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Korjausrakennusmies
jäi parvekkeen romahtaneen
alatason alle

Kerrostalon parvekkeita oltiin purkamassa. Rakennusmies NN (42-v.)
sahasi alimman kerroksen parvekkeen betoniseinää irti, kun alalaatta
(parvekkeen lattia) taittui rakennuksen ulkoseinästä saranana alaspäin, jolloin NN putosi maahan. Alalaatta pysyi hetken alapinnan teräksien varassa kiinni rakennuksen ulkoseinässä, mutta terästen pettäessä se putosi ja kaatui (ylösalaisin) maahan. NN jäi osittain päälleen
kaatuneen laatan ja maan väliin puristuksiin jaloistaan.


1. TAPAHTUMIEN KULKU
1.1 Tausta ja töiden organisointi
Kiinteistöosakeyhtiö A Oy oli tilannut kolmiportaisen ja -kerroksisen kerrostalon saneeraustyön yritys B Oy:ltä, joka toimi urakan pääurakoitsijana. Purkutöiden osalta oli
sovittu aliurakasta yritys C Oy:n kanssa. Tapaturmatilanteessa yritys C Oy:n työntekijä NN:n (42-v.) lisäksi työskenteli myös yritys D Oy:n nosturinkuljettaja MM. Lisäksi
hankkeessa oli sivu-urakat LVI- ja sähkötöiden osalta eri yritysten kanssa.
Purkutöihin kuului myös betonisten parvekkeiden (yht. 27 kpl: korkeus 2,60 m,
leveys 3,40 m, syvyys 1,50 m) purkaminen. Käytettävissä oli rakennekuva, josta kävi
ilmi, että parveke kiinnittyy rakennukseen kenttäratakiskoilla, jotka upposivat kuvan
mukaan parvekkeen pieliseinän alaosaan 300 mm ja pieliseinän harjateräsvetotangoilla sekä laatan alapinnasta rakennuksen runkoon ulottuvilla harjateräksillä.
Työmenetelmä oli esitetty purkutyösuunnitelmassa. Sen mukaan purku toteutettiin vaiheittain siten, että ensin irrotettiin ylimmän parvekkeen ylälaatta, jonka jälkeen
sivut ja lopuksi alalaatta (joka oli samalla alemman kerroksen ylälaatta). Irrotettavaan
rakennusosaan kiinnitettiin ennen irtisahausta ajoneuvonosturin nostoraksit. Hakitelinettä tasoineen siirrettiin parveke kerrallaan työn etenemisen mukaan. Käytössä
oli saksilavanostin koko purkutyön ajan.
1.2 Tapaturma
Urakka oli aloitettu n. kuusi viikkoa ennen tapaturmaa. Vuorossa oli parvekkeiden
purkaminen, joka aloitettiin n. viikko ennen tapaturmaa. 2. ja 3. kerroksen parvekkeiden purkamisen jälkeen alettiin purkaa alimman kerroksen parveketta.
Irrotettuaan 2. kerroksen alalaatan, ts. alimman kerroksen ylälaatan, NN sahasi
työohjeen mukaan parvekkeen toisen sivuseinän irti, jonka jälkeen NN kiinnitti nosturin ketjut toiseen sivuseinään. Leikattuaan toisenkin sivuseinän irti, parvekkeen
alalaatta taittui rakennuksen ulkoseinästä saranana alaspäin, jolloin NN putosi maahan. Alalaatta pysyi hetken alapinnan teräksien varassa kiinni rakennuksen ulkoseinässä, mutta terästen pettäessä se putosi ja kaatui (ylösalaisin) maahan. NN jäi
osittain päälleen kaatuneen laatan ja maan väliin puristuksiin jaloistaan. Hän kuoli
saamiinsa vammoihin myöhemmin sairaalassa.
1.3 Kokemus
NN aloitti yritys C Oy:n palveluksessa n. kolme viikkoa ennen tapaturmaa. Työnantajan kertoman mukaan NN oli ilmoittanut työskennelleensä aiemminkin rakennusten
purkutöissä. Varmaa tietoa hänen aiemmasta työkokemuksestaan ei kuitenkaan ole.
Aloitettaessa parvekkeiden purkua NN oli osallistunut aktiivisesti työn suunnitteluun
esittäen omia ideoitaan työn toteutuksesta työnjohdolle.


Kuva 1. Leikattuaan parvekkeen sivuseinät irti parvekkeen alalaatta taittui rakennuksen ulkoseinästä saranana alaspäin, jolloin NN putosi maahan.

2. TAPATURMAAN JOHTANEET TEKIJÄT
2.1 Vaarallinen työmenetelmä
Parvekkeiden purkamisessa sovellettu työmenetelmä ei ollut turvallinen alimman
parvekkeen osalta. Työsuunnitelmassa ei ollut huomioitu sitä, että alimman parvekkeen laatan alla ei ollut enää ylempien kerrosten tapaan sivuseiniä tukemassa laattaa. Irrotettuaan alimman kerroksen sivuseinät katkesivat vetotangot ja alalaatta jäi
pelkästään kenttäratakiskojen ja laatan alapinnasta rakennuksen runkoon ulottuvien
harjaterästen varaan. Se ei riittänyt pitämään laattaa paikallaan.
Työsuunnitelmassa ei ollut varauduttu mitenkään alalaatan yllättävään romahtamiseen. Ylempien kerrosten osalta romahtamisvaaraa ei ollut alempien kerrosten sivuseinien tuennan ansiosta.
2.2 Ristiriita rakenteen ja rakennepiirustuksen välillä
Alimman parvekkeen toisen sivuseinän puoleinen kenttäratakisko ei ulottunut kuin
n. 100 mm ulos seinästä. Suunnitelman mukaan sen olisi pitänyt ulottua 300 mm.
Tämä on osaltaan voinut vaikuttaa siihen, että laatta ei pysynyt paikallaan pelkkien
kiskojen varassa.


