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TIIVISTELMÄ 

Joensuun ratapihalla tapahtui perjantaina 2.2.2007 kello 9.01 vaihtotyönjohtajan hengen vaatinut 
onnettomuus. VR Cargo Joensuun työntekijänä toiminut vaihtotyönjohtaja menehtyi välittömästi 
jäätyään tavaravaunun pyörän alle.  

Ratapihalla oli tarkoitus työntää automaattikytkimellä varustetulla venäläisellä vaunulla kotimaista, 
ruuvikytkinvetolaitteellista konttivaunua. Vaihtotyönjohtaja oli ilmeisesti mennyt ohjaamaan hitaas-
ti liikkuvan venäläisen vaunun automaattikytkintä kohti konttivaunun vetokoukkua. Vaihtotyönjoh-
taja oli kaatunut kiskon päälle, jolloin hänen takanaan tulleen vaunun pyörä kulki hänen ylitseen. 
Vaihtotyönjohtajan kaatumisen välitön syy ei selvinnyt tutkinnassa, mutta kaatuminen on ilmei-
sesti aiheutunut liukastumisesta tai työntävän vaunun tönäisystä.  

Vastaavanlaisten onnettomuuksien ehkäisemiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa turvalli-
sen ratapihatyöskentelyä koskien ohjeiden täydentämistä siten, että liikkuvien vaunujen väliinme-
no olisi aina kiellettyä. Ratapihatyöskentelyssä käytettävien jalkineiden pitävyyttä olisi myös pa-
rannettava. Lisäksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Hätäkeskuksen tulisi käyttää on-
nettomuustyyppiä vastaavaa hälytysvastetta. Kiireellisessä tehtävässä on tärkeää saada onnet-
tomuuskohteeseen nopeasti riittävä määrä tarkoituksenmukaisia yksiköitä. Onnettomuustutkinta-
keskus myös toistaa tutkintaselostuksessa B1/2005R annetun suosituksen hätäilmoituksen teke-
misestä suoraan onnettomuuspaikalta. 

SAMMANDRAG 

OLYCKA VID VÄXLINGSARBETE PÅ BANGÅRDEN I JOENSUU 2.2.2007 

På bangården i Joensuu inträffade fredagen 2.2.2007 klockan 9.01 en olycka som krävde en väx-
lingsförmans liv. Växlingsförmannen, som var anställd vid VR Cargo i Joensuu, omkom omedel-
bart när han kom under hjulet på en godsvagn.  

På bangården var avsikten att med hjälp av en rysk vagn med automatkoppelanordning skjutsa 
en inhemsk containervagn med skruvkoppelanordning. Växlingsförmannen hade sannolikt för 
avsikt att styra automatkoppelanordningen på den långsamt rullande ryska vagnen mot contai-
nervagnens dragkrok. Växlingsförmannen ramlade på ett räl, varvid hjulet på den ankommande 
vagnen bakom honom passerade över honom. Den direkta orsaken till att växlingsförmannen föll 
kunde inte fastställas vid undersökningen, men sannolikt halkade förmannen eller så stöttes han 
av den skjutsade vagnen.  

I syfte att förrhindra motsvarande olyckor rekommenderar Centralen för undersökning av olyckor 
en komplettering av anvisningarna för säkert bangårdsarbete så att det alltid är förbjudet att gå in 
mellan vagnar i rörelse samt en förbättring av greppet på de skodon som används vid bangårds-
arbete. Dessutom rekommenderar Centralen för undersökning av olyckor att Nödcentralen an-
vänder larmrespons som motsvarar olyckstypen. Vid skyndsamma uppdrag är det viktigt att 
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snabbt få tillräckligt antal ändamålsenliga enheter till olycksobjektet. Centralen för undersökning 
av olyckor upprepar dessutom den rekommendation som lämnas i undersökningsrapporten 
B1/2005R om att nödmeddelande ges direkt på olycksplatsen. 

SUMMARY 

ACCIDENT DURING SHUNTING WORK AT THE JOENSUU RAILWAY YARD, 
FINLAND, ON 2 FEBRUARY 2007 

An accident claiming the life of a shunting unit foreman occurred at the Joensuu railway yard on 
Friday 2 February 2007 at 9.01 a.m. The foreman, employed by VR Cargo Joensuu, perished 
instantly after being run over by one of the wheels of a freight car.  

The aim was to shunt a domestic container wagon equipped with a screw switch pulling device 
using a Russian wagon equipped with an automatic coupling. Apparently, the shunting unit fore-
man intervened to move the slowly moving Russian wagon's automatic coupling towards the 
coupling hook of the container wagon. He fell on his stomach onto the tracks, where he was run 
over by the wheel of the wagon coming from behind. The direct cause of the foreman's fall was 
not revealed by the investigations, but is likely to have been the result of slipping or being nudged 
by the shunting wagon.  

In order to prevent similar accidents from occurring again, the Accident Investigation Board of 
Finland recommends that the instructions for safe working in a railway yard be supplemented to 
forbid employees from placing themselves between moving wagons in all situations, and improv-
ing the grip of footwear used in yard work. The Accident Investigation Board further recommends 
that the Emergency centre use an emergency response that corresponds to the type of accident. 
In urgent cases, it would be important to have a sufficient number of appropriate units attend the 
scene of the accident quickly. The Accident Investigation Board also repeats its recommendation 
issued in its investigation report B1/2005R on making the emergency call directly from the scene 
of the accident. 
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YHTEENVETOTAULUKKO – SAMMANDRIFTNING – DATA SUMMARY 

Aika: 
Tidpunkt för händelsen: 
Date and time: 

 
2.2.2007, 9.01 
 

Paikka: 
Plats: 
Location: 

Joensuun ratapihan Pelto-vaihdepiiri 
Pelto-växlingsområde på bangården i Joensuu 
Pelto switch area at the Joensuu raiwl yard 

Junan tyyppi ja numero: 
Tågtyp och tågnummer: 
Train type and number: 

Vaihtotyöyksikkö, Dr14-dieselveturi + 7 tavaravaunua 
Växlingsenhet, Dr14-diesellok + 7 vagnar 
Shunting unit, Dr 14 diesel locomotive and 7 wagons 

Onnettomuustyyppi: 
Typ av olycka: 
Type of accident: 

Vaihtotyöonnettomuus ratapihalla 
Olycka vid växlingsarbete på bangården 
Accident during shunting work 
Henkilökuntaa: 
Personal: 
Crew: 

 
1+3 

 
 
 

Junassa: 
Antalet personer ombord: 
Persons on board:  

Matkustajia: 
Passagerare: 
Passengers: 

 
0  

Henkilökuntaa: 
Personal: 
Crew: 

 
1 

Kuollut: 
Dödsfall: 
Fatally injured: 

