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n TEKSTI JA KUVAT ELINA SAARINEN 

Tutkimustieto 
kohentaa työ-
turvallisuutta
Jätteenkuljettajan työ on riskejä täynnä, 

todistaa tuore Työterveyslaitoksen tutkimus. 

Uudet työkalut ja tieto auttavat kuitenkin 

vähentämään niitä.

Kuva TTL

 työturvallisuus 

mutta tämä-
kään ei tiedä, 
mihin astiat ovat 
kadonneet. Joku 
on siirtänyt konttia 
ja jäteastioita, mutta 
unohtanut kertoa siitä jäte-
kuljetusyritykselle. Liimatainen 
avaa kännykästään turvallisuusha-
vainnointijärjestelmän. ”Muu lähesty-
misongelma”, hän valitsee ja lähettää tiedon 
eteenpäin.

Tällä kertaa tiedonkulun pätkiminen ei uhannut jäteauton 
kuljettajan työhyvinvointia tai työturvallisuutta, mutta se hidasti 
silti tyhjennyskierrosta. Työterveyslaitoksen (TTL) laajan tutki-
muksen mukaan jäteauton kuljettajat kohtaavat työssään paljon 
häiriöitä ja ongelmatilanteita, jotka hidastavat kuskien työtä ja 
voivat olla työturvallisuusvaara.

Reilu neljännes TTL:n kyselyyn vastanneista jätteenkuljetta-
jista vastasi joutuneensa yhteen tai useampaan työtapaturmaan 
viimeisten kolmen vuoden aikana.

Kyselyn lisäksi tutkijat analysoivat tuhansia tapaturma- ja 
poikkeamatilanteita, kulkivat jätteenkuljettajien mukana tyhjen-
nysreiteillä yli 20 työvuoron ajan ja tekivät havainnointia, pereh-
tyivät tutkimuskirjallisuuteen sekä haastattelivat alan toimijoita.

”Oho, kontti on kadonnut!”

L
assila & Tikanojan jätteenkuljettaja Tomi Liimatainen 
on tullut tyhjentämään ja pesemään energiajäteastioita 
Jyväskylän keskustassa sijaitsevalle oppilaitokselle. Ra-
kennusta remontoidaan ja koko alue on yhtä valtavaa 
työmaata. Remontin alkaessa jäteastiat sijoitettiin vä-

liaikaisesti pihalle tuotuun konttiin, mutta siinä, missä kontti oli, 
on enää tumma läikkä asfaltissa.

Liimatainen pujottele jäteautollaan betonimyllyjen ja nosturien 
välistä ja kyselee astioista pihassa pyöriviltä kypäräpäiltä, mutta 
rakennusmiehet eivät soittelunkaan jälkeen osaa neuvoa jäteas-
tioiden uutta sijaintia. Liimatainen tarkistaa vielä esimieheltään, 

t Jäteastiat on Tomi Liimataisen mukaan hyvä noutaa tällaisesta 
paikasta: Astiat ovat katoksessa, jossa on leveä oviaukko ja 
tasainen alusta ja johon pääsee jäteautolla ihan viereen. Kaikki 
astiat ovat samassa paikassa maan tasalla. Katoksessa ei ole 
kynnystä eikä astioita ole sijoitettu monen lukitun oven taakse. 
Katoksessa ei ole muuta tavaraa jäteastioiden tiellä.
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”Nyt kun 
olen seuran-

nut tätä työtä 
lähempää, arvos-

tan entistäkin enem-
män jäteauton kuljetta-

jan työtä. Se on arvokasta ja 
kovaa työtä, johon ei ihan jokai-

sesta ole”, TTL:n erikoistutkija Pia 
Perttula sanoo.

Astian voi jättää tyhjentämättä
Jäteauton kuljettaja saattaa tyhjentää työvuoronsa aikana jopa 
350 jäteastiaa ja kivuta yli sata kertaa jäteautoon ja sieltä pois. 
Yli 40 prosenttia kuljettajista kertoo, että jäteastian siirtäminen 
aiheuttaa vaaratilanteita viikoittain tai useammin.

