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Työturvallisuuskeskus

1 Työterveys ja -turvallisuus jakajan työssä
Jakajan työ on itsenäistä, vastuullista ja vaatii nopeutta, tarkkuutta sekä suhteellisen hyvää fyysistä
kuntoa. Kaikessa toiminnassa lehdenjaossa on ensisijaisesti otettava huomioon turvallisuusnäkökohdat
ja mahdollisimman virheetön jakaminen. Olet työtehtävissäsi yksin ja työolosuhteet vaihtelevat jatkuvasti vuodenaikojen ja sääolosuhteiden mukaan.
Erilaiset jakelupiirit luovat omat vaatimuksensa
työturvallisuudelle.
Tämän oppaan tarkoituksena on lisätä työhösi
sisältyvien vaara- ja haittatekijöiden tunnistamista
tapaturmien ja työperäisten sairauksien välttämiseksi.
Työympäristöösi et voi aina vaikuttaa, mutta voit
hallita siihen liittyviä riskejä
• huolellisella valmistautumisella
• oikeilla työtavoilla
• keskittymällä siihen, mitä olet tekemässä
• tunnistamalla vaarat ja ennakoimalla vaara
tilanteiden synty.
Muista myös, että et ole yksin – esimiehesi tehtävänä on tukea sinua työssäsi ja etsiä yhdessä kanssasi ratkaisuja mahdollisiin ongelmatilanteisiin.
Myös työterveyshuolto ja työsuojeluvaltuutettu ovat

työpaikalla sinua varten. On kaikkien yhteinen etu,
että voit hoitaa työsi hyvin ja tapaturmattomasti.
Tässä oppaassa ei ole kuvattu kaikkia mahdollisia vaaratilanteita tai työtehtäviä. Opas toimii yleisohjeena ja tarkempia tietoja löydät oman työpaikkasi työpaikkakohtaisista ohjeista.
Jakajille sattuu tapaturmia. Suurin osa näistä on
liukastumisia, kompastumisia, putoamisia ja kaatumisia, joista aiheutuneet vammat kohdistuvat
useimmiten nilkkoihin, jalkoihin (mukaanlukien
polvet) ja selkään. Kaatumiset otetaan helposti vastaan kädellä, ja tästä seuraa käden ja ranteen vammoja. Vammat voivat olla lievempiä esimerkiksi
venähdyksiä, nyrjähdyksiä ja tärähdyksiä tai vakavampia, kuten murtumia. Murtumia sattuu vähemmän, mutta ne johtavat yleensä viikkojen, jopa kuukausien sairauspoissaoloihin. Myös äkilliset fyysiset
kuormitustilat, kuten lehtipinojen tai rullakoiden
vääränlainen käsittely tai vähitellen kehittyvät rasitussauraudet tiettyjen lihasryhmien yksipuolisen
kuormittumisen seurauksena saattavat johtaa pitkiin
toipumisjaksoihin.
On tärkeää, että tiedostat, miten omalla toiminnallasi voit välttää riskejä. Lue siis tämä
opas huolella.

Perehdyttäminen työhön, työn vaaratekijöihin ja tapaturmien torjuntakeinoihin kuuluvat esimiehen lakisääteisiin velvollisuuksiin. Esimiehen tulee myös valvoa, että annettuja ohjeita noudatetaan. Ylin johto puolestaan
vastaa resurssien riittävyydestä ja linjajohdon pätevyydestä hoitaa myös työsuojelutehtäväänsä.
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Turhalla kiirehtimisellä saadaan usein aikaan
vain onnettomuuksia ja tapaturmia sekä jako
virheitä. Esimerkiksi, jos jako uhkaa myöhästyä
takaraja-ajasta, ei pidä alkaa kiirehtiä työturvallisuuden ja laadun kustannuksella. On siis parempi, että
asiakas saa lehtensä myöhässä kuin ei lainkaan –
huolehdi turvallisuudestasi ja vältä tapaturmia!
Jokainen tapaturma on liikaa, ja jokaisen, läpi
organisaation, on kiinnitettävä enemmän huomiota
turvallisuuden parantamiseen. Välttääksesi liikkumisesta aiheutuvia tapaturmia on oleellisen tärkeää
kulkuteiden tarkkailu ja keskittyminen siihen, missä
liikut ja miten liikut.
Sinä olet työympäristösi paras asiantuntija, joten
sinulla on myös paras mahdollisuus vaikuttaa sekä
omaan että muiden terveyteen ja turvallisuuteen.
Ilmoita kaikista kohtaamistasi vaara- ja uhkatilanteista tai muista työhön liittyvistä epäkohdista yrityksenne käytäntöjen mukaisesti. Älä odota tapaturman sattumista, vaan estä se ajoissa. Tapaturma voi
sattua sinulle tai jollekulle muulle.

Työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja
ohjeita. Työntekijän on muutoinkin noudatettava
työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta
ja varovaisuutta.
Työturvallisuuslaki 18 §

Työntekijällä on ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista työntekemiseen liittyen. Siinäkin tapauksessa, että
hän voi ne itse poistaa.
Työturvallisuuslaki 19 §

Lehdenjakajien työtapaturmat, tapaturmaa edeltävä poikkeama
0,3 %
1,3 %
7,4 %
1,9 %
3,9 %

Putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, liukastuminen
Henkilön äkillinen fyysinen kuormittuminen

5,5 %
72,8 %
6,8 %

Terävään esineeseen astuminen, kolhiminen ym.
Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, ym.
Poikkeamasta ei tietoja selvityksessä
Väkivalta, järkyttävä tilanne, ym.
Aineen valuminen, purkaut. vuotaminen ym.
Muut luettelemattomat poikkeamat

Lähde: Tapaturmavakuutuskeskuksen työtapaturmatilastot 2015.

Suurin osa jakajille sattuneista tapaturmista on liukastumisia, kompastumisia, putoamisia ja kaatumisia, joista
aiheutuneet vammat kohdistuvat useimmiten nilkkoihin, jalkoihin ja selkään.
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2 Työhön valmistautuminen
Valmistaudu jakelutyöhön jo ennen töihin lähtöä

• Lähde virkeänä töihin. Kokemuksen kautta opit

itsellesi parhaimman unirytmin. Voit nukkua reilusti ennen työhön menoa tai ottaa pienet nokoset. Varmista heräämisesi töihin käyttämällä tarvittaessa useaa herätyskelloa. Ennen töihin lähtöä
on hyvä syödä välipala ja juoda. Huomioi myös
riittävä nestetasapaino jakotyön aikana.

• Huolla työvälineet tarpeen mukaan. Tarkista päi-

vällä tai viimeistään ennen töihin lähtöä, että
työvälineesi − kulkuneuvo, ajovalot, renkaat, taskulamppu, otsalamppu, vaatetus, kengät, hanskat, laitteiden lataus jne. − ovat kunnossa.

• Seuraa säätiedotuksia. Kokemuksen kautta opit,

mikä on sopiva pukeutuminen missäkin kelissä.
Kylmällä ilmalla on parempi, jos pukeudut kerroksittain kuin kääriydyt yhteen paksuun vaatteeseen. Muista olosuhteisiin sopivat, oikeantyyppiset jalkineet.