Matkustajia: 
Passagerare: 
Passengers: 

 
0 

Henkilökuntaa: 
Personal: 
Crew: 

 
0 

Vakavasti loukkaantunut: 
Allvarligt skadats: 
Seriously injured: 

Matkustajia: 
Passagerare: 
Passengers: 

 
0 

Henkilökuntaa: 
Personal: 
Crew: 

 
0 

Henkilövahingot: 
Personskador: 
Injuries: 

Lievästi loukkaantunut: 
Lindrigt skadats: 
Slightly injured: 

Matkustajia: 
Passagerare: 
Passengers: 

 
0 

Kalustovauriot: 
Skador på fordon: 
Rolling stock damage: 

Ei 
Inga 
None 

Ratavauriot: 
Skador på spåranläggning: 
Railway installation damage: 

Ei 
Inga 
None 

Muut vauriot: 
Övriga skador: 
Other damage: 

Vaihtotyönjohtajan radiopuhelin vaurioitui käyttökelvottomaksi. 
Växlingsförmannens radiotelefon totalförstördes. 
The shunting unit foreman's radio telephone got unuseable broken. 
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1 ONNETTOMUUS 

1.1 Tapahtuma-aika ja -paikka 

Onnettomuus tapahtui Joensuun ratapihalla perjantaina 2.2.2007 kello 9.01. Onnetto-
muushetkellä vallitsivat talviset olosuhteet. Joensuun ratapiha toimii Pohjois-Karjalan 
alueen järjestelyratapihana, jossa käsitellään alueen kuljetuksiin liittyviä vaunuja ja Niira-
lan kautta kulkevia idänliikenteen vaunuja. Ratapiha muodostuu kolmesta vaihdepiiristä. 
Kaksi eteläisintä muodostavat tavararatapihan ja pohjoisin matkustajaratapihan. Onnet-
tomuuspaikka sijaitsee tavararatapihan keskivaiheilla Pelto-vaihdepiirissä. 

Kuva 1. Onnettomuus tapahtui Joensuun ratapihalla. 

Bild 1. Olyckan inträffade på bangården i Joensuu. 

Figure 1. The accident occurred at the Joensuu railway yard. 

1.2 Tapahtumien kulku 

Joensuun vaihtotyöyksikkö työskentelee pääasiassa ratapihan, sataman ja tehtaiden rai-
teistoilla. Vaihtotyöyksikön perustehtäviin kuuluu lajittelu, junanmuodostus, asiakasrai-
teille vienti ja asiakasraiteilta nouto.  

Vaihtotyöyksikön miehistönä onnettomuusaamuna oli vaihtotyönjohtaja, veturinkuljettaja 
ja kaksi junamiestä. Työt alkoivat työvuoroluettelon mukaisesti veturinkuljettajalla kello 
5.30, vaihtotyönjohtajalla kello 5.45 ja junamiehillä kello 6.00. Vaihtotyöt oli tarkoitus 
aloittaa kello 6.59 saapuvan tavarajunan 5072 jakamisella. Juna 5072 oli myöhässä noin 
5 minuuttia. Vaunujen 1–6 määränpää oli Niirala, vaunujen 7, 10, 12 ja 16–27 Joensuu 
sekä vaunun 11 Uimaharju. Vaunut 8 ja 9 sekä 13–15 olivat matkalla Niiralan kautta ra-
jan yli Venäjälle. Vaihtotyöyksikön veturi sammui ennen työn aloittamista veturin jäähdy-
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tysjärjestelmän nestevajauksen vuoksi. Veturin huoltotoimet aiheuttivat 45 minuutin vii-
västyksen. Työt pääsivät käyntiin noin kello 6.45. 

Veturin palattua ratapihalle työjärjestystä muutettiin ja vaihtotyöyksikkö työnsi 13 Hai-
vaunua raiteelta 066 Syväsatamaan raiteelle 184. Samalla vaihtotyöyksikkö työnsi viisi 
talkkivaunua raiteelta 160 raiteelle 183. 

Seuraavaksi vaihtotyöyksikön tarkoituksena oli vetää pääraiteelle raiteelta 072 kahdek-
san junan 5072 Hbi-vaunua. Nämä vaunut (20–27) piti viedä raiteelle 094. Vaunut las-
kettiin kulkemaan kohti raidetta 001. Vaunut eivät kuitenkaan menneet perille saakka. 
Veturi joutui kiertämään Tallin kääntöpöydän kautta, jotta se pääsi vetämään vaunut rai-
teelle 001. Veturin kiertäessä kääntöpöydän kautta sen niin sanottu pitkä pää vaihtui 
etelän suuntaan.  

Aseman raiteella 001 työskennellessään vaihtotyöyksikön miehistö huomasi, että heillä 
oli mukanaan kolme ylimääräistä Hbi-vaunua (17–19). Teollisuusraiteelle menossa ol-
leet kahdeksan Hbi-vaunua työnnettiin raiteelle 094 ja kolme ylimääräistä Hbi-vaunua 
nykäistiin takaisin raiteelle 072.  

Vaihtotyön jatkuessa huomattiin jälleen, että raiteelta 072 vaunustoon oli lähtenyt mu-
kaan neljä ylimääräistä Vgk-vaunua ja yksi Hkba-vaunu. Ylimääräiset Vgk-vaunut (2–5) 
heitettiin1 takaisin raiteelle 072 ja Hkba-vaunu (10) raiteelle 075. Lgjn-konttivaunu (11) 
oli tarkoitus heittää raiteelle 070, mutta se jäi vaihteen V014 kielen kärjen kohdalle. 
Vaunu 12 heitettiin raiteelle 075. 

Raiteelle 072 tavarajunassa 5072 tulleet vaunut 1–19: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Hkba Vgk Vgk Vgk Vgk Hkba Hkba VGobo Vgobo Hkba Lgjn Hkba Vgk Vgk Vgk Hkba Hbi Hbi Hbi 

 

Kuva 2. Raiteistokaavio. Lgjn-konttivaunu (vaunu 11) oli tarkoitus työntää raiteelle 070. 

Bild 2. Spårsystemschema. Avsikten var att skjuta Lgjn-containervagnen till spår 070. 

Figure 2. Track chart. Lgjn container wagon (wagon 11) was to be shunted to track 070. 

                                                  
1  Heitto tarkoittaa vaunun tai vaunuryhmän työntämistä liikkeelle, jonka jälkeen ne liikkuvat yksinään. 
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Lgjn-konttivaunu (11) oli tarkoitus työntää raiteelle 070 vaihtotyöyksiköllä, jossa oli seit-
semän vaunua. Vaunusto muodostui veturista katsottuna kolmesta Hbi-vaunusta (17–
19), yhdestä Hkba-vaunusta (16) ja kolmesta Vgk-vaunusta (13–15). Työntäminen aiot-
tiin toteuttaa automaattikytkimellä varustetulla venäläisellä Vgk-vaunulla vasten ruuvi-
kytkinvetolaitteella varustettua Lgjn-konttivaunua.  

