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Työntekijä/yrittäjä jäi kaatuvan sähköpylvään alle linjanpurkutyömaalla

Työryhmä oli purkamassa käytöstä poistettua 20 kV sähkölinjaa. Pylvään
noston aikana pylväs irtosi nostokouran otteesta. Kaatuvan pylvään kärjessä oleva orren kannatinrauta osui työntekijän päähän.
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A.

TAUSTATIEDOT JA LÄHTÖTILANNE

A1. Työympäristö, työ, työtehtävä, työsuoritus
Urakoitsijan kolmen työmiehen työryhmä oli purkamassa käytöstä poistettua 20 kV avolinjaa
taajama-asutusalueella. Vanhimmat purettavan sähkölinjan pylväät olivat n. 60 vuotta vanhoja,
purettavaa linjaa oli n. 8 km. Verkon omisti erillinen toimija ja turvallisuussuunnittelusta vastasi
tilaaja. Muita urakoitsijoita työssä ei ollut. Linjan purkutyössä edetään linjaa pylväskohtaisesti; ensin
katkaistaan pylvään johtimet nostokorityönä siellä missä näin pääsee tekemään, sitten katkaistaan
pylvään harukset, kevennetään pylvään tuentaa (kaivetaan maata koneella ympäriltä) ja lopuksi
nostetaan sekä kaadetaan pylväs koneella. Urakoitsija ei kiipeä purkutyössä lainkaan pylväisiin.
Työpari NN ja MM katkoivat haruksia ja estivät sivullisten pääsyn pylvään kaadon vaara-alueelle
(liikenteen pysäytys). Työryhmä oli perehdytetty työmaalle.
Pylvään nosto tehdään kaivukoneella, joka oli teholtaan työhön vähintään riittävä ja huollettu pari
päivää aiemmin. Konetta kuljetti työryhmän kolmas jäsen OO.
Linjanpurku oli edennyt taajamassa koulun ja tien sekä rivitalojen väliin. Tässä paikassa rinteessä oli
järeä pylväs, jonka pituus oli 16 metriä, tyven halkaisija 35cm, kärkiosan halkaisija 16 cm ja upotussyvyys
oli 210 cm. Työryhmä oli ennen työn aloittamista arvioinut tilanteen työkohteella ja linjan seuraava
pylväs oli tien toisella puolella. Linjan purkusuuntaan seuraavaan pylvääseen oli vielä johtimet kiinni.
Olosuhteista johtuen työryhmän piti huolehtia liikenteen pysäyttämisestä ja huolehtia ettei ketään
(esim. koululaisia) ole työkohteen lähellä.
Keli tapaturmahetkellä oli normaali talvikeli, lämpötila n.00 C ja pintarouta 5–10 cm, ei erityistä tuulta
ja talvipäivän valoisin hetki (klo n. 11:00).

Kuva 1. Pylvään paikka merkitty kuvaan punaisella tolpalla. Kuva on otettu huomattavasti tapaturmaa myöhemmin.
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A2. Vaara, vaaratilanne, vaarallinen tapahtuma,
vahinko, vakavuus
NN katkaisi pylvään sivulta haruksen ja siirtyi sovitun mukaan pysäyttämään liikennettä. MM oli
toisessa suunnassa tiellä pysäyttämässä liikennettä. Kaivukoneen kuljettaja OO kevensi pylvään
tuentaa ja aloitti pylvään noston.
Kaadettava pylväs muodostaa ympärilleen vaara-alueen (päälle kaatuvan esineen vaara). Pylvästä
nostettiin ja NN oli vielä pylvään kaadon vaara-alueella. Pylväs lähti kaatumaan nostokourasta hallitsemattomasti, ns. karkasi pihdistä. Pylväs (orren kannatinrauta) osui NN:n päähän ja NN kuoli heti.
Työryhmä oli
purkamassa
käytöstä
poistettua 20 kV
sähkölinjaa.

Päälle
kaatuvan
esineen
vaara.

Pylvästä
nostettiin
ja NN oli
vielä pylvään
kaadon vaara
alueella.

Pylväs lähti
kaatumaan
nostokourasta
hallitsemattomasti.
(karkasi
pihdistä)

Pylvään orren
kannatinrauta
osui NN:n
päähän.

