajan toimintaan.
Turvallisuusjohtamiseen on sisällytettävä rekrytointi. Uusia kuljettajia tarvitaan, eikä kokemattoman henkilön palkkaukselta voida välttyä. Kokemattomuus pitää kuitenkin todentaa rekrytoinnissa
ja sen riskit pitää minimoida opastuksella, kuljettajan tausta kokonaisuutena huomioon ottaen.
Lisäksi on huolehdittava kuljettajien ohjeistamisesta ja ohjeiden noudattamisesta.
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Turvallisuusjohtamisen tärkeä osa-alue on henkilöstön työkyvyn ja elämäntilanteen seuranta.
Työterveyshuolto pitää kytkeä oleelliseksi osaksi turvallisuusjohtamista. Tavoitteeksi pitää asettaa,
että yhteistyöllä minimoidaan kuljettajan tilapäisestä tai pidempikestoisesta työkyvyn alentumisesta,
elämäntilanteesta tai muusta syystä johtuva työkyvyn tai keskittymiskyvyn alentuminen ja siitä
johtuvat riskit ja tapaturmat.
Vaarat pitää tunnistaa ja arvioida, mahdolliset työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet pitää
dokumentoida ja ne pitää käsitellä. Mahdolliset riskitekijät pitää tunnistaa ja toimintatavat korjata.

D2.3 SEURANTA, KEHITTÄMINEN JA VIESTINTÄ
Kuljetusten turvallisuutta, työ- ja liikenneturvallisuutta pitää seurata ja parantaa määrätietoisella
turvallisuusjohtamisella. Johtamisessa pitää ottaa huomioon kuljettaja ja tämän osaaminen,
mutta myös muu henkilöstö ja heidän osaamisensa, kalusto, rahti ja kuljetussopimukset, sekä
liikenneympäristö, johtaminen, suunnittelu ja yhteiskunnan vaatimukset.
Toteutumista pitää seurata ja seurantatietoa pitää käyttää jatkuvaan kehittämiseen: Reitit,
aikataulut, työvuorot ja ajoajat kehitetään sellaisiksi, että ne tukevat turvallisuutta ja kuljettajan
turvallista ajokäyttäytymistä. Kuljettajan turvallisuushakuista toimintaa pitää tukea. Samalla pitää
seurata jokaisen kuljettajan henkilökohtaisia edellytyksiä hoitaa työ turvallisesti. Kuljettajien
rekrytointi, opastus, koulutus, sekä terveydentilan, soveltuvuuden ja elämäntilanteen seuranta ja
huomioon ottaminen pitää olla osa seurantaa ja jatkuvaa kehittämistä.
Turvallisuusjohtamisessa pitää luoda ohjeet, joissa on selkeät linjaukset sallituille nopeuksille,
ajo- ja lepoajoille ja työvuorojärjestelyille. Kuljetusyritysten pitää seurata kuljettajien toimintaa
ja lainsäädännönmukaisuutta ajopiirturitietojen, tai muiden seurantajärjestelmien, kuten
polttoaineen kulutustietojen seurantaan helposti liitettävien nopeus- ja paikkatietojärjestelmien
kautta. Poikkeamien riskitekijät pitää jäljittää ja korjata. Lainsäädännön asettamien velvoitteiden
noudattamista ja mm. turvavyön käyttöä pitää seurata ja poikkeamiin pitää puuttua.
Kaluston kuntoa, soveltuvuutta ja kunnossapitoa pitää seurata. Poikkeamatietoja pitää hyödyntää
kunnossapidossa, toiminnanohjauksessa ja hankinnoissa. Tietoa pitää käyttää toimenpiteiden
pohjana ennakoivasti, tarvittaessa hyvinkin nopeasti riskeihin puuttuen. Seurantatieto, ennakoiminen ja varautuminen ohjaavat toimenpiteitä.
Viestintää sekä organisaation sisällä että ulkopuolisten sidosryhmien kanssa pitää kehittää.
Kuljettajan, suunnittelijoiden ja työnjohdon välistä vuorovaikutusta pitää kehittää. Lisäksi erityinen
kehittämiskohde on liikenteessä todetun riskinoton ja sääntöjenvastaisen toiminnan tiedon saanti
työnantajalle. Myös mahdollinen sanktiotieto pitää saada yrityksen tietoon, jotta se voidaan ottaa
huomioon kuljettajien ohjeistuksessa ja valvonnassa. Ongelma on tällä hetkellä lainsäädännöllinen
ja se pitää pyrkiä korjaamaan.
Viestintää pitää hyödyntää rahtiin, kuljetussopimuksiin tai lähettäjään liittyvien riskien
hallinnassa. Kuljetussopimuksesta tai lähettämisestä johtuvista turvallisuuspoikkeamista pitää
kertoa lähettäjälle/tilaajalle. Samoin tilaajan toteamista turvallisuuspoikkeamista pitää viestiä
kuljetusliikkeelle. Vastaavasti tulee toimia liikenneympäristön kanssa. Tienpitäjälle pitää ilmoittaa
mahdollisista riskeistä ja tarpeista. Riskit pitää pyrkiä saamaan hallintaan yhteistyössä.
Kuljettajien koulutukseen ja pätevyyteen liittyvä dokumentaatio ja tieto koulutustarpeista tulee
olla tallennettuna ja tietoa pitää hyödyntää. Osaamistarpeista pitää viestiä koulutusorganisaatioille
ja Trafille, jotta koulutusta voidaan kehittää parhaalla mahdollisella tavalla kuljettajan osaamista
tukevaksi.
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YLEISTIEDOT
Koneet ja laitteet

Raskaat ajoneuvot, kuorma-autot ja ajoneuvoyhdistelmät

Koodi

Työnantajan toimiala Kuljetusala, tavaraliikenne					

I

Vahingoittuneen
Autonkuljettaja, varastotyöntekijä-kuljettaja			
ammatti										

541,
880

Työympäristö

Liikenneympäristö, valtatie, maantie, seututie, paikallistie

060

Työtehtävä		

Auton kuljettaminen tavaraliikenteessä			

61

Työsuoritus		

Ajaminen (ammattiajossa)					

30

Poikkeama		
			

Ajoneuvon törmääminen liikenneympäristön esteisiin
tai ajoneuvon kaatuminen					

Useita

Vahingoittumistapa
			
			

Iskeytyminen ajoneuvon rakenteisiin ohjaamon
sisäpuolella ja/tai putoaminen ajoneuvosta ja
puristuminen ajoneuvon alle, hukkuminen			

Useita
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