Työntöliikkeen aikana vaihtotyönjohtaja käveli hitaasti vaihtotyöyksikön vasemmalla 
puolella ensimmäisenä kulkeneen vaunun (13) vierellä. Vastaanottava junamies oli Lgjn-
konttivaunun (11) jarrulla ja hän seisoi kulma-astimella vaihtotyönjohtajasta katsottuna 
säiliön takana oikealla puolella. Toinen junamies oli veturin lähellä vaihdekopin takana, 
eikä hänellä ollut näköyhteyttä vaihteen V014 luokse. Vaihdemies seurasi tilannetta 
vaihdekopin läheisyydessä, josta hänellä oli näköyhteys vaihtotyönjohtajaan. 

Vaihtotyönjohtaja antoi veturinkuljettajalle radiopuhelimen välityksellä opasteen: ”80 
vaunuun, työnnä”. Viimeiset ilmoitukset hitaasti liikkuvan yksikön lähestyessä konttivau-
nua olivat: ”50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, hiljennä vähän, 1, varovasti kiinni”. Veturinkul-
jettajalla ei ollut työntöliikkeen aikana näköyhteyttä vaihtotyönjohtajaan. 

Vaihdekopin läheisyydessä ollut vaihdemies näki vaihtotyönjohtajan kävelevän hänestä 
poispäin ensimmäisenä kulkeneen vaunun (13) vierellä. Hetken kuluttua vaihtotyönjoh-
taja käveli vaunujen välissä siten, että vaihdemies näki hänet vain osittain. Seuraavaksi 
vaihdemies näki vaihtotyönjohtajan maahan kaatuneena. Vaihdemies antoi radiopuhe-
linta käyttäen seis-opasteen sanoilla ”punainen, punainen” ja yksikkö pysähtyi kello 
9.01.34. Mentyään vaihtotyönjohtajan luokse vaihdemies näki vaihtotyönjohtajan ma-
kaavan kiskolla vaunun pyörän alla. Hän pyysi ratapiharadiolla junasuorittajaa hälyttä-
mään ambulanssin paikalle. Konttivaunun jarrulla ollut junamies kuuli tapahtumasta ra-
diopuhelimestaan ja hän tuli myös vaihdemiehen luokse. Vgk-vaunun automaattikytkin 
oli tällöin lähellä Lgjn-konttivaunun vetokoukkua. Vaihtotyöyksikkö oli ehtinyt työntää 
Lgjn-konttivaunua noin kolmen metrin matkan eteenpäin.  

Vaihtotyönjohtaja oli kaatunut kiskon päälle, jolloin hänen takanaan tulleen Vgk-vaunun 
pyörä kulki hänen ylitseen pysähtyen niskan päälle. Vaihtotyönjohtaja menehtyi välittö-
mästi jäätyään vaunun pyörän alle. Vaihdemies siirsi vaihtotyönjohtajan jalan pois kis-
kolta ja pyysi veturinkuljettajaa vetämään hyvin varovasti pienen liikkeen, jolloin vaunu 
saatiin pois hänen päältään.  

Hälytykset ja pelastustoiminta 

Onnettomuuspaikalta otettiin kello 9.02.13 yhteyttä ratapiharadiolla junasuorittajan toi-
mistoon, mistä soitettiin kello 9.02.50 hätäpuhelu Pohjois-Karjalan hätäkeskukseen.  

Hälytyspäivystäjä päätyi käyttämään hätäilmoituksesta saadun tiedon perusteella tehtä-
väkoodia tajuttomuus ja hälytti kello 9.05.19 onnettomuuspaikalle A-kiireellisyysluokassa 
kaksi ambulanssia Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen Joensuun paloasemalta sekä po-
liisipartion Joensuun kihlakunnan poliisilaitokselta. Kohteeseen ei hälytetty pelastustoi-
men yksiköitä. 
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Ensimmäinen ambulanssi oli onnettomuuspaikalla kello 9.10.30 ja toinen ambulanssi 
kello 9.12.01. Sairaankuljettajat totesivat vaihtotyönjohtajan kuolleeksi. 

Poliisin kenttäjohtajalla ei ollut irrottaa poliisipartiota onnettomuuspaikalle, mutta hän hä-
lytti paikalle Joensuun poliisilaitokselta rikostutkinnan partion. Partio saapui paikalle noin 
20 minuutin kuluttua hätäkeskukseen tulleesta hätäilmoituksesta. 

Kuva 3. Onnettomuuspaikka. Vgk-vaunu on vedetty pois uhrin päältä. 

Bild 3. Olycksplatsen. Vgk-vagnen har dragits bort från den förolyckade. 

Figure 3. The scene of the accident. The Vgk wagon has been pulled off the victim. 

1.3 Onnettomuudesta aiheutuneet vahingot 

1.3.1 Henkilövahingot 

Onnettomuudessa kuoli VR Cargo Joensuun työntekijänä toiminut vaihtotyönjohtaja. 

1.3.2 Kalusto-, rata- ja laitevauriot 

Onnettomuudesta ei aiheutunut kalusto- eikä ratavaurioita. Vaihtotyönjohtajan radiopu-
helin vaurioitui käyttökelvottomaksi. 
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1.3.3 Ympäristövahingot 

Onnettomuudesta ei aiheutunut ympäristövahinkoja. 

1.4 Tiedottaminen 

Onnettomuuden johdosta ei järjestetty tiedotustilaisuutta eikä keskitettyä tiedottamista. 
Onnettomuuden paikkatutkintaan osallistuneet viranomaiset vastasivat tiedotusvälinei-
den esittämiin kysymyksiin.  

2 ONNETTOMUUDEN TUTKINTA 

Onnettomuustutkintakeskus päätti 2.2.2007 käynnistää onnettomuuden johdosta tutkin-
nan. Tutkijoina ovat toimineet Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntijat riskienhallin-
tapäällikkö Jukka Koponen, erikoistutkija Sirkku Laapotti ja komisario Pekka Aho. 

2.1 Kalusto 

Onnettomuudessa oli mukana Dr14-tyyppinen dieselhydraulinen veturi sekä siihen kiin-
nitettynä olleet kolme Hbi-tyyppistä sahatavaravaunua, Hkba-tyyppinen välivaunu sekä 
kolme Vgk-tyyppistä katettua vaunua. Yhdistelmällä oli tarkoitus työntää Lgin-tyyppistä 
konttivaunua.  