”Tyypillisimpiä vaaratilanteita ovat rikkinäiset ja liian täydet jä-
teastiat, jäteastioiden sijoittaminen vääränlaisiin paikkoihin sekä 
jäteastian siirtomatkan turvattomuus”, Perttula listaa.

Siirtoreitillä saattaa olla korkeita kynnyksiä ja pimeitä tiloja. 
Reitillä voi olla lunta tai liukkautta tai ylimääräistä tavaraa, joka 
kuljettajan on ensin raivattava pois tieltä.

”Lumessa tai hiekassa kymmeniä kiloja painavaa pyörätöntä as-
tiaa on hankala siirtää. Siinä helposti kaatuu tai rikkoo selkänsä tai 
kätensä. Jos astia on kauluksestaan rikki, se voi tyhjennysvaiheessa 
jopa pudota päälle. Jos astiassa on vääränlaista jätettä, vaikkapa 
tuhkaa, se voi lentää kipatessa kuljettajan päälle ja mennä silmiin”, 
Perttula antaa esimerkkejä.

Hän muistuttaa, että kuljettajalla tulisi aina olla oikeus jättää 
jäteastia tyhjentämättä, jos siitä aiheutuu vaaraa. Vaaranpaikkoja 
kannattaa miettiä myös työkaverin kannalta, vaikka itse tuntisi 
voivansa hoitaa homman.

p Astia pitäisi täyttää mieluiten niin, että kansi mahtuu me-
nemään kiinni. Sojottavat, teräväreunaiset jätteet voivat olla 
jätekuljettajalle vaarallisia.

p Jos astian tyhjennysreitillä on portaita, ne täytyisi korvata 
esimerkiksi nosturilla, hissillä tai luiskalla. Luiskan ei pidä olla 
liian jyrkkä.
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”Jäteauton kuljettajat tekevät parhaansa ja koittavat aina saada 
astiat tyhjennettyä. He toimivat itsenäisesti ja yrittävät miettiä 
häiriöihin ratkaisua ensin yksin. Turvallisuusviestinnän kannalta 
olisi kuitenkin tärkeää, että asioista keskusteltaisiin työyhteisössä 
yhdessä.”

Riskit tiedossa
Tutkimuksen mukaan kuljettajat itse tunnistavat sen, että työhön 
liittyy paljon tapaturmariskejä moneen muuhun alaan verrattuna. 
Kyselyyn vastanneista jätteenkuljettajista 30 prosenttia piti työn 
tapaturmariskiä melko suurena tai suurena, ja 56 prosenttiakin 
kohtalaisena.

”Olen tyytyväinen, että näin moni kuljettajista tiedostaa työ-
hön liittyvät riskit. Se osoittaa, että turvallisuustyö on tuottanut 
tulosta. On toki valitettavaa, että tämän työn riskialttius on näin 
korkea”, sanoo Lassila & Tikanojan työturvallisuuspäällikkö 
Tommi Kajander. L&T ja RenoNorden toimivat tutkimuk-
sessa yhteistyökumppaneina, jätteenkuljetusyritysten edustajina.

Hyvä vuosikello
TTL työsti tutkimuksen tulosten perusteella turvallisuusviestin-
tään työkaluja, joita jätteenkuljettajat, esimiehet ja kuljetusyrityk-
set voivat käyttää päivittäin pienentämään työhön liittyviä riskejä.

Esimerkiksi työturvallisuuden vuosikelloon koottiin esimies-
työn tueksi materiaalia 12 teemasta sen perusteella, mitkä riskit 

Näin parannat jätekuskin 
työturvallisuutta
Kuljettaja:
– Ilmoita huomaamistasi ongelmista ja häiriöistä. Vain 

näin tieto kulkee asiakkaalle ja ongelma voidaan kor-
jata.

– Työ on fyysistä, joten huolla kehoasi. Pidä tauot, syö
terveellisesti ja monipuolisesti. Opettele alusta alkaen 
oikeat liikeradat ja tavat esimerkiksi nousta ja laskeu-
tua jäteautosta. Kysy ergonomiaohjeita esimieheltä 
ja/ tai työkaverilta.
– Omaa turvallisuutta ei kannata riskeerata. Älä kiireh-
di. Muista maalaisjärki.