Suurimman osan ajasta jakotyösi tulee sujumaan
kommelluksitta. Varautumalla ongelmatilanteisiin
vältät paniikkia ja huonoja ratkaisuja. Myöhässä olevat lehdet, kiire ja huono keli voivat tuoda eteesi
yllättäviä tilanteita.
Esimiehesi tehtävänä on perehdyttää sinut työympäristön vaaroihin ja mahdollisissa poikkeustilanteissa toimimiseen. Työn itsenäisen luonteen ja
joskus nopeasti muuttuvien ulkoisten tekijöiden
vuoksi joudut käytännössä ratkaisemaan poikkeustilanteita yksin. Ole siis oman turvallisuutesi ja työn
sujuvuuden vuoksi itse aktiivinen ja keskustele rohkeasti esimiehesi sekä muiden kokeneempien jakajien kanssa mahdollisista poikkeustilanteista ja
niissä toimimisesta. Tietämättömyys johtaa helpommin väärien ratkaisujen kautta virheisiin, kiireeseen
ja tapaturmiin. Pidä yöpäivystyksen numero myös
muualla mukanasi kuin matkapuhelimessasi. Älä
epäröi kysyä tarvittaessa neuvoa.

• Jos jaat uutta piiriä, tutustu mahdollisiin piirikart-

toihin sekä jakokirjoihin. Voi olla hyvä käydä
tutustumassa alueeseen etukäteen jo päivällä. Ota
huomioon piirille määritelty kulkuneuvo. Polkupyörällä tai autolla jakaminen saattaa tapahtua
eri järjestyksessä.

Työturvallisuuskeskus     5

3 Olosuhteet

Kulje suunniteltuja reittejä – älä oikaise tuntemattomista paikoista.
Olosuhteet määrittelevät pitkälti työntekonopeutesi.
Hyvissä olosuhteissa voit edetä piirilläsi normaalijoutuisuudella. Huonoissa oloissa voit joutua hidastamaan tahtia huomattavasti. Juokseminen tai yli
nopeus eivät kuulu kuvaan missään olosuhteissa.
Myös eri piirityypit muodostavat omat haasteensa
jakotyölle. Jos sinusta tuntuu, ettei jakotyö onnistu
arvioidussa ajassa turvallisesti, keskustele esimiehesi kanssa.

3.1 Yötyö
Suurimman osan työajastaan jakaja viettää pimeässä
yössä. Pimeys voi tulla eteen myös muissa tilanteissa. Esimerkiksi julkisivuremontit, tietyöt ja muut
korjaustyöt saattavat aiheuttaa sen, ettei valaistus
toimi kaduilla, kerrostalojen rappukäytävissä tai
pihoissa.
Onnettomuusriski kasvaa pimeissä paikoissa.
Ennakoi kulkureittisi vaaranpaikat ja pidä huolta
6     Työturvallisuuskeskus

siitä, että näet, mihin astut. Yöaikaan liikkuu myös
normaalia enemmän eläimiä. Varmista, että mukanasi on käyttövalmis otsa- tai taskulamppu.
Koska työsi jakajana on jatkuvaa yötyötä, joudut
sopeutumaan muista poikkeavaan unirytmiin. Tärkeintä on, että löydät itsellesi sopivan rytmin ja saat
tarpeeksi unta riittävän pitkissä yhtenäisissä jaksoissa. Pitkäaikainen väsymys haittaa työn turvallista tekemistä. Sillä on myös negatiivisia terveysvaikutuksia. Nuku varsinkin alkuvaiheessa niin paljon
kuin tarpeellista. Sovi perheen kanssa, miten tasapainottaa työ, vapaa-aika ja lepo.
Riittävä uni auttaa sinua pitämään yllä vireys
tilaa työn aikana. Viileä ulkoilma helpottaa virke
änä pysymistä. Jos sinua alkaa väsyttää autossa,
laita lämmitin pienemmälle ja mene hetkeksi ulos
hengittämään raitista ilmaa. Jakotyön luonteen
vuoksi vireystila ei pääse kovin helposti laskemaan, mutta erityisesti autolla ajaessa on oltava
tarkkaavainen.

”
”

Lehdenjakaja työssä nukahti rattiin ja auto suistui
metsään katon kautta ympäri.”
Kompastui pimeässä polulla olleeseen juurakkoon.”

Vinkkejä hyvään uneen

• Pidä makuuhuone viileänä ja mahdolli
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kerrospukeutumalla voit säädellä vaatetusta sään
mukaan. Ihoa vasten kannattaa laittaa materiaalia,
joka siirtää kosteuden iholta (ns. tekniset aluskerrastot).
Jalkineet kannattaa valita vuodenajan mukaan.
Paksu pohja, kunnon pohjakuvio ja tukeva lesti
ovat hyviä. Hyvä on myös tarkistaa, että jalkineet
eivät muutu liukkaiksi märällä tai pakkaskelillä.
Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että mitä joustavampaa pohjamateriaalia (enemmän kumia), sitä
parempi pito kelillä kuin kelillä. Liukas kenkä voi
livetä myös polkupyörän polkimelta ja näin aiheuttaa vakavan tapaturmavaaran.

simman pimeänä.
Käytä puhtaita ja mukavia vuodevaatteita
sekä hyvää patjaa.
Käytä tarvittaessa korvatulppia tai silmälappuja.
Ota käyttöön nukkumaanmenorituaali.
Mene nukkumaan huolettomana, selvitä asiat
ennen nukkumaanmenoa.
Sammuta kaikki sinisen valon lähteet
(mobiililaitteet, tv:n valmiusvalo jne.) hyvissä
ajoin ennen nukkumaanmenoa. Ne häiritsevät unta ja unen saantia.
Varaa säännöllinen ja riittävän pitkä ajanjakso nukkumista varten.
Huolehdi, että ympäristö on mahdollisimman
rauhallinen.
Laita puhelin äänettömälle tai ohjaa puhelut
vastaajaan.
Kerro perheelle, tuttaville ja naapureille,
milloin sinun täytyy saada nukkua rauhassa.
Jos uni ei meinaa tulla, rentoudu vaikka
musiikkia kuuntelemalla tai lukemalla.
Kevyt välipala voi auttaa unen saannissa.

3.2 Vuodenajat
Suomen vuodenajat luovat omat haasteensa jakajan
työlle. Seuraa säätiedotuksia ja huomioi erityisesti
äkilliset sään vaihtelut ja niiden vaikutus työhösi.
Voit pitää myös päiväkirjaa keleistä. Näin opit nopeasti, minkälainen pukeutuminen sopii mihinkin
lämpötilaan ja keliin, ja osaat varustautua työhön
oikein.
Hengittävät ja joustavat materiaalit ovat parhaimpia. Luonnonmateriaalit hengittävät, ja esimerkiksi
villa pysyy lämpimän tuntuisena märkänäkin.