Vaihtotyöyksikön pituus kyseessä olevassa työntöliikkeessä oli 117 metriä ja paino 400 
tonnia. Jarrujohto oli kytkettynä ja yksikön jarrupaino oli 190 tonnia. Viimeisessä työntö-
liikkeessä ei käytetty junajarrua, vaan yksikköä jarrutettiin veturin suoratoimijarrulla.  

Dr14 Hbi Hbi Hbi Hkba Vgk Vgk Vgk  Lgin 
BRT 84 t 14 t 15 t 14 t 13 t 84 t 89 t 87 t  45 t 
JP 64 t 14 t 14 t 14 t 12 t 24 t 24 t 24 t  32 t 
 
Dr14 = dieselhydraulinen veturi 
Hbi = 2-akselinen katettu sahatavaravaunu 
Hkba = 2-akselinen automaattikytkimillä varustettu välivaunu 
Vgk = venäläinen 4-akselinen katettu vaunu 
Lgjn = 2-akselinen konttivaunu, akselipaino 22,5 t 

 = liikesuunta 
BRT = kokonaispaino 
JP = jarrupaino, jota on käytetty jarrutustehoa laskettaessa 

Kalustolle ei aiheutunut onnettomuudessa vaurioita. 

2.2 Ratalaitteet ja ratapiha 

Raiteen kiskotus on 43 E1-kiskoa ja siinä on puiset ratapölkyt naula-/ruuvikiinnityksellä. 
Raiteen tukikerros on sepeliä.  
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2.3 Turvalaitteet 

Joensuun ratapihan Pelto-raiteiston vaihteet ovat käsin käännettäviä. 

Turvalaitteilla ei ollut vaikutusta onnettomuuteen.  

2.4 Viestintävälineet 

Vaihtotyöyksikön jäsenillä oli käytössä ratapiharadiot. Vaihtotyömiehistö liikennöi kana-
valla 10 ja vaihdemies kanavalla 6. 

Vaihdemies ilmoitti onnettomuudesta ratapiharadiolla junasuorittajalle, joka teki hätäil-
moituksen puhelimitse hätäkeskukseen. 

2.5 Olosuhteet 

Sää oli tapahtumahetkellä talvinen ja ratapihalla pakkasta oli kello 9 aamulla -24 °C. 

Olosuhteilla oli vaikutusta kaluston liikkuvuuteen. Pakkanen muun muassa jäykisti laa-
kereita ja jarruvivustoja. Lisäksi kiskojen pinnat olivat jäiset.  

2.6 Onnettomuuteen liittyvät organisaatiot ja henkilöt 

Vaihtotyöyksikön miehistöön kuului veturinkuljettaja, vaihtotyönjohtaja ja kaksi junamies-
tä. Lisäksi Pelto-vaihdepiirissä työskenteli vaihdemies. 

Vaihtotyöyksikön miehistö ja vaihdemies olivat VR Cargo Joensuun työntekijöitä, vetu-
rinkuljettaja oli VR Osakeyhtiön Joensuun vetopalvelun työntekijä. 

Kaikilla tapahtumaan liittyvillä henkilöillä oli määräykset täyttävä koulutus ja riittävä ko-
kemus tehtäväänsä. 

Vaihtotyönjohtajalla oli yhteensä yli 25 vuoden työkokemus. Hänellä oli yli kymmenen 
vuoden työkokemus vaihtotyöstä ja lisäksi hän oli valmistunut työhön perehdyttäjäksi 
syksyllä 2006. 

2.7 Pelastustoiminnan organisaatiot ja niiden toimintavalmius 

Pohjois-Karjalan maakunnan alueella toimii Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, Pohjois-
Karjalan hätäkeskus, viisi kihlakuntaa ja yksi sairaanhoitopiiri. Asukkaita 16 kunnan 
muodostamassa maakunnassa on noin 167 000. 

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on kuntien yhteinen pelastusorganisaatio, jonka keskus-
paikka sijaitsee Joensuun kaupungissa. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on jaettu kol-
meen toimialueeseen, joissa jokaisessa päivystää (24 h) päällystöviranomainen. Joen-
suun toimialueeseen kuuluvat kunnat ovat: Eno, Ilomantsi, Joensuu, Kiihtelysvaara, 
Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Pyhäselkä ja Tuupovaara. Yksiköiden toimin-
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tavalmiusaika on alle kuusi minuuttia hälytyksestä kohteeseen Joensuun keskustan alu-
eella. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palveluiden lisäksi ensihoi-
topalvelua sopimusten mukaisesti onnettomuus- ja sairaustilanteissa. Pelastuslaitos 
vastaa ensihoidosta Enon, Ilomantsin, Juuan, Kontiolahden ja Liperin kunnissa sekä Jo-
ensuun, Lieksan ja Outokummun kaupungeissa. Ensivastetoimintaa pelastuslaitos tuot-
taa koko maakunnan väestölle. Ensihoitojärjestelmään kuuluvat: hätäkeskus, ensivas-
teyksiköt, perus- ja hoitotason sairaankuljetusyksiköt sekä lääkäriyksikkö (pelastusheli-
kopteri Ilmari). 

Joensuussa sijaitseva hätäkeskus vastaanottaa Pohjois-Karjalan alueelta soitetut hätä-
puhelut. Hätäpuhelun aikana saatujen tietojen perusteella hälytyspäivystäjä tekee ris-
kinarvion, jonka mukaisesti se hälyttää potilaan luo tarvittavat ensihoito- ja sairaankulje-
tusyksiköt. Hälytykset viranomaisille välitetään viranomaisradioverkon (VIRVE) välityk-
sellä. 

2.8 Vaihtotyönjohtajan varusteet 

Vaihtotyönjohtajalla oli onnettomuuden sattuessa päällään ratapihatyöntekijän talviasu. 
Päässään hänellä oli villapipo. Vaihtotyönjohtajalla oli jalassaan ratapihajalkineet ja kä-
sissään nahkasormikkaat. Vaihtotyönjohtajalla oli kantohihnalla varustettu radio. Varus-
teet olivat työnantajan hänelle antamia. 

2.9 Tallenteet 

2.9.1 Kulunrekisteröintilaitteet 

Tutkijoilla on ollut käytössään veturin kulunrekisteröintilaitteen tallentamat tiedot. Kulun-
rekisteröintilaitteen tiedoista voitiin selvittää vaihtotyöyksikön liikkeet kyseessä olleen 
työvuoron aikana.  

Ennen onnettomuutta vaihtotyöyksikkö oli tehnyt 80 vaihtotyöliikettä. Liikkeiden pituudet 
vaihtelivat muutamasta metristä 1,5 kilometriin. 

