
1 Tarkista jäteastian kunto
Onko jäteastia ehjä? Jos esimerkiksi 

astian kaulus on rikki, se saattaa tyhjen-
nysvaiheessa pudota kuljettajan päälle. 
Onko astiassa pyörät, jotta sitä on kevyt 
liikutella? Onko astioiden määrä ja koko 
mitoitettu jätemäärän mukaan?

 Joka neljäs jätteenkuljettajista jou-
tuu käsittelemään epäkuntoisia astioita 
päivittäin.

2 Lajittele ja täytä oikein
Laita kuhunkin jäteastiaan vain sinne 

kuuluvaa jätettä. Pussita pölyävä jäte sa-
malla tavalla kuin tuhka. Älä laita astiaan 
liikaa jätettä: painava astia on kuljetta-
jalle turvallisuusriski. Voit tarvittaessa ti-
lata ylimääräisen tyhjennyksen tai hank-
kia suuremman astian, jos jätettä syntyy 
paljon. 

 Yli puolet jätekuskeista joutuu 
 käsittelemään liian painavia astioita  
viikoittain.

 34 % kuljettajista kertoo, että as-
tioissa on päivittäin vääränlaista jätettä.

3 Sijoita astiat esteettömälle  
paikalle

Valitse paikka niin, että iso jäteauto pää-
see mahdollisimman lähelle jäteastiaa. 
Lyhytkin siirtomatka kertautuu, kun kul-
jettajan reitillä on satoja astioita. Katso, 
ettei siirtomatkalla ole portaita, korkeita  
kynnyksiä tai jyrkkiä ramppeja. Korvaa 
portaat mahdollisuuksien mukaan hissillä 
tai nosturilla. Paras paikka jäteastioille on 
maan tasalla lähellä toisiaan. Sijoita as-
tiat tasaiselle, kovalle alustalle. Varmista, 
että oviaukot ovat riittävän leveitä. Älä 
sijoita astioita monen oven taakse.

 Viidennes kuljettajista pystyy enna-
koimaan keräysreitillä olevia ongelmia.

4 Pidä reitit kunnossa
Varmista esteetön reitti kaikkina vuo-

denaikoina. Raivaa ylimääräiset tava-

rat pois tieltä. Pidä jätekatoksessa vain 
jäteastioita. Älä laita jätteitä astioiden 
viereen. Kauppojen tulisi varmistaa es-
teetön pääsy jäteastioille myös lastaus-
laitureilla. Huolehdi lumitöistä, hiekoi-
tuksesta ja valaistuksesta. Varmista, 
etteivät astiat ole jäätyneet kiinni eikä 
siirtoreitti ole liukas. 

 Lumessa tai liukkaalla jäteastiaa  
on hankala siirtää, ja kuljettaja voi kaa-
tua tai hänelle voi sattua tapaturma.  
Kuljettajalla tulisi olla oikeus jättää as-
tia tyhjentämättä, jos tyhjentämisestä 
 aiheutuu vaaraa.

5 Anna työrauha
Joskus jäteauto tai jäteastiaa siirtä-

vä kuljettaja voi hetkellisesti tukkia kul-
kuväylän. Odota rauhassa ja anna kul-
jettajalle työrauha. Älä huuda tai soita 
äänitorvea. Älä ohita jäteautoa varomat-
tomasti: joku saattaa kävellä jäteauton 
takaa autosi eteen. Älä kiilaa jäteauton 
eteen tai pysäköi sen tielle.

 77 % kuljettajista kertoo, että muut 
tienkäyttäjät hidastavat heidän työtään 
viikoittain.

6 Viesti ja ohjeista
Työnantaja: huolehdi, että työpai-

kalla on jätteiden lajitteluohjeet. Laita 
opasteet jätekatokseen ja jäteastioihin. 
Varmista, että kuljetusyrityksellä on tar-
vittavat osoite- ja tyhjennystiedot. Kerro  
jätteenkuljettajalle poikkeavista järjes-
telyistä, kuten toimipisteen remontista 
tai astioiden siirrosta toiseen paikkaan. 
 Ohjeeksi jokaiselle: kerro kuljettajalle,  
jos huomaat reitillä vaaran paikkoja, ja 
pyri korjaamaan tilanne. Kysy kuljettajal-
ta, miten voit helpottaa hänen työtään.

 Jäteauton kuljettajat tekevät  
yleensä reitillään turvallisuushavaintoja:  
he kirjaavat vaaran paikat, läheltä piti   
-tilanteet, tapaturmat ja huomaaman-
sa epäkohdat. Kuljettaja tai hänen esi-

miehensä pyrkii kertomaan havainnoista 
kiinteistön haltijalle tai jätteen tuottajalle.  
Tee toivotut parannukset. Ilmoitusten  
ansiosta saadaan joka vuosi korjattua 
tuhansia vaaran paikkoja.

Vinkkejä antoivat Työterveyslaitoksen 
erikoistutkija Pia Perttula, RenoNor-
denin henkilöstö- ja työsuojelupäällik-
kö Hanna Rissanen, Lassila & Tikanojan 
työturvalli suuspäällikkö Tommi Kajander 
ja jäte auton kuljettaja Tomi Liimatainen 
Lassila & Tikanojalta. 

LISÄÄ AIHEESTA
Tekstin kursivoidut kohdat viittaa-
vat keväällä julkaistuun raporttiin:
www.julkari.fi > Työterveyslaitos 
TTL > Kirjat > Työturvallisuuden 
ja työhyvin voinnin edistäminen 
 jätteenkuljetuksissa

6 × jätteet fiksummin
TEKSTI ELINA SAARINEN 
KUVAT ELINA SAARINEN, 
THINKSTOCKPHOTOS

Jäteauton kuljettaja saattaa tyhjentää jopa 350  
jäteastiaa työvuoronsa aikana. Meistä jokainen  
voi työpaikalla ja kotona sujuvoittaa kuljettajan  
työtä ja kohentaa hänen työturvallisuuttaan. 

Jätteenkuljettaja Tomi Liima
tainen kirjaa ajoreitin aikana 
huomaamansa vaaran pai
kat sähköiseen turvallisuus
havainnointijärjestelmään.
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