Hyvät kengät, joissa on pitävä pohjamateriaali sekä
-kuviointi vähentävät liukastumisvaaraa. Kenkien
lisäksi on huomioitava alustan liukkaus eri olosuhteissa. Poista kengänpohjaan tarttunut lumi ja huomioi, että pelkkä kosteuskin tekee tietyt pinnat erittäin
liukkaiksi!
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Syksyn pimentyessä muista huolehtia, että näyt ja näet myös muut tiellä kulkijat! Anna itsellesi ja muille aikaa
reagoida – käytä heijastimia ja lamppua. Varmista myös oman ajoneuvosi ajovalot kuntoon hyvissä ajoin
ennen töihin lähtöä.

3.2.1 Kevät

3.2.3 Syksy

Alkukevään ongelmana ovat liukkaat kelit, sulava
lumi ja jää sekä roudan runtelemat kulkuväylät ja
tiet. Varo pettäviä tien sivuja sekä yllättäviä monttuja. Yöpakkaset voivat jäädyttää tiet työaikasi
aikana. Kannattaa pitää autossa ja pyörässä talvirenkaat siihen asti kun yöpakkasia ei enää esiinny.
Hidasta työtahtiasi kelin ja liukkauden mukaiseksi.
Vesi- ja räntäsateet voivat olla erittäin kylmettäviä,
joten pukeudu tarpeeksi suojaavasti ja lämpimästi.
Varo katoilta putoavaa lunta ja jääpuikkoja. Jos
tilanne näyttää vaaralliselta, vältä aluetta ja jätä lehti
turvalliseen paikkaan. Ilmoita asiasta yöpäivystykseen.

Syksyn pimeät ja märät yöt voivat olla todella
pimeitä. Muista käyttää heijastimia sekä taskulamppua tai otsalamppua. Yön pimeydessä mustaa asfalttia vasten sinua voi olla vaikea havaita. Myös syksyn pakkasöinä teiden jäätyminen ja musta jää ovat
vaarallisia. Pihoihin pudonneet märät lehdet sekä
märkä nurmikko saattavat olla liukkaita.

3.2.2 Kesä
Kesällä olosuhteet ovat kohtuullisen hyvät. Irtosora
ja sateen aiheuttama liukkaus voi kesälläkin yllättää. Kannattaa varautua myös erilaisiin hyönteisiin.
Muista pitää huolta nestetasapainosta lämpiminä
kesäöinä.
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3.2.4 Talvi
Talvella olosuhteet ovat lehdenjaossa usein vaikeimmat. Kylmyys asettaa haasteita pukeutumiselle ja
jakovälineille. Suojaa itsesi hyvin pukeutumalla kerroksittain ja suojaamalla jalkasi, sormesi ja kasvosi
kylmältä ja viimalta. Jos keli on erittäin paha,
hidasta jakotahtia turvallisemmaksi. Jaa lehdet mieluummin hieman myöhässä kuin ottamalla turhia
riskejä.
Juuri satanut lumi peittää usein alleen jäisen
maan. Astu varoen ja käytä liukuesteitä kengissäsi
ensilumesta lähtien. Huomioi, että sisällä nastat

kengänpohjissa aiheuttavat onnettomuusriskin ja
voivat myös vahingoittaa lattiamateriaalia. Loppu
talvesta ja alkukeväästä katoilta putoava lumi ja jää
saattavat aiheuttaa vaaratilanteita. Jos talon edustalla on puomein tai lippusiimoin rajattu alue, ei
sen sisäpuolelle saa missään tapauksessa mennä.

”
”

Lehtiä jakaessa oli rapun kohdalla jäälohkare, jonka
päälle jakaja pimeässä astui ja liukastui, jolloin
vasemman jalan pohjelihas revähti.”
Oli jakamassa lehtiä, kunnes katolta oli pudonnut
lunta päähän ja niskaan.”

Päälläsi on paljon vaatteita ja teet ruumiillista
työtä, joten kuumuus voi yllättää myös talvella.
Varaudu ottamalla mukaan juotavaa. Tarvittaessa
pidä mukanasi ylimääräistä takkia tai paitaa, jonka
voit pukea päällesi, kun joudut hidastamaan työtahtia ja kylmä alkaa tuntua. Samoin voit ennakoida ja
esimerkiksi ottaa päällystakin pois jakaessasi kerrostaloissa.

3.3 Yksintyöskentely
Jakajana teet työtäsi yksin. Yksintyöskentelyn takia
mahdollisuus avun saantiin on rajallista poikkeustilanteissa. Voit lisätä hallinnan tunnetta suunnittelemalla jo etukäteen, miten toimit stressaavissa
tilanteissa.
Suunnittele etukäteen, miten reagoit tai vältät
seuraavat tilanteet:
• Pyörästä tai autosta puhkeaa rengas.
• Taskulampusta loppuu virta.
• Puhelimesi akku hyytyy kylmässä.
• Kuulet epämääräistä meteliä lähistöllä.
• Kohtaat uhkaavan henkilön tai tilanteen.
• Joudut onnettomuuteen, ajat kolarin tai loukkaannut tapaturmaisesti.
• Näet alueellasi tulipalon, onnettomuuden tai
rikoksen.
Tallenna esimiehen ja yöpäivystyksen puhelinnumero matkapuhelimeesi. Ilmoita poikkeavista tilanteista heti yöpäivystykseen. Ilmoita myös, jos joudut
jättämään lehdet eri paikkaan kuin normaalisti.
Ilmoita esimiehelle seuraavana arkipäivänä, niin
mahdollisia korjaavia toimenpiteitä päästään ratkomaan nopeasti.
Älä koskaan ota turhia riskejä! Itseään ei saa
vaarantaa – sinulla on oikeus kieltäytyä työstä, jos
siitä aiheutuu vakavaa vaaraa omalle tai muiden
terveydelle tai hengelle.

3.4 Jakopiiri ja jakotapa
Jakopiirisi jakotapa määrittyy sen mukaan, onko
piirisi määritelty auto- vai pyöräpiiriksi. Vältä liian
isoja kuormia. Auton lastauksessa on kiinnitettävä
huomioita näkyvyyteen.
Tieliikennelaki kieltää mobiililaitteiden käytön
ajon aikana. Riski joutua onnettomuuteen moninkertaistuu, jos huomiosi kiinnittyy muuhun kuin
ajamiseen. Keskittymällä tekemiseesi huolehdit
sekä omasta että muiden turvallisuudesta. Katso
pysähdyksissä seuraava paikka, tuotteet ja ajoohjeet. Pidä laitetta kaulassa tai käteen sijoitettavassa kotelossa, jotta saat pidettyä kädet vapaana.
Huomioi laitteen oikea sijoituspaikka myös autossa.
Korvakuulokkeiden käyttö jakaessa on kielletty.
Näin pystyt havainnoimaan ympäristöä paremmin.

Jakopiirilläsi tulee ottaa huomioon myös vuodenajoista aiheutuvat muutokset. Jos koet ongelmia –
ilmoita esimiehellesi.

”

Työmatkalla autolla ajaessa etsi matkapuhelinta
viereiseltä penkiltä. Apukuskin puoleinen rengas
meni asfaltilta hiekalle, jolloin jakaja teki jyrkän
korjausliikkeen ja auto lähti heittelehtimään päätyen
vastapuolen ojaan katon kautta ympäri pyörähtäen.”
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Uunituoretta tietoa lähtövalmiina.