Kulunrekisteröintilaitteen tietojen mukaan viimeinen työntöliike alkoi kello 9.00.06, kesti 
ensin yhtäjaksoisesti minuutin (matkana 106 metriä) ja jatkui sitten 15 sekunnin kuluttua 
hyvin hiljaisena ja kesti 13 sekuntia (matkana 3,5 metriä). Seuraavan kerran yksikköä on 
liikutettu neljän ja puolen minuutin kuluttua 3 metriä. 

2.9.2 Puherekisteri  

Tutkijoilla on ollut käytössä puherekisterin tiedot, joissa on vaihtotyöyksikön ja junasuori-
tuksen keskustelut. Puherekisteritallenne sisältää myös junasuorittajan tekemän hätäil-
moituksen hätäkeskukseen. 

Puherekisterin tallenteista selvisi muun muassa se, että viimeisissä heitoissa vaunut ei-
vät menneet riittävän pitkälle. Tallenne sisälsi viimeisen työnnön radiolla annetut opas-
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teet kello 8.59.59 annetusta opasteesta "80 vaunuun, työnnä" siihen saakka, kun vaihto-
työnjohtaja pyytää työntämään varovasti kello 9.01.03. Kello 9.01.12 kuuluu epämää-
räistä ääntä, jonka jälkeen veturinkuljettaja kysyy "tuliko punanen". Melkein heti sen jäl-
keen vaihdemies antaa opasteen "punanen, punanen" ja toteaa, että vaihtotyönjohtajalle 
oli käynyt pahasti. 

Onnettomuuspaikalta ilmoitetaan kello 9.02.13 junasuoritukseen onnettomuudesta ja 
pyydetään soittamaan ambulanssi. Junasuorituksesta tehdään hätäilmoitus hätäkeskuk-
seen kello 9.02.50 alkaen. Puhelu kesti 8 minuuttia. Puherekisterin tallenteista kuuluu 
kello 9.14.11:n kohdalta, että ambulanssihenkilöstö oli paikalla. 

2.9.3 Muut tallenteet  

Tutkijoilla on ollut käytössä Joensuun ratapihalta Pelto-vaihteistoalueelta onnettomuus-
päivänä nauhoitettua materiaalia. Liiketunnistimella varustettu kamera ei kuitenkaan ku-
vannut itse onnettomuutta, koska vaihtotyöyksikön nopeus onnettomuushetkellä oli niin 
hiljainen.  

Tutkijoilla on ollut käytössä Joensuun poliisin teknisen rikostutkimuskeskuksen ottamia 
valokuvia ja tapahtumapaikkapiirros. Tutkijoilla on ollut myös käytössä onnettomuuden 
rekonstruktion yhteydessä nauhoitettu tallenne. 

Edelleen tutkijoilla on ollut käytössä Hätäkeskuksen puhelintallenne sekä hätäkeskus-
päivystäjän laatima tehtäväilmoitus.  

2.10 Asiakirjat  

Tutkijoilla on ollut käytössä Joensuun ratapihan vaihde- ja opastinturvalaitospiirustus. 

Lisäksi käytössä on ollut Joensuun kihlakunnan poliisin tutkintailmoitus, Itä-Suomen työ-
suojelupiirin laatima tapaturmaselostus sekä VR Cargo Joensuun laatima selvitys onnet-
tomuudesta. 

Edelleen tutkijoilla on ollut käytössä Pohjois-Karjalan hätäkeskuksen käyttämät hälytys-
vasteet. 

2.11 Määräykset ja ohjeet  

Junaturvallisuussääntö 

Junaturvallisuussäännön (Jt) kohdan 1 mukaan vaihtotyöllä tarkoitetaan kaluston siirtä-
mistä vaihtotyöstä annettujen määräysten mukaan sekä vaihtotyönjohtajalla henkilöä, 
joka vaihtotyössä hankkii luvat vaihtotyön tekemiseen sekä antaa työselostukset ja käs-
kyt vaihtotyöhön osallistuville. Muutoin vaihtotyötä käsitellään Junaturvallisuussäännön 
kohdassa 5. 
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Junaturvallisuussäännön kohdan 2.2 mukaan jokainen liikenneturvallisuustehtävässä 
toimiva henkilö vastaa omalta osaltaan junaturvallisuuden toteutumisesta. Junaturvalli-
suuteen liittyvät toimenpiteet ovat ensisijaisia. Ne on suoritettava huolella ja niihin keskit-
tyen. 

VR Osakeyhtiön turvallisuusjohtamisjärjestelmä 

VR Osakeyhtiön (VRO) turvallisuusjohtamisjärjestelmän mukaan VR-konsernin arvoja 
ovat muun muassa turvallisuus ja vastuullisuus. Turvallisuusjärjestelmän tavoitteena on 
junaturvallisuuden jatkuva parantaminen ja erityisesti riskien hallinnan tehostaminen. 
Järjestelmää noudatetaan kaikessa VRO:n toiminnassa.  

Turvallisuusjohtamisjärjestelmän mukaan esimiehet varmistavat, että henkilöstö saa tar-
koituksenmukaisen koulutuksen, on pätevää tehtäviinsä ja vastuittensa täyttämiseen. Li-
säksi esimiesten tehtävänä on luoda organisaatiossaan valmiudet turvalliselle toiminnal-
le. Esimiesten tehtävänä on myös seurata junaturvallisuuden tilaa.  

Turvallisuusjohtamisjärjestelmän mukaan kukin työntekijä vastaa omaan tehtäväänsä 
liittyen muun muassa annettujen turvallisuusohjeiden ja vaatimusten noudattamisesta, 
turvallisuutta vaarantavista työtavoista sekä työtä vaarantavista tai puutteellisista ohjeis-
tuksista ilmoittamisesta sekä onnettomuustilanteissa hätäilmoitusmenettelyjen tuntemi-
sesta. 

Ohjeita turvalliseen ratapihatyöskentelyyn 

Ohjeissa turvalliseen ratapihatyöskentelyyn kohdassa neljä puhutaan työturvallisuuden 
vastuista. Sen mukaan työnjohto huolehtii turvallisen työnteon valvonnasta ja työnopas-
tuksesta. Työntekijän on puolestaan noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti 
antamia määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi työntekijän on käytettävä hänelle tapaturmien ja 
terveyden haitan estämiseksi määrättyjä suojavälineitä. 

Edelleen ohjeissa turvalliseen ratapihatyöskentelyyn kohdassa yhdeksän käsitellään liik-
kumista työpaikalla. Ratapihatyöskentelyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja 
tarkkaavaisuutta. Lisäksi liikuttaessa ratapihalla on aina käytettävä raiteiden sivussa ole-
via kävelykulkuteitä. Edelleen ohjeen mukaan raiteita ylitettäessä ei tule astua kiskojen 
päälle.  