VAARA

VAARATILANNE

VAARALLINEN
TAPAHTUMA

VAHINGOITTUMINEN

NN kuoli
heti.

VAKAVUUS

Onnettomuussekvenssin vaiheet

Kaavio 1. Onnettomuussekvenssin vaiheet

Kuva 2. Poliisin ottama yleiskuva tapaturman jälkeen. Kuvassa NN:n paikka on merkitty vaaleansinisellä merkillä.
Tapaturmahetken aikaan tiellä ei ollut juurikaan liikennettä. Muutama auto oli nähty ennen
tapaturmaa, tapaturmahetkellä tiellä olivat vain NN ja MM. Samaan aikaan tilaajan työryhmä teki
muuntajan purkua etäämpänä.
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B.

VÄLITTÖMIEN TURVALLISUUSPOIKKEAMIEN TARKASTELU

B1. Vahingoittumista edeltäneet
turvallisuuspoikkeamat
1.1 Ihmisten toiminta ja työympäristön poikkeamat
Näkökatve kaivukoneen työalueelle puomin suuntaan
Puomi estää kuljettajaa näkemästä istuimelta katsottuna etuoikealle, missä NN tapaturmahetkellä oli.

Kuva 3. Koneen puomi muodostaa näkökatveen kuljettajan paikalta etuoikealle. Kuva on otettu
tapaturman jälkeen.

1.2 Myötävaikuttavat riskitekijät
Poikkeava tilanne – tien läheisyys muutti ryhmän toimintatapaa, josta seurasi että NN
meni pysäyttämään liikennettä
Tien läheisyys huomioitiin turvallisuussuunnitelman mukaisesti. Liikenne pitää pysäyttää ja estää
sivullisten pääsy vaara-alueelle (pylvästä ei voi samalla tarkkailla, se jää selän taakse). Normaalissa
pylvään nostossa ja kaadossa työryhmän muut työntekijät ovat koko ajan koneen takana. Liikenteen
pysäyttämisestä oli työryhmän kesken sovittu.

Varusteet
NN:llä oli työvaatemallinen suhteellisen uusi talvitakki, jossa oli tumma pääväri, osin oranssia
huomioväriä ja heijastinnauhaa. Näkyvämpi varoitusvaatetus olisi saattanut kiinnittää koneen
kuljettajan huomion tapahtumien edetessä.
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B2. Vaarallisen tapahtuman toteutuminen
2.1 Ihmisten toiminta ja työympäristön poikkeamat
Kuljettaja ei nähnyt NN:ää ja aloitti noston
Koneen ohjaamosta ei nähnyt etuoikealle, missä NN oli vaara-alueella. Ohjaamosta ei myöskään
nähnyt MM:ää, joka oli kauempana toisella puolella tien varressa. NN oli mennyt liikenteen
pysäytyspaikalle jo riittävissä ajoin, eli ei ollut tapaturmahetkellä enää kävelemässä.

NN vaara-alueella - etäisyyden tai pylvään koon arviointivirhe?
NN ehkä arvioi pylvään pienemmäksi tai arvioi etäisyyden väärin ja jäi mahdollisesti siksi liian
lähelle tielle. Pylväs oli rinteessä ja sen upotussyvyys oli poliisin mittauksen mukaan 210 cm.
Pylväs oli NN:n paikkaan nähden ylärinteessä.

Vanha pylväskoura, joka oli pylvääseen nähden rajoillaan
Kaivukoneessa oli hyvin vanha koneen mukana tullut kauha. Kauhassa oli pajavalmisteinen pylväskoura, jonka koukku avautui näkökatveen puolelle, kuljettajasta katsottuna oikealle. Nostettava
pylväs oli käytännössä halkaisijaltaan maksimikokoinen, jota tällä koukulla pystyi nostamaan.
Pylväs irtosi koukun otteesta kesken noston ja lähti kaatumaan poispäin kaivukoneesta.
Pylväskoura puristi toiselta puolen vain hammastamattomalla kynnellä (kuva 3.).