3.4.1 Jättöpaikka ja jakohuone
Jättöpaikalle tai jakohuoneelle tullessasi huomioi
muut liikkujat ja pysäköi autosi tai polkupyöräsi
niin, että se ei haittaa tai estä muuta liikennettä eikä
aiheuta vaaratilanteita.
Varmista lehtiautolle esteetön kulku. Anna kuljettajalle työrauha kuorman purkamisessa. Älä kiipeä
autoon hakemaan omia lehtiä vaan odota kunnes
kuljettaja on työnsä tehnyt ja auto poistunut paikalta.
Tämän jälkeen on jakajien vuoro ottaa lehtensä.

”
”

Liukastui ottaessaan lehtiä jättölaatikosta satuttaen
vasemman lonkkansa.”
Nostaessaan kahta lehtinippua laatikosta saman
aikaisesti vahingoittunut horjahti ja venähdytti
selkänsä.”
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Lehtien jakohuoneella on ruuhkaa lehtien noutoaikaan. Huomioi ympäristö ja muu liikenne alueella. Pidä heijastinliiviä, heijastimin varustettuja
työvaatteita tai muita heijastimia näkyvyytesi varmistamiseksi. Älä mene autojen lastausalueelle tarpeettomasti. Käytä sovittuja ajoreittejä ja huomioi
liikennesäännöt myös jakohuoneen läheisyydessä.
Käytä hetki aikaa tutustuaksesi jakohuoneen
ensiapupisteisiin, palohälytyspainikkeisiin, alku
sammutuskalustoon, laitteiden hätä-seis-kytkimiin
ja toimintaohjeisiin hätätilanteiden varalta.
Siirrä lehtipinot autollesi tai pyörällesi sovittuja
työvälineitä ja -tapoja käyttäen. Lehtipinojen siirtovaiheessa on sattunut tapaturmia mm. rullakoiden
käsittelyn yhteydessä. Vahinkotilanteessa, väärän
toimintatavan seurauksena rullakko voi esimerkiksi
kaatua päällesi tai karata käsistäsi jonkun toisen
päälle.

Lastaa lehtiniput mieluiten auton tavaratilaan. Sinne
on helpompi lastata eivätkä lehtiniput pääse esimerkiksi äkkijarrutustilanteessa aiheuttamaan lisävaaraa
lähtemällä liikkeelle.
Huomioi myös lehtinippujen käsittelyn oikea
ergonomia. Pidä nippu mahdollisimman lähellä
vartaloa, käytä jalkojasi, vältä kiertoa ja kurottelua.
Älä riuhdo vaan nosta rauhallisesti.
Rullakkojen sijaan työpaikoilla voi olla käytössään
erilaisia, helpommin käsiteltäviä kuljetusvälineitä.
Ota kuljetettavaksesi vain se määrä lehtinippuja,
jonka pystyt turvallisesti käsittelemään. Älä ahnehdi
liian suuria kuormia kerrallaan.
Auton lastaaminen
Autoa kuormatessa tulee muistaa, että kuorma ei
saa haitata tai estää kuljettajan näkyvyyttä eikä
tavara saa liikkua. Lehtiä ei tule pinota auton ikkunalle, koska se haittaa esteetöntä näkyvyyttä ulos
sekä estää puhaltimen toimintaa. Lasit huurustuvat
helposti kostealla ilmalla tai pakkasella. Se on turvallisuusriski.
Lehtiniput tulisi lastata ensisijaisesti auton tavaratilaan. Sisätiloissa ne tulisi sijoittaa mahdollisimman
alas tai kiinnittää turvavyöllä, jotta ne eivät mahdollisen törmäyksen sattuessa lennä päin kuljettajaa.
Huomioi, että 50 km/h nokkakolarin ajavassa
autossa irrallaan oleva tavara lentää eteenpäin
40-kertaisella massalla. Näin esimerkiksi 10 kiloa
painava lehtinippu lentää törmäyksessä eteenpäin
400 kilon voimalla!

Polkupyörän lastaaminen
Ennen polkupyörän lastaamista varmista, että pyörä
seisoo tukevasti paikallaan. Kuormaa polkupyörä
tasapainoisesti jakolaukkuja käyttäen.

Työsi sujumisen kannalta on tärkeää, että valmistaudut huolellisesti. Kun pyörä on tasapainoisesti ja
oikein lastattu, sujuu itse jakotyökin helpommin.
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3.4.2 Autopiiri
Autolla ajaessa on noudatettava liikennesääntöjä
sekä huomioitava mahdollinen muu liikenne.
Aamulla voit olla vielä jakamassa, kun ensimmäiset
alueen asukkaat lähtevät töihin ja liikenne lisääntyy hetkellisesti. Kannattaa siis huomioida ympäristö tarkkaan. Sujuvuus ajaessa tuo nopeimman
tuloksen, ei tarpeettomat kiihdyttelyt tai äkkijarrutukset. Pyri välttämään liiallista kurottelua ja voimakasta kiertoliikettä – auton sijainnilla on siis suuri
merkitys ergonomiaasi ja jaon sujuvuuteen. Autosta
jakaminen on sallittua vain siihen tarkoitetuista
yrityksen omista autoista (ohjaus oikealla). Turvavyö tulee pitää aina kiinni autolla liikuttaessa, myös
lyhyillä siirtymillä.

”

Lehteä laittaessa laatikkoon auto lähti liikkeelle ja
käsine tarttui postilaatikkoon, jolloin käsi revähti.”

Jos olet uusi jakaja, voi olla hyvä käydä ajamassa
reitti myös päiväsaikaan ja havainnoida hankalasti
huomattavia postilaatikoita, risteyksiä ja vaarallisia
paikkoja. Merkitse muistiin ja ilmoita esimiehellesi
ongelmapaikoista. Esimiehesi kirjaa havainnot jakokirjaan, jolloin ne voidaan huomioida muun muassa
piirejä suunniteltaessa ja perehdytyksessä. Päivällä
näet paremmin ympäristösi ja voit oppia reittisi
helpommin.

Huomioi myös reitilläsi olevat kuopat, kivetykset,
syvät ojanpientareet, huonot tieosuudet sekä tielle
juoksevat eläimet. Huomioi, että joissain pihoissa
voi olla esimerkiksi koira vapaana myös yöllä. Teillä
saattaa myös olla kaatuneita puita tai isoja oksia.
Jos jaat pitkiä maaseutupiirejä, varmista, että töihin lähtiessäsi sinulla on riittävästi polttoainetta.
Pidä tarvittaessa mukana varakanisteri. Se saattaa
tulla tarpeen yllättävissä tilanteissa. Pidä aina myös
käteistä mukanasi, jotta et tankkaustilanteessa ole
pelkästään kortin varassa. Pidä autosi muutenkin
huollettuna, lasinpesusäiliö täynnä, renkaat kunnossa ja valot toiminnassa. Pidä autossasi myös aina
valonheittäjien/ajovalon polttimo mukana, tällä varmistat ainakin yhden toimivan valon autoosi. Myös
työnantajan auto on sinun vastuullasi.
Maaseudulla ajaessa vastaasi voi tulla monenlaisia eläimiä. Keskity ajamiseen, havainnoi ympäristöä ja pidä tilannenopeutesi tarpeeksi alhaisena,
jotta vältät onnettomuudet. Avun saaminen syrjäisille seuduille voi kestää pitkään.