Esimies/ työnantaja:
– Viesti ja kerro turvallisuuden merkityksestä. Sitoudu 

kuljettajien työturvallisuuteen. Ole kiinnostunut siitä, 
että kuljettajat ovat hyvässä voinnissa vielä työpäivän 
jälkeenkin.

– Huolehdi, että kalusto, työvaatteet ja -varusteet ovat 
kunnossa ja saatavilla.

– Perehdytä oikeisiin työtapoihin. Anna tarvittava aineis-
to, esim. tarkistuslistat ja vaikkapa fysioterapeutin 
opastuksella tehdyt ergonomiaohjeet.

– Pysy ajan tasalla. Kommunikoi kuskien kanssa siitä, 
mitä kierroksella tapahtuu. Suorita turvallisuushavain-
nointikierroksia.

Kuljetusreittien kilpailuttaja ja jäteyhtiö:
– Tarkista jätehuoltomääräykset ja kilpailutettavat 

reitit kuljetusten sujuvuuden ja työturvallisuuden nä-
kökulmasta.

– Tee yhteistyötä kuljetusyhtiöiden kanssa. Kysy, miten 
voisit parantaa työturvallisuustilannetta.

– Tiedota tyhjennysten sujuvuuteen vaikuttavista 
tekijöistä kansalaisille ja taloyhtiöille.

Asukkaat, jätteen tuottajat:
– Laita astioihin vain oikeaa jätettä. Älä ylitäytä. 

Pussita pölyävä jäte.
– Pyhitä jätehuone vain jätteille, älä käytä varastona. 

Älä tuki tyhjentäjän kulkureittiä ylimääräisellä tavaralla 
tai pysäköimällä eteen.

– Pidä huolta kunnossapidosta: lumityöt, liukkauden-
torjunta, valaistus, ehjät jäteastiat.

– Sijoita jäteastiat oikein: jäteautolla on päästävä 
mahdollisimman lähelle. Tee jäteastian siirtomatkoista 
lyhyitä, tasaisella ja hyvällä alustalla. Vältä kynnyksiä ja 
portaita ja liian monia ovia.

– Anna työrauha: älä huuda, tööttää, kiilaa tai ohita 
vaarallisesti. Jätekuljettaja tekee arvokasta työtä, joka 
vie oman aikansa. n

p Autoon nousu kannattaa tehdä jalkojen ja keskivartalon 
lihaksilla, ei käsillä vetämällä. Kiertäjäkalvon oireyhtymä olka-
päässä on jätekuljettajan yleisimpiä vaivoja. Tomi Liimatainen 
ehkäisee sitä myös pyörittämällä rattia kättä vaihdellen.
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nousivat tutkimuksessa eniten esiin. Kunkin kuukauden työ-
turvallisuusteemasta on tehty aineistoa, jota voi käyttää pala-
vereissa, ilmoitustaululla ja sisäisessä viestinnässä. Aineistoon 
kuuluu muun muassa tarkistuslistoja, joista kuljettaja voi tarkistaa 
työauton varusteet.

Kuljetusyhtiöt pitävät aineistoa erittäin hyvänä ja tarpeellisena.
”Materiaali on äärettömän tärkeää ja se täydentää hyvin Re-

noNordenin aiempaa aineistoa. Vuosikello ja kaikki aineisto ovat 
meillä nyt säännöllisessä käytössä. Se on netissä saatavana kaikille 
työnjohtajille. Jos ajatellaan alaa yleisesti, kaikissa yrityksissä ei 
välttämättä ole henkilöä, joka ehtisi paneutua oman aineiston 
tekemiseen”, näkee RenoNordenin henkilöstöpäällikkö Hanna 
Rissanen.

”Itse tutkimus ja siitä saadut aineistot ovat olleet varsin hyö-
dyllisiä. Työturvallisuuden vuosikello on erinomainen konkreet-
tinen työkalu, joka on otettu nyt aktiivikäyttöön”, sanoo L&T:n 
Kajander ja jatkaa:

”Työturvallisuustyötä on tehty L&T:llä jo vuosia. Tutkimus an-
toi paljon ymmärrystä, mitä voimme tehdä vielä paremmin ja toi 
erityisesti sitä näkökulmaa, mitä asiakkaamme voisivat parantaa.”