Kuva 4. Poliisin ottama lähikuva pylväskourasta. Kynnen leveys oli n. 9 cm.
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2.2 Myötävaikuttavat riskitekijät
Johtimet kiinni pylväässä
Purettavassa pylväässä oli johtimet kiinni linjan purkusuuntaan. Johtimista saattoi aiheutua noston
aikana vetoa linjan suuntaan.

B3. Mahdollisuudet välttää tai rajoittaa vahinkoa
NN oli selin pylvääseen nähden
NN katsoi tielle saapuvan liikenteen suuntaan ja pylvään orren kannatinrauta osui takaraivon puolelle
päähän. NN ei tapaturmahetkellä käyttänyt suojakypärää. Suojakypärä ei olisi kestänyt järeän pylvään
kärjen tai kannatinraudan iskua.
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c.

TurvallisuusjohtamiseEN
LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT

1. Tilaaja oli tehnyt vain suullisen riskikartoituksen
Päätoteuttaja oli tehnyt suullisen riskikartoituksen ja työryhmä oli siitä tietoinen. Myös purkutyösuunnitelma ja turvallisuusasiakirja oli tehty, mutta suullinen riskikartoitus on altis sille, että asiat
ymmärretään ja muistetaan eri tavoin.

2. Työryhmällä ei ollut jatkuvaa yhteyttä
Kommunikaatio oli vakiintunutta, mutta ei toiminut poikkeavalla toimintatavalla. Kommunikaatio
koneen ohjaamoon ei ollut jatkuvaa (vrt. kuittaus radiopuhelimella). Kuittauksista koneenkuljettajan,
etumiehen ja näyttäjän välillä oli sovittu. Työryhmällä oli useiden vuosien kokemus, jonka johdosta
heillä oli vahva rutiini työvaiheen suorittamiseen.

3. Ohjeistusta ei ollut ”joka työvaiheeseen”
Jokainen pylväs on tapauskohtainen (laho, liikenne, puusto, ympäristö, rakenteet, maasto). Kerrotun
mukaan jokaisessa urakassa oli mm. lahoja pylväitä katkennut tai kaatunut, joten työryhmän jokainen
jäsen tiesi ettei vaara- alueelle ole kaadon aikana asiaa kenelläkään.
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D.

SUOSITUKSET TYÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI

D1. Välittömien turvallisuuspoikkeamien torjunta
Kuljettajan pitää varmistua noston turvallisuudesta ennen työliikkeen aloitusta. Kuljettajan näkökatveita
voidaan hallita esim. näyttäjän, peilien tai kameran avulla. Työryhmän ja koneenkäyttäjän yhteistyössä
voidaan mahdollisesti hyödyntää esimerkiksi paikkatietoja ja etäisyysmittausta automatisoituna.
Kuittaukset voidaan toteuttaa esim. työmaaradiolla (tai vastaavalla puhelinsovelluksella).
Käyttöön on syytä valita 2-pihtinen ympäriotteinen pylväskoura, joka ei päästä pylvästä kaatumaan. Hammastus kummallakin puolen tarttumaotetta varmistaa kouran otetta pylväästä.

D2. Turvallisuusjohtamisen kehittäminen
Riskien arviointi on syytä tehdä kirjallisesti.
Työvuoron aluksi tarkastetaan työryhmän kesken varusteiden soveltuvuus, esimerkiksi liikenteen
pysäyttämiseen hyvin näkyvä ja erottuva varoitusvaatetus (lisätietoja esim. Liikenneviraston ohjeita
2/2015 ”Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset” ISBN 978-952-317044-5, s. 16). Purkutöissä käytetään suojakypärää, tarpeen mukaan leukahihnallista mallia.

YLEISTIEDOT		
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Koodi

Koneet ja laitteet

Tela-alustainen kaivukone, jossa pylväskourallinen kauha

Työnantajan toimiala

Sähkölinjojen rakentaminen ja purkaminen

Vahingoittuneen ammatti

Kaivukoneenkuljettaja

642

Työympäristö

Työmaa, mutta käytännössä taajamassa asuma-alue

060

Työtehtävä

Avolinjan purkaminen

25

Työsuoritus

Vaara-alueen eristäminen

70

Poikkeama/tapahtuma

Pylvään kaatuminen hallitsemattomasti

33

Vahingoittumistapa

Pylvään isku päähän (kaatuva/putoava pylväs)

42
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