”

Ajaessaan henkilöautolla lehtien jättöpaikalle väisti
eteen tullutta jänistä ja menetti autonsa hallinnan ja
suistui ojaan.”

Jakopiirin ongelmapaikat tulee merkitä jakokirjaan, jotta ne pysyvät muistissa ja ovat tiedossa myös tuuraajilla.
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Väsymys, kiire, valaisematon alue ja epätasainen maasto lisäävät tapaturmariskiä, jolloin päiväsaikaan vaarattomalta näyttävä paikka voi yöllä muuttua vaaralliseksi. Muista keskittyä turvalliseen liikkumiseen.
Varmista talvella ennen lähtöäsi, että ikkunasi
aukeavat esteettömästi. Tarkista myös, että ovet
eivät ole jäätyneet kiinni ja polttonestesäiliön
luukku/korkki aukeaa esteettömästi.
Älä koskaan käsittele lehtiä ajaessasi. Älä siirrä
tai avaa nippuja, kurkota takapenkiltä lehtiä tai mainoksia tai tee muutakaan, mikä vaarantaisi turvallisen ajamisen.

”

Jakaja oli autolla postinjakotyössä, kun lehtipinkka
lähti istuimelta luisumaan lattialle. Jakaja yritti
estää sitä, jolloin auto joutui luisuun ja ajoi päin
puuta.”

Autosta noustessa tai autoon istuessa jalka helposti lipeää alta tai nilkka nyrjähtää, jos maasto on
epätasainen tai liukas. Huomioi tämä. Kiireessä ja
huolimattomassa asennossa todennäköisyys tapaturmaan kasvaa.

”

Lehtiä jakaessaan palasi autolle, astui oikea jalka
edellä autoon. Vasen jalka kiertyi polvesta ja silloin
’rusahti’.”

”
”

Jakaja haki listanvaihtolaatikosta jakolistoja, nousi
autosta, liukastui ja löi päänsä auton astinlautaan.”

Oli jakamassa lehtiä pimeällä. Kaatui pyörätelineen
päälle.”

Pelastusteille ei saa pysäköidä, eikä kulkureittejä
saa tukkia autolla. Käytä vain sallittuja pysäköintipaikkoja poistuessasi auton luota. Lukitse ovet poistuessasi auton luota.

”

Lehdenjakotyössä parkkeerasi auton huonosti ja se
lähti liikkeelle. Jakaja yritti nousta auton kyytiin,
mutta kaatui maahan loukaten lonkkansa.”

Auto-ongelmissa ota yhteys yöpäivystykseen,
josta saat toimintaohjeet. Pyri mahdollisuuksien
mukaan selvittämään ongelma ensi itse. Näin voit
saada apua nopeammin kuin yöpäivystyksen
kautta.
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Oikea asenne turvallisuuteen alkaa jo työhön valmistautuessa. Kypärä voi pelastaa henkesi.

3.4.3 Pyöräpiiri
Pyöräpiirit sijaitsevat yleensä kaupunkialueilla.
Aivan kuten autoillessakin, muu liikenne tulee ottaa
huomioon.

”

Jakaja ajoi pyörätietä pitkin, kun auto tuli vasemmalta ja ajoi jakajan yli. Jakaja lensi auton yli
nurmikolle jääden selälleen makaamaan. Oikea
jalka murtui säärestä.”

Huomion kiinnittäminen muuhun kuin ajamiseen
voi aiheuttaa kaatumisen tai törmäämisen esimerkiksi tien viereen pysäköityyn autoon. Käytä pyö
räilykypärää aina pyöräillessäsi!

”

Lehdenjakaja polkupyöräili töistä kotiin, ajoi auton
kylkeen ja lensi pää edellä asfalttiin.”
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Pyörällä liikkuessa sääolosuhteet on otettava
huomioon. Pukeudu sään mukaan. Saatat olla
ulkona koko työajan etkä pääse esimerkiksi autoon
lämmittelemään tarvittaessa. Talvella on ehdottomasti käytettävä talvirenkaita. Jyrkissä ylä- ja alamäissä on turvallisinta taluttaa pyörää, varsinkin
talviolosuhteissa.
Huomioi reitilläsi olevat kuopat, syvät ojat, lasinsirpaleet, kivetykset ynnä muut vastaavat. Käytä
pyörälaukkuja jakotyön helpottamiseksi sekä pyörän tasapainottamiseksi (pitää painopisteen alhaalla
ja vähentää kaatumisriskiä).

”

Oli ajanut polkupyörällä, asfaltilla ollut kiviä ja irto
soraa. Pyörä oli luistanut alta, ja henkilö oli kaatunut, lyöden oikean olkapäänsä maahan.”

Paras jakopyörä on vankkarunkoinen, jalkajarrulla varustettu naistenpyörä, jossa on tukeva
seisontajalka, leveät renkaat ja takaritsi jakolaukkuja varten. Pyörä tulisi varustaa soittokellolla sekä
lain vaatimilla heijastimilla ja lampuilla.
Jos pyöräsi rikkoutuu kesken työnteon, ota
yhteys yöpäivystykseen.

”

Tuli ulos rakennuksesta, ja lähti ajamaan pyörällä
alamäkeen. Pyörän kumi oli tyhjentynyt, paikalla
ollut nuorisoporukka oli ilmeisesti tyhjännyt renkaan.
Hän kaatui maahan tyhjentyneen kumin takia.”

3.4.4 Kerrostalot
Kerrostalon rappukäytävissä tapahtuu liukastumisia
ja kompastumisia. Erityisesti talvella ja sateisella
kelillä kenkäsi saattavat olla liukkaat astuessasi
rappukäytävään. Väsymys ja kiire lisäävät kompastumisen ja liukastumisen mahdollisuutta. Havainnoi
kulkutiellä olevat matot (voi liukua alta), kohollaan
olevat matonreunat, juuri vahatut tai märät pinnat,

kynnykset, irralliset laatat, irtokivet ja hiekka rappusissa. Rappurallit ovat monesti liukkaita, tai ne
voivat luistaa alta. Ovistopparit voivat jäädä huomaamatta, ellet keskity kulkuteiden esteettömyyteen.

”
”
”

Sanomalehtiä jakaessaan ja rapusta ulos tullessaan
liukastui ja kaatui kasvoilleen. Hampaat iskeytyivät
yhteen ja muutama hammas lohkesi.”

Niin ylös- kuin alaspäinkin mentäessä rapuissa ei pidä
harppoa vaan astua vakaasti jokaiselle askelmalle.
”Jakaja juoksi rappuja alas, kompastui, kaatui kerrosten välissä olevalle tasanteelle. Oikea käsi osui
ensimmäisenä maahan, ranne murtui.”
Sisärapuissa alas tullessa loikkasi yli askelman
astuen seuraavan askelman ulkoreunalle sillä seurauksella, että kaatui ensin kyljelleen ja sitten selälleen
loukaten selän ja molemmat kädet.”