Vinkistä vaari
Yksi tutkimuksen tärkeistä huomioista on se, että jäteauton kul-
jettajan työturvallisuuteen vaikuttaa hyvin paljon asiakas, jonka 
astioita kuljettaja käy tyhjentämässä. Asiakkaat eli kiinteistön-
omistajat ja -huoltajat sekä jätteen tuottajat voivat pienillä asioil-

p Jäteastiat on pestävä säännöllisin väliajoin. 
Tomi Liimatainen sekoittaa pesuveden saippuasta, 
vedestä ja hajusteesta. Pestessä hän pitää suojalaseja 
roiskeiden varalta.

la ja teoilla helpottaa jätekuskin työtä huomattavasti. Jätekuljet-
tajien tekemä turvallisuushavainnointi on tässä tärkeä työkalu.

Kuljettajat raportoivat havaitsemistaan riskeistä, vaarois-
ta ja läheltä piti -tilanteista järjestelmään. Jäteyhtiö on sitten 
asiakkaaseen yhteydessä pyytäen esimerkiksi parantamaan 
kohteen valaistusta tai madaltamaan korkeita kynnyksiä tai 
huomauttaen muista kuljettajalle riskialttiista olosuhteista.

RenoNordenilla sähköinen vaaratilanneraportointi on ollut 
käytössä puolitoista vuotta. L&T:llä mobiili turvallisuushavain-
nointi käynnistyi maaliskuussa 2015.

”Tavoitteena on, että jokainen kuljettaja tekisi vuodessa vähin-
tään kolme turvallisuushavainnointi-ilmoitusta. Tavoite on viime 
vuosina jatkuvasti ylitetty. Jätehuollossa havaintoja tulee vuosit-
tain 3 500–4 000. Kun asiakas reagoi näihin ja tekee toivottuja 
parannuksia, pystymme korjaamaan tuhansia vaaranpaikkoja joka 
vuosi”, Kajander sanoo. n

Lue lisää Työterveyslaitoksen tutkimuksesta jäteauton 
kuljettajien työturvallisuudesta:
http://urn.fi/URN:ISBN 978-952-261-648-7(PDF)

400 000 toistoa

Yli kymmenen vuotta jäteautoa ajanut L&T:n 
jätteenkuljettaja Tomi Liimatainen laskeutuu 
jäteautosta takaperin porras kerrallaan. Aina 

hän ei ole tehnyt niin. Ennen hän hyppäsi autosta 
etuperin alas ja nousi taas rattiin käsillä vetämällä. 
Nyt nousu tapahtuu jaloilla ja keskivartalon lihaksilla, 
ei käsillä. Rattia hän pyörittää nykyään käsiä vaihdel-
len. Tapojen muutokseen pakottivat polven ja olka-
pään kivut.

”Olisi tärkeää opetella alusta asti oikeat työtavat, 
koska tapojen muuttaminen vuosien jälkeen on vai-
keaa. Tässä työssä suurin haaste on tehdä asiat niin, 
ettei kuluta itseään. Tässä on niin paljon toistoja. 200 
nousua ja laskua päivässä, 40 000 vuodessa, kym-
menessä vuodessa jo 400 000”, Liimatainen laskee.

Liimatainen on huomannut, että hänelle on tär-
keää pitää tauot ja tankata terveellistä, monipuolista 
ruokaa, jotta hän jaksaa päivän reitin.

”Toiset painavat kymmenen tuntia yhdellä mun-
killa. Itse olen sellainen duracel-pupu, että jos en 
saa kunnon ruokaa, minusta tulee tosi känkkäinen.”

Liimatainen syö aamupalaksi kattilallisen puuroa, 
mustikoita ja raejuustoa. Lounaaksi hän tankkaa pas-
taa ja salaattia. Grillillä hän ei käy.

”Autosta alas tulemiseen sain ohjeet työkaverilta. 
Kannustan muitakin avaamaan suunsa, jos huomaa 
työkaverin tekevän asioita typerästi.” n