Kuva 2. Alimman parvekkeen toisen sivuseinän puoleinen kenttäratakisko ei
ulottunut kuin n. 100 mm ulos seinästä. Suunnitelman mukaan sen olisi pitänyt
ulottua 300 mm.

2.3 Puutteet riskien arvioinnissa ja töiden suunnittelussa
Purkutyöhön liittyvien riskien arvioinnissa ei ollut riittävästi huomioitu yllätyksellisiä tilanteita, eikä huomioitu alimman laatan tuentaan liittyvää epäkohtaa suunniteltaessa
työmenetelmää.
Työsuunnitelmassa ei ollut kiinnitetty huomiota eikä varauduttu turvallisuuden varmistavilla toimenpiteillä siihen mahdollisuuteen, että parvekkeiden ja talon rakenteet
eivät kaikilta osin vastaa piirustuksia. Työturvallisuusasioita ei työsuunnitelmassa ollut
käsitelty lainkaan. Työturvallisuusasiakirjaa ei ollut myöskään aliurakkasopimuksen
liitteenä niin kuin olisi pitänyt. Koko hankkeelle oli laadittu yleisellä tasolla oleva työturvallisuusasiakirja, mutta sitä ei ollut päivitetty eikä liitetty aliurakkasopimukseen
2.4 Turvavaljaiden käyttö ja töiden valvonta
NN:llä oli käytettävissään putoamisen estävät turvavaljaat, joita hän oli käyttänyt purkaessaan kahden ylimmän kerroksen parvekkeita. Alimman parvekkeen purkamisen
aikana NN ei valjaita pitänyt.
Työmaalla ei valvottu riittävän tehokkaasti turvallisten työmenetelmien noudattamista eikä puututtu turvavaljaiden käyttämättä jättämiseen.


3. VASTAAVIEN TYÖTAPATURMIEN TORJUNTA
3.1 Töiden suunnittelu
Rakennus- ja purkutyöt on aina suunniteltava siten, että niistä ei aiheudu terveyden
menettämisen vaaraa työntekijöille tai muillekaan vaaroille mahdollisesti altistuville ihmisille. Purkutyön suunnittelussa on huomioitava rakenteiden ja rakenneosien
ominaisuudet, lujuus ja kunto siten, että työ voidaan suorittaa turvallisesti. Purkutyöt pitää suunnitella määräysten mukaan aina kirjallisesti.
Yhteisellä rakennustyömaalla on kunkin työnantajaosapuolen osaltaan huolehdittava työturvallisuudesta. Lähtökohta on, että työnantaja vastaa omien työntekijöidensä turvallisuudesta. Rakennuttajan ja päätoteuttaja vastaavat lisäksi eri toimijoiden toimintojen yhteensovittamisesta, työmaan yleissuunnittelusta ja yleisen turvallisuuden toteuttamisesta. Myös työntekijöiden on osaltaan huolehdittava omasta
ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Yksityiskohtaisemmin rakennustyömaan
eri toimijoiden velvollisuuksista ja purkutyön turvallisuudesta on säädetty valtioneuvoston päätöksessä rakennustyön turvallisuudesta (ks. lisätietoja – kohta).
Purettavien rakenteiden hallitsematon sortuminen on ehkäistävä purettavien rakenteiden tuennan ja töiden järjestyksen riittävällä suunnittelulla. Tarvittaessa työt
on suoritettava nostimesta käsin, mikäli rakenteiden tuentaa ja rakenteiden sortumisen ehkäisyä ei täysin luotettavasti pystytä toteuttamaan. Putoamisen estäviä turvavaljaita on käytettävä aina, kun työskennellään putoamisvaarallisissa kohteissa.
3.2 Riskien arviointi
Työkohteen riskien arviointi on töiden suunnittelun perusta. Työvaiheisiin liittyvät
mahdolliset vaarat pitää tunnistaa ja arvioida mahdollisimman huolellisesti ennen
töiden aloittamista. Arvioinnin tulokset on huomioitava suunniteltaessa työmenetelmiä. Vaaroja tunnistettaessa on ennakoitava myös mahdollisten poikkeamien (ml.
ristiriidat piirustusten ja toteutuksen välillä) turvallisuusvaikutukset ja mahdollisuudet vähentää niistä aiheutuvia riskejä erilaisten varmistusten avulla.
3.3 Tiedon kulku
Rakennustyömaan eri osapuolten on oltava tietoisia kaikista työturvallisuuteen vaikuttavista olosuhdetekijöistä. On tärkeää, että korjausrakennuskohteissa töiden
toteutusta suunniteltaessa on käytettävissä ajan tasalla olevat tiedot piirustusten
ja toteutuksen välisistä ristiriidoista. Työkohteen rakennuttajan velvollisuutena on
laatia turvallisuusasiakirja, jossa esitetään tällaiset tekijät ja varmistaa osaltaan, että tiedot ovat päivitettynä työtä suorittavan urakoitsijan tiedossa. Työsuunnitelmiin
liittyvät poikkeamat on ehdottomasti dokumentoitava siten, että käytettävissä olevat dokumentit vastaavat tarkasti käytännön toteutusta.


Lisätietoja:
1) Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta 23.6.1994/629
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