Kulkiessasi kiinnitä huomiosi erilaisiin epätasaisuuksiin, kompastumisvaaroihin ja liukkaisiin pintoihin. Jos
kiirehdit, tapaturmavaara kasvaa.
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Talvella lumi saattaa kertyä kengänpohjiisi ja
astuessasi sisälle aiheuttaa liukastumisvaaran. Pyri
puhdistamaan kengänpohjasi lumesta, ennen kuin
alat jakaa lehtiä rappukäytävässä.

”

Lumi oli tarttunut kenkiin ja tämän vuoksi liukastui
kierreportaissa.”

Voit joutua ottamaan mukaasi painavan nipun
lehtiä kerrostaloon. Käytä jakamisessa apuna jakolaukkua, jakohihnaa tai esiliinaa, johon saat lehdet
siististi: kätesi ovat vapaina, eikä lehtien paino
rasita käsiä ja hartioita.

3.4.5 Omakotitaloalueet
Omakotitaloalueilla olevat pihat voivat olla erityisesti talvella pimeitä, liukkaita ja lumisia. Pihatien
reunassa voi olla teräväreunainen kivi tai lyhyt
tolppa, joka saattaa puhkaista auton renkaan ajaessasi siihen epähuomiossa. Omakotitaloalueilla
saattaa olla myös eläimiä, kuten koiria vapaana.
Huomioi varoituskyltit koirista. Älä mene pihaan,
jossa koira on irrallaan. Ovikantolaatikoissa asiakkaalla on velvoitteena valaista, siivota, hiekoittaa ja
huoltaa pihansa turvalliseksi ja pitää reitti ovelle
avoimena. Jos näin ei ole, ilmoita yöpäivystykseen
asiasta.

”
”

Jakaja kaatui pihalla suorittaessaan lehden jakoa.
Piha laatoitettu, jäinen ja röpelöinen, erittäin liukas.”

Kulje rapuissa kiirehtimättä ja keskittyen oikeaan
kulkemistapaan: askel kerrallaan kaiteesta kiinni
pitäen.
Kerrostalojen rappukäytävien valot sammuvat
yleensä itsekseen ajastimella. Ota tämä huomioon
kulkiessasi rappukäytävässä. Kulje varmoin askelin
ja pidä aina kaiteesta kiinni kulkiessasi rapuissa
– näin vältät vahingon, vaikka valot sammuvat.
Valojen sammuessa sinun tulee kyetä hidastamaan
vauhtia nopeasti ja turvallisesti. Opettele valokatkaisijoiden sijainnit, jotta voit laittaa valot vaivatta
takaisin päälle. Otsa- tai taskulamppu on hyvä apuväline rapuissa, joissa valo sammuu kesken kulkemisen.

”

Työntekijä jakoi sanomalehtiä, kun rapussa valot
sammuivat ja hän astui harhaan loukaten sekä varpaansa että selkänsä.”

Jos valot ovat päällä liian lyhyen ajan tai kokonaan pimeänä, ilmoita asiasta esimiehellesi tai
yöpäivystykseen. Ellei asiaan tule korjausta, voit
ottaa yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun.
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Astui betonilaatan päälle, joka kallistui ja nilkka
vääntyi.”

3.4.6. Postilaatikon sijainti
Seuraa, miten asiakas hoitaa postilaatikon alueen.
Talvella lumi ja jää saattavat kertyä laatikon lähelle
vaikeuttaen lähestymistä. Laatikko on voitu sijoittaa
myös hankalasti kuljettavaan paikkaan. Joskus
myös tietyöt tai pihatyöt saattavat aiheuttaa vaarallisia kaivantoja laatikon läheisyyteen. Jos mielestäsi
postilaatikolle meno on vaarallista tai aiheuttaa
vaaratilanteen, ilmoita siitä yöpäivystykseen tai päiväsaikaan esimiehelle. Voit laittaa asiakkaalle myös
asiakaskortin, jossa häntä pyydetään korjaamaan
puute tai asia mahdollisimman pian.

”

Jakaja oli siirtymässä toiseen osoitteeseen, joutui
hyppäämään kinoksen yli jolloin polvi yliojentui ja
polveen tuli kipua.”

4 Vaaratilanteet
Tässä luvussa kerrotaan yleisimmistä vaaratilanteista,
joita jakaja voi työssään kohdata. Ilmoita kaikista
huomaamistasi vaaratilanteista työpaikkasi käytäntöjen mukaisesti. Pitämällä ajatuksesi jakotyössä
pystyt hallitsemaan vaaroja parhaiten. Ilmoita vaaranpaikoista esimiehellesi, joka kirjaa ne jakokirjaan. Näin myös varajakaja sekä sijainen osaavat
varoa.
Työntekijällä on oikeus kieltäytyä työstä, jos se
aiheuttaa vakavaa vaaraa omalle tai muiden terveydelle tai hengelle.

4.1 Kompastuminen, kaatuminen ja
liukastuminen

”

Jakaja tuli rappusia alaspäin, kun hän astui rappujen
päässä olevan listan päälle ja liukastui. Jakaja oli
mennyt raput vauhdilla alas asti ja kaatunut rappujen alapäässä lyöden oikean kyljen ja selän. Kengän
pohjat olivat kosteat ja ulkona oli märkä keli.”

Liukas keli, kiire ja väsymys ovat usein syynä jakajien yleisimpiin tapaturmiin eli liukastumisiin, kaatumisiin ja kompastumisiin.
Muista myös katukivetysten reunojen liukkaus
sekä talojen pihaan mentäessä mahdolliset hoita-

mattomat ja hiekoittamattomat pihatiet. Jos esimerkiksi omakotitalon piha on hoitamaton tai liukas,
laita asiakkaan postilaatikkoon asiakaskortti, jossa
kehoitetaan hiekoittamaan piha turvallisemmaksi.
Jos tilanne ei ilmoituksesta huolimatta parane, ota
yhteys esimieheen.

”

Kaatui asiakkaan pihassa johonkin tuntemattomaan,
polvenkorkuiseen ja teräväreunaiseen kivi- tai
metalliesineeseen, loukkasi vasemman säären.”

Jos tunnet väsymystä, hidasta työtahtia hieman,
jotta jaksat keskittyä työhön ja pystyt jakamaan
alueesi tapaturmitta. Kompastuminen esimerkiksi
rappukäytävässä ja siitä johtuva kaatuminen voi
aiheuttaa pitkäaikaisia vammoja.

”

Rinnettä ylös kävellessä jalka lipsahti ja hän kaatui
mahalleen. Käsi jäi alle ja löi hampaansa maahan.
Yksi hammas katkesi.”

Jos liikut pyörällä, lastaa lehdet aina tasapainoisesti pyörän päälle. Huolimattomasti kuljetuslaukkuihin lastatut lehdet saattavat aiheuttaa tasapainon horjumisen ja kaatumisen. Käytä talvella nastarenkaita pyörässä, harkitse ajolinjasi ja vältä
vaarallisiksi osoittautuneita kohtia.