Erityisesti kohdassa yhdeksän muistutetaan, että jos vaihtotyöyksikön jäsen, tai muu ra-
tapihalla työskentelevä henkilö, kulkiessaan tai toimiessaan poikkeaa sovitusta menette-
lytavasta, hänen tulee ilmoittaa siitä muille yksikön jäsenille, tai muille työhön osallistuvil-
le. 

Ohjeissa turvalliseen ratapihatyöskentelyyn kohta 11 koskee vaihtotöitä. Sen mukaan 
kytkentä- ja irrotustilanteissa on liikkuvien vaunujen väliin meno ja sieltä poistulo kiellet-
ty. Vaunujen väliin saa mennä tai sieltä poistua vasta kun liike on kokonaan pysähtynyt. 
Edelleen kohdan 11 mukaan vaihtotyöt on ensisijaisesti tehtävä saattaen.  
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Ohjeen kohta 13 koskee onnettomuustilanteissa toimimista. Sen mukaan jokaiselle työ-
paikalle on laadittu omat työpaikkakohtaiset palo- ja pelastusohjeet. Onnettomuustilan-
teissa tulee muun muassa hätäilmoitus tehdä työpaikkakohtaisen ohjeen mukaan. Koh-
dassa 13 on myös ohje hätänumeroon soittamisesta. 

Ohje toimenpiteistä rautatieonnettomuuksien varalta 

Ohjeissa toimenpiteistä rautatieonnettomuuksien varalta (OTRO) kohdassa kaksi käsi-
tellään johtosuhteita. Ohjeen mukaan välittömiä ensitoimenpiteitä onnettomuuspaikalla 
johtaa veturinkuljettaja tai paikalla olevista VR:n henkilökuntaan kuuluvista henkilöistä 
se, joka asemansa puolesta joutuu johtamaan toimintaa (esimerkiksi konduktööri, vaih-
totyönjohtaja, järjestelymestari, työnjohtaja). 

Ohjeen kohta kolme koskee toimenpiteitä rautatieonnettomuuden sattuessa. Sen mu-
kaan tilannetta johtavan on selvitettävä onnettomuuden laajuus ja vaaratekijät sekä huo-
lehdittava, että välittömät ensitoimenpiteet tehdään viivytyksettä. Näitä toimenpiteitä 
ovat muun muassa lisäonnettomuuksien estäminen sekä onnettomuus- ja hätäilmoituk-
sen tekeminen. 

Ohjeen mukaan ilmoitus poikkeuksellisista tapahtumista on aina tehtävä ensiksi puheli-
mella tai radiolla lähimmälle junasuorittajalle tai kauko-ohjaajalle. 

Cargo Joensuun työohjeet 

Cargo Joensuu on laatinut omat työohjeet edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti. 

Cargo Joensuun omissa toimintaohjeissa onnettomuus- ja vaaratilanteissa ohjeistetaan 
tekemään onnettomuusilmoitus ratapihalla sattuneesta onnettomuudesta junasuorittajal-
le, joka tekee edelleen ilmoituksen hätäkeskukseen.  

2.12 Poliisitutkinta  

Joensuun kihlakunnan poliisilaitokselta tapahtumapaikalla kävi poliisipartio. Onnetto-
muuden johdosta Joensuun poliisi on kirjannut sekalaisilmoituksen. Joensuun poliisi on 
tutkinut onnettomuutta kuolemansyyn ja työtapaturman tutkintoina ja päättänyt asian kä-
sittelyn 16.4.2007. 

2.13 Muut tutkimukset 

Rekonstruktio 

Onnettomuustutkintalautakunta teetti Joensuun ratapihalla tapauksen rekonstruktion 
11.5.2007. 

Työtapaturmaselvitys 

Cargo Joensuu on laatinut onnettomuuden johdosta 8.2.2007 oman työtapaturmaselvi-
tyksen. 
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Työsuojelupiirin tapaturmaselostus 

Itä-Suomen työsuojelupiiri on laatinut 20.2.2007 onnettomuuden johdosta oman tarkas-
tuskertomuksen ja päättänyt asian käsittelyn 20.3.2007. Työsuojelupiirin näkemyksen 
mukaan asiassa ei ole tullut esille sellaisia työnantajan laiminlyöntejä tai muita seikkoja, 
joiden vuoksi poliisin olisi syytä käynnistää asiassa esitutkinta. Työsuojelupiiri esittää ta-
paturmaselostuksessaan, että ohjeistusta tarkennettaisiin niissä tilanteissa, joissa erilai-
silla puskin- ja kytkinlaitteilla varustettuja vaunuja siirretään. 

Jalkineiden liukkauden testaus 

Onnettomuustutkintalautakunta selvitytti Työterveyslaitoksella ratapihajalkineiden tal-
viominaisuuksia. Testauksessa keskityttiin erityisesti liukkausmittaukseen ja ergonomis-
ten ominaisuuksien arviointiin. Testattavana oli samanlainen käytetty jalkine, jota vaihto-
työnjohtaja käytti onnettomuushetkellä (vuorellinen puolivarsisaapas). Lisäksi testattiin 
myös toinen työpaikalla käytössä oleva erimerkkinen jalkinepari (vuorellinen puolivar-
sisaapas) sekä vertailujalkineena käyttämätön (uusi), vaihtotyönjohtajan käyttämän jal-
kineen kanssa samanlainen jalkine. 

Työterveyslaitoksen pitävyysluokituksen mukaan testatut jalkineet ovat pitävyydeltään 
ulkojalkineiden keskimääräistä tasoa. Työterveyslaitoksen mukaan pohjamateriaalin ko-
vuus ja kovettuminen ovat tärkeimpiä jalkineen pitoon vaikuttavia ominaisuuksia. Ken-
gän voimakas kuluminen heikentää tuloksia lopulta jo materiaalin kovuudesta riippumat-
ta. Vaihtotyönjohtajan käyttämän jalkinemallin pohjan taipuisuuteen ei pakkasella ollut 
juurikaan vaikutusta. 

3 ANALYYSI 

3.1 Onnettomuuden analysointi 

Työtehtävä  

Kyseisenä aamuna vaihtotyössä oli esiintynyt monenlaisia ongelmia. Työn aloitus oli vii-
västynyt veturivian vuoksi ja lisää viivästystä aiheutti se, että vaihdettavaan runkoon oli 
jäänyt vahingossa vääriä vaunuja ja vaunujen heitot jäivät pakkasesta johtuen liian ly-
hyiksi. Vaikka vaihtotyöhön osallistuneet kertoivat, että heillä ei ollut kiirettä, on töiden 
viivästyminen saattanut vaikuttaa valittuihin työtapoihin. Vaihtotyöyksikkö oli ennen on-
nettomuutta tehnyt jo 80 vaihtotyöliikettä. 