Keskity
kulkemiseen!

Pidä kaiteesta
kiinni.

Kiirehtimättä!

Vain yksi askelma
kerrallaan!

Huomioi, mihin
ja miten astut!

Pidä kengänpohjat
puhtaana lumesta, huomioi
myös lattian ja rappusten
liukkaus.
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Vältä liukastumiset ja kompastumiset

• Kulje rauhallisesti, keli huomioiden.
• Astu pois pyörän päältä tai ulos autosta rau•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hallisesti.
Pidä pyöräsi lehtikuorma koko ajan tasapainoisena.
Katso, mihin astut!
Käytä vain virallisia kulkureittejä. Älä oikaise!
Pidä kaiteesta kiinni aina rappusissa!
Kämmentietokoneen tai muun vastaavan laitteen kirkkaus voi sokaista. Huomioi tämä
siirtyessäsi tasanteelta rappusiin.
Älä väsytä itseäsi liikaa fyysisesti.
Puhdista lumi kengän pohjasta ennen rappuun menoa.
Käytä liukuesteitä ulkona.
Ota liukuesteet pois sisätiloissa.
Käytä pyörässä nastarenkaita talvella.
Liukkaalla kävely lyhyin askelin, kumarru
hieman ja astu tasaisin jaloin – pingviini
kävely pitää painopisteen jalkojen etupuolella
ja pysyt paremmin pystyssä.

4.2 Liikenneonnettomuudet
Liikuit millä kulkuvälineellä tahansa alueellasi, noudata liikennesääntöjä. Ole tarkkaavainen liikenteessä. Yöllä voi olla vähemmän liikennettä, mutta
tilannenopeudet ovat usein huomattavasti kovempia. Vaikka itse olisit varovainen ja noudattaisit liikennesääntöjä, toiset tielläkulkijat eivät välttämättä
tee sitä ja aiheuttavat onnettomuuden. Monet eläimet ovat liikkeellä öisin ja aamuhämärässä, joten
säilytä tarkkaavaisuutesi. Varo junaa valvomattomissa tasoristeyksissä. Reitti tulisi suunnitella niin,
että valvomattomia tasoristeyksiä ei tarvitse ylittää.
Pidä autosi ajovalot kunnossa ja kuraisena aikana
puhtaana, jotta näet ajaa ja peruuttaa pihoihin,
pimeisiin risteyksiin ja laatikkoryhmille. Valojen
toimiessa näet liikkua pimeässä ja muut näkevät
sinut. Peruuta aina varoen. Aja liukkaalla kelillä
varoen ja keskity ajamiseen. Älä lue jakokirjaa tai
käytä kännykkääsi ajon aikana. Jos sinun täytyy
tehdä jompaakumpaa, pysäytä kulkuvälineesi.
Muista käyttää heijastimia vaatteissasi, jos joudut
nousemaan autosta ulos. Käytä aina turvavyötä
autossa.
Heijastiniivi lisää turvallisuuttasi myös autopiireillä.
Pidä liivi autossa mukana ja laita se päällesi, mikäli
esim. joudut vaihtamaan kesken matkan rengasta.
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Pyörällä liikkuessasi käytä riittävästi heijastimia
sekä vaatteissasi että pyörässäsi. Heijastinliiviä käyttämällä varmistat, että muut näkevät sinut. Muista,
että olet heikoilla, jos autoilija törmää sinuun! Muista
siis aina tarkistaa, onko lähistöllä muuta liikennettä,
ennen kuin ampaiset matkaan postilaatikolta.

Otsalamppu on tärkeä varuste lehdenjakajan työssä.
Muista varmistaa paristojen/akun kunto hyvissä ajoin
ennen töihin lähtöä ja ota tarvittaessa varaparistot
mukaasi.
Turvallisesti liikenteessä

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muista heijastimet ja ajovalot.
Noudata liikennesääntöjä.
Pysy tarkkaavaisena.
Siirtyessäsi paikasta toiseen keskity vain liikkumiseen, ei jakokirjan lukemiseen.
Ota huomioon keliolosuhteet ja suhteuta ajonopeus siihen.
Nuku tarpeeksi, jottet väsähdä rattiin.
Varo peruuttaessasi postilaatikoita, reunakivetyksiä sekä muita petollisia yllätyksiä.
Pidä lasinpesunestesäiliö täynnä.
Käytä hyväkuntoisia renkaita.
Pidä kulkuvälineesi huollettuna ja ajokunnossa.
Pidä autossa mukana lumilapio ja soraa.
Ota huomioon eläimet.
Laita puhelimen muistiin 24h palvelevan Autoliiton Tiepalvelun numero.

4.3 Rikollisuus ja uhkatilanteet
Liikkuessasi yöaikaan saatat kohdata toisten henkilöiden aiheuttamia uhkatilanteita. Nähdessäsi rikollista toimintaa, hälytä paikalle poliisit soittamalla
hätäkeskukseen (112). Pysy etäällä ja seuraa tilannetta sekä raportoi hätäkeskukseen tapahtumista.
Jos näet jonkun henkilön hengen olevan uhattuna,
pyri auttamaan häntä, jos se on mahdollista.
Kulkiessasi piirillä kiinnitä huomiota ympärilläsi
sekä etäällä oleviin henkilöihin ja varaudu kohtaamaan heidät. Pyri ensisijaisesti välttämään kohtaamista. Älä intä tai väittele kenenkään kanssa.
Muista, että humalaisen kanssa järkipuhe ei aina
auta. Jousta ja myötäile keskustelussa sen verran,
kuin on tarpeen, mutta älä mene mukaan juttuihin.
Esiinny määrätietoisesti, varmasti ja rauhallisesti ja
pyri poistumaan paikalta mahdollisimman nopeasti.
Huumeiden vaikutuksen alaisena oleva henkilö
voi olla erittäin arvaamaton ja väkivaltainen. Häntä
voi olla vaikea erottaa humalaisesta kauempaa tai
pimeässä. Huumeiden vaikutuksesta henkilöllä voi
olla verestävät silmänvalkuaiset, aivan pienet tai
valtavasti laajenneet pupillit, katse voi olla seisova,
eivätkä silmät reagoi valaistuksen muutoksiin,
kuten taskulampun valoon.

”
”

Nuorisojoukko seisoi auton edessä, yksi mieshenkilö ryhtyi potkimaan autoa, repi peilit irti. Jakajan
noustessa autosta ko. henkilö löi jakajaa peilillä
otsaan.”
Ollessaan jakamassa sanomalehtiä, 2 miestä olivat
ottaneet jakajan autosta piirien jakelulistat ja avaimet. Jakajan vaatiessa niitä takaisin, syntyi ’käsikähmä’.”

Ohjeita uhkatilanteisiin

• Akuutit vaaratilanteet: soita 112! Tiedä, missä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yöaikaan voit kohdata uhkaavia tilanteita. Ennakoi
tilanteet tarkkailemalla ympäristöäsi. Jos havaitset
uhkaavasti käyttäytyviä henkilöitä, vältä kohtaamista
ja jätä mieluiten vaikka lehdet jakamatta sillä kertaa.
Voit myös harkintasi ja yöpäivystyksen ohjeiden
mukaan palata myöhemmin tarkistamaan, onko turvallista jatkaa työ loppuun. Muista raportoida.

•
•

olet! Asenna 112 Suomi -sovellus ennakkoon
puhelimeesi ja käytä sitä.
Ilmoita uhkatilanteista yöpäivystykseen heti ja
esimiehellesi seuraavana arkipäivänä.
Jos näet tai kuulet levottomuutta, muuta jakoreittiäsi.
Vältä ihmisjoukkoja ja rappuja, joiden edessä
seisoo väkeä. Palaa alueelle myöhemmin.
Jos joku yrittää viedä lehtesi tai muun jaettavan tuotteen väkisin, anna periksi äläkä jää
taistelemaan. Tilanne voi muuttua fyysiseksi.
Ennakoi levottomat alueet ja pimeät nurk
kaukset.
Poistuessasi autosi tai pyöräsi luota, lukitse se.
Jätä tarpeeton arvotavara kotiin tai autoon
piiloon lukkojen taakse.
Säilytä malttisi ja näin toimintakykysi.
Puhu hitaasti, selkeästi ja matalalla äänellä.
Huomioi uhkaajan eleet, ilmeet ja kädet
(onko niissä esimerkiksi asetta tai ovatko ne
piilossa).
Huuda apua ja kiinnitä ympäristön huomio.
Älä mene samaan hissiin tai rappukäytävään
poikkeavasti käyttäytyvän henkilön kanssa.
Pidä mahdollisimman paljon etäisyyttä uhkaavaan henkilöön ja varmista, että sinulla on
pakoreitti käytössäsi. Hyödynnä luonnolliset
esteet ja hidasteet kuten auto, roska-astia,
polkupyörä jne.
Kirjoita ylös uhkaajan tuntomerkit mahdollisimman pian.
Tallenna puhelimeesi yöpäivystyksen hätänumero, jos sellainen on käytössä.
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4.4 Loukkaantumiset ja rasitusvammat
Huonot työasennot ja olosuhteet voivat aiheuttaa
loukkaantumisia ja rasitusvammoja. Nosta jättölaatikolla ja -paikalla lehtinippuja oikeassa asennossa
jalkojesi voimaa käyttäen. Vältä liian monen lehti
nipun nostamista kerralla.

Suunnittele nostotilanne:
1. Nostaminen alkaa ja loppuu lähes samalle
tasolle – ei suuria korkeuseroja.
2. Lehtipino lähellä vartaloa.
3. Jalat joustavat ja tekevät nostotyön – ei selkä.
4. Jalat liikkuvat – ei selällä kurottelua tai kiertoa.

3.

2.

1.

4.

Suunittele nostotilanne: pidä punaisten nuolten osoittamat etäisyydet mahdollisimman lyhyinä!
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Rullakkoa käsitellessäsi katso menosuuntaan: sinun on nähtävä mihin astut. Jos vedät rullakkoa itseesi päin, se
voi kaatua päällesi. Varmista myös, että lehtipinot pysyvät kyydissä (kulkusuunta, kiinnitys).
Työnantajasi opastaa sinut työvälineiden oikeisiin
käyttötapoihin. Esimerkiksi rullakoiden käsittelyyn
liittyy monia tapaturmavaaroja.

Työnantajallasi voi olla erilaisia ratkaisuja ja työvälineitä työn helpottamiseen. Kysy, ellet ole varma
oikeista käytännöistä, ja noudata annettuja ohjeita.

Rullakoiden sijaan käytössä voi olla muita välineitä lehtipinojen kuljettamiseen. Kaikkien välineiden käyttöön
tulee saada opastus oikeiden työtapojen omaksumiseksi.
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Varmista, että pyöräsi on tukevasti paikoillaan ennen lastaamista. Suunnittele pyörän lastaaminen siten, että
voit tehdä sen ergonomisesti turvallisella tavalla välttäen kiertoliikkeitä, kurottelua ja kumartelua. Muista rauhalliset liikkeet, älä riuhdo.
Jos käytät polkupyörää, lastaaminen tasapainoisesti helpottaa pyörän hallintaa varsinaisen jakotyön aikana.
Auton sisätiloihin lehtipinoja lastatessa on miltei
mahdotonta välttää ergonomisesti huonoja asentoja:
kurottelua ja selän kiertoliikettä. Rauhalliset, harkitut liikeradat, keskittyminen tehtävään ja hyvä lihaskunto auttavat, mutta yleensä on parempi lastata
lehtiniput auton tavaratilaan.
Tutustu omiin työpaikkakohtaisiin ohjeisiin. Jos
tunnet oireilua huonojen työasentojen vuoksi,
käänny viivyttelemättä joko esimiehesi tai työterveyden puoleen saadaksesi lisäohjeistusta. Mitä
pidempään oireilut jatkuvat, sen vaikeampi niitä on
yleensä hoitaa.

”

Lastatessa lehtinippuja auton takapenkille ja järjes
täessä niitä selässä tuntui kova kipu, joka alkoi
nopeasti paheta. Lopulta jakaja ei päässyt enää
suoristautumaan. Selässä todettiin revähdys.”
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Autoon sisälle lehtipinojen lastaaminen on ergonomisesti hankalaa ja siksi on suositeltavampaa lastata ne
aina tavaratilaan. Äkilliset liikkeet ja/tai huonot työskentelyasennot johtavat helposti joko tapaturmaan tai
pidemmän ajan kuluessa kehittyvään rasitusvammaan.

Lehtinippujen muovinauhat sekä nippulaput voivat tehdä käsiisi pieniä haavoja. Käytä hanskoja
lehtiä käsitellessäsi. Laastarilla voit suojata haavat.
Laita lehtinippujen narut heti roskiin. Narut aiheuttavat kompastumisvaaran, ja kovat, teräväreunaiset sidontanarut voivat osua silmään.

”
”
”

Oli avaamassa leikkurilla lehtipinon sidontanarua,
leikkasi keskisormesta palan pois.”
Irrotti nippusidettä lehtinipusta ja siteen pää osui
vasempaan silmään.”
Autosta noustessa kompastui lumen peitossa
olleeseen naruun siten, että toinen jalka jäi kiinni
lenkin sisälle, kaatui ja löi päänsä rakennuksen
seinään.”

Käsittele lehtipinojen sidontanaruja oikein ja laita ne
heti roskiin. Älä jätä niitä ympäristöön.

Postilaatikon reunat voivat olla hyvin teräviä ja aiheuttaa viiltohaavoja. Lumiset, kosteat kannet kylmettävät
sormet nopeasti, joten varakäsineet on hyvä olla mukana huonolla kelillä.
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Kun laitat lehtiä postilaatikkoon tai -luukkuun,
varo teräviä kulmia ja reunoja. Postilaatikoihin ja
-luukkuihin itsensä telominen voi aiheuttaa ikäviä
haavoja ja ruhjeita. Suojaa kädet hanskoilla. Näin
vältät