Automaattikytkimellä varustetulla sivupuskimettomalla venäläisellä vaunulla oli tarkoitus 
työntää suomalaista vetokoukullista vaunua. Tehtävää pidettiin hieman hankalana, kos-
ka automaattikytkimen ja koukun kohdakkain sopiminen ei ollut varmaa. Työntekijöillä oli 
kuulemisten mukaan myös erilaisia näkemyksiä toimintatavan luvallisuudesta. Vastaa-
vanlaisia tilanteita, jolloin venäläisellä vaunulla oli työnnetty suomalaista vaunua, oli kuu-
lemisten perusteella kuitenkin ollut Joensuun ratapihalla silloin tällöin. Tällä kertaa työn-
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nettävä vaunu oli lisäksi vaihteen kohdalla kaarteessa, joten kohdakkain osuminen oli 
tavallistakin vaikeampaa. 

Työnnettäessä automaattikytkimellä varustetulla sivupuskimettomalla venäläisellä vau-
nulla suomalaista vetokoukullista vaunua olisi pitänyt käyttää Hkba-välivaunua. 

Turvallisuuskulttuuri 

Ohjeet venäläisten vaunujen kanssa työntämisestä olivat osin epäselvät työntekijöille ja 
myös heidän esimiehilleen. Ohjeissa ja määräyksissä ei ole selkeää toimintatapaohjetta 
kyseiseen tehtävään. 

Venäläisellä vaunulla suomalaisen vaunun työntäminen ei ollut toivottu toimintatapa, 
koska oli vetokoukun rikkoontumisen vaara. Ohjeissa pitäisi korostaa tehtävän vaaralli-
suutta, koska työtilanteessa työntekijä joutuu ohjaamaan automaattikytkintä ja mene-
mään vaunujen väliin yksikön ollessa vielä liikkeessä. Työntävä yksikkö jää työntöliikettä 
ohjaavan työntekijän selän taakse. Vaunun kulma saattaa tällöin huomaamatta tönäistä 
työntekijää. Tönäisy voi aiheuttaa tasapainon menetyksen tai liukastumisen, joka voi 
johtaa työntekijän kaatumiseen. Tämä työtapa pitäisi joko selkeästi kieltää kokonaan tai 
kehittää sopiva työkalu, millä kytkintä voisi ohjata kauempaa. 

Kyseinen toimintatapa oli Joensuun ratapihalla myös työnjohdon tiedossa. Vaikka ohjeet 
työntekijän toimintaan työntötilanteessa (ei saa mennä liikkuvien vaunujen väliin, ei saa 
astua kiskoille, ei saa ylittää raiteita vaihteiden ja risteysten kohdalla) olivat selkeät, 
työntekijä joutuu kalustovaurioita välttääkseen toimimaan työturvallisuutta vaarantavalla 
tavalla työnnettäessä venäläisellä vaunulla suomalaista vaunua. 

Vaaratilanteita, kuten liukastumisia, oli työntekijöiden mukaan sattunut paljon. Niistä ei 
kuitenkaan ollut raportoitu. Työturvallisuuden parantamiseksi vaaratilanteet tulisi tunnis-
taa ja raportoida ohjeiden mukaisesti. 

Käytännöt eri ratapihoilla vaihtelevat. Heittovuorossa olevat työntekijät joutuvat siksi 
osittain muuttamaan työtapaansa ratapihalta toiselle siirtyessään. 

Ratapihajalkineiden liukkaus pakkasella 

Työntekijöiden mukaan ratapihakengät kovettuivat pakkasessa ja muuttuivat liukkaiksi. 
Onnettomuushetkellä Joensuun ratapiha-alueella oli pakkasta -24 astetta.  

Työterveyslaitoksen tekemän jalkinetestin mukaan vaihtotyönjohtajan käyttämien jalki-
neiden kannan sivuttaispito oli pakkasella (-20 ºC) huono. 

Vaihtotyönjohtajan käyttämien jalkineiden pohjien kuluminen ja kovettuminen on saatta-
nut olla myötävaikuttamassa vaihtotyönjohtajan mahdolliseen liukastumiseen ja kaatu-
miseen radalle. Jalkineiden kannan huono sivuttaispito on todennäköisesti vaikuttanut 
vaihtotyönjohtajan tasapainoon hänen ohjatessaan vaunun automaattikytkintä oikeaan 
asentoon. Ohjattaessa automaattikytkintä oikeaan asentoon kohdistuu tukijalkaan sivut-
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taisvoimia, jotka ovat saattaneet aiheuttaa jalkineen pitokyvyn menettämisen liukkaalla 
alustalla. 

Kengän liukkaustestin mukaan käytössä olleen ratapihajalkineen pitävyys oli ulkojalki-
neiden pitävyyden keskimääräistä tasoa. Lautakunnan käsityksen mukaan ratapihatyös-
kentelyssä jalkineen pitävyyden tulisi olla keskimääräistä tasoa parempi. 

3.2 Pelastustoiminnan analysointi 

Hätäpuhelu Pohjois-Karjalan hätäkeskukseen kesti kahdeksan minuuttia. Hätäkeskus 
hälytti onnettomuuspaikalle kaksi ambulanssia ja poliisipartion, mutta pelastusyksiköitä 
ei hälytetty ollenkaan. Pohjois-Karjalan hätäkeskuksessa on käytössä raideliikenneon-
nettomuuksien varalle pelastustoimen ja terveystoimen hälytysvasteet. Onnettomuus-
päivänä hätäkeskuspäivystäjä ei kuitenkaan käyttänyt edellä mainittuja vasteita, vaan 
hän päätyi käyttämään koodia tajuttomuus. Hätäkeskuspäivystäjä tiedusteli uhrin irro-
tusavun tarpeellisuutta. Hätäkeskuksella olisi ollut mahdollisuus hälyttää pelastuslaitok-
sen kalustoa Joensuun paloasemalta samaan aikaan ambulanssien ja poliisin kanssa. 
Junasuorittajan ilmoituksen mukaan kyseessä oli ratapihalla tapahtunut vaihtotyövaurio, 
jossa oli tapahtunut vakava työtapaturma. Pelastustoimen yksiköt olisi pitänyt hälyttää 
etupainotteisesti kohteeseen, vaikka tilannekuva olikin hieman epäselvä. Hätäpuhelun 
kestettyä lähes kuusi minuuttia selvisi, että irrotusapua ei tarvita. Hätäpuhelun aikana, 
noin kahden ja puolen minuutin kuluttua puhelun alkamisesta, hätäkeskuspäivystäjä hä-
lytti ambulanssit kohteeseen. 

4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

4.1 Toteamukset 

1. Lgjn-konttivaunun heitto jäi liian lyhyeksi. Konttivaunu jäi kaarteeseen osaksi vaih-
teen päälle. 

2. Suomalaista ruuvikytkimellä ja sivupuskimilla varustettua konttivaunua työnnettiin 
automaattikytkimellä varustetulla venäläisellä Vgk-vaunulla, jossa ei ollut sivupuski-
mia. 

3. Vaihtotyönjohtaja seurasi työntöliikettä ja joutui menemään liikkuvien vaunujen väliin 
ohjaamaan automaattikytkintä ja vetokoukkua kohdakkain. 

4. Vaihtotyönjohtajan kaatui kiskon päälle, jolloin välittömästi hänen takanaan tulleen 
Vgk-vaunun pyörä kulki hänen ylitseen. Vaihtotyönjohtaja kuoli heti saamiinsa vam-
moihin. 
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4.2 Onnettomuuden syyt 

Vaihtotyönjohtaja kuoli kaaduttuaan kiskolle ja jäätyään liikkuvan yksikön yliajamaksi. 
Vaihtotyönjohtajan kaatumisen syytä ei voida täydellä varmuudella esittää, mutta seu-
raavat tekijät ovat todennäköisesti vaikuttaneet onnettomuuden syntyyn: 

•  Vaihtotyössä käytetty työmenetelmä oli vaarallinen, koska työntekijä joutui me-
nemään vaunujen väliin yksikön liikkuessa ohjatessaan automaattikytkintä kohti 
vetokoukkua. 

•  Kuluneiden jalkineiden sivuttaispitokyky lumisella alustalla oli huono, jolloin kyt-
kimen ohjaustilanteessa liukastumismahdollisuus oli suuri. 

•  Liikkuva yksikkö on ollut vaihtotyönjohtajan selän takana. Vaunun kulma on 
saattanut osua vaihtotyönjohtajaan siten, että hän menetti tasapainonsa tai liu-
kastui ja kaatui kiskolle. 

•  Onnettomuusaamuna vaihtotyössä oli esiintynyt monenlaisia ongelmia. Työn 
aloitus oli viivästynyt ja lisää viivästystä aiheutti vaihdettavaan runkoon vahin-
gossa jääneet väärät vaunut sekä pakkasesta johtuen liian lyhyiksi jääneet vau-
nujen heitot.  

5 TOTEUTETUT TOIMENPITEET 

VR Cargo Joensuun asiakaspalvelualueella on aloitettu helmikuussa 2007 junaturvalli-
suuden kertauskoulutukset. Tilaisuuksissa on käyty läpi VR Osakeyhtiön turvallisuusjoh-
tamisjärjestelmää (O 13/040/99), VR:n turvallisuustavoitteita vuodelle 2007, VR Cargon 
turvallisuusvastuut esimiesvalvontaraportteineen sekä Ohjeita turvalliseen ratapihatyös-
kentelyyn. Lisäksi VR Cargolla on korostettu havainnointilomakkeiden käyttöä muun 
muassa läheltä piti-tapausten esille tuomisessa.  

6 SUOSITUKSET 

Onnettomuus olisi voitu välttää sillä, että liikkuvien vaunujen väliin ei olisi menty. 

S231 Vaihtotyön turvallisuus 

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että 

Ratapihatyöskentelyn ohjeita tulisi täydentää siten, että liikkuvien vaunujen väliin me-
neminen kielletään kaikissa tilanteissa. [C1/07R/S231] 

Myös venäläisen sivupuskimettoman vaunun työntäminen automaattikytkimettömällä 
vaunulla tulisi yksiselitteisesti kieltää. 
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S232 Oikeiden vasteiden käyttö 

Hätäkeskuksen tehtävänä on vastaanottaa hätäilmoituksia ja välittää ne edelleen niille 
yksiköille, joita tehtävässä tarvitaan. Hätäkeskus arvioi tehtävän kiireellisyyden ja tilan-
teessa tarvittavat yksiköt.  

Jotta onnettomuuspaikalle saataisiin riittävä määrä tarkoituksenmukaisia yksiköitä, On-
nettomuustutkintakeskus suosittaa, että 

Hätäkeskuksen tulisi käyttää onnettomuustyyppiä vastaavaa hälytysvastetta. 
[C1/07R/S232] 

S233 Jalkineiden pitävyys 

Ohjeessa turvalliseen ratapihatyöskentelyyn todetaan, että työjalkineiden tulee olla vaih-
totyöhön sopivat ja erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että jalkineet ovat nilkkaa 
tukevat sekä pohjamateriaaliltaan liukastumisvaaraa vähentävät. Testaustuloksen mu-
kaan onnettomuushetkellä käytössä ollut kenkämalli oli pitävyydeltään vain keskimää-
räistä tasoa. Jalkineen pitävyysluokka oli tapahtumahetken olosuhteissa ”epävarma” ja 
kannan sivuliun osalta ”liukas”. 

Ratapihatyöskentelyssä käytettävien jalkineiden pitävyyden tulisi olla kaikissa sää- ja 
työolosuhteissa keskimääräistä tasoa parempi. [C1/07R/S233] 

Lisäksi tutkintalautakunta toistaa aikaisemmin annetun suosituksen:  

S211 Suora matkapuhelinyhteys onnettomuuspaikalta hätäkeskukseen 

Hätäilmoituksen tekemiseen liittyviä ohjeita tulisi kehittää siten, että aina tarvittaessa kii-
reellistä pelastustoimen apua, tulisi onnettomuuspaikalta soittaa liikenteenohjaukseen 
tehdyn ilmoituksen lisäksi myös suoraan yleiseen hätänumeroon. [B1/05R/S211] 

Ilmoituksen tekeminen suoraan hätäkeskukseen onnettomuuspaikalta sekä nopeuttaisi 
että tarkentaisi avunsaamista. Esimerkiksi tässä tapauksessa tieto onnettomuudesta vä-
litettiin onnettomuuspaikalta ratapiharadiolla junasuorittajalle ja junasuorittaja välitti tie-
don hätäkeskukseen. Hätäkeskuspäivystäjän tiedustellessa lisätietoja onnettomuudesta 
jouduttiin junasuorittajan toimistosta tiedustelemaan asiat ratapiharadiolla onnettomuus-
paikalla. Tilanteen aikana tieto kulki kahden välikäden kautta. 

 

Rautatievirasto, Ratahallintokeskus, VR-Yhtymä Oy ja Pohjois-Karjalan hätäkeskus ovat 
antaneet suosituksista lausuntonsa. Tutkintaselostuksen suosituksia on korjattu ja täy-
dennetty saatujen lausuntojen perusteella. Lausunnot on esitetty liitteessä 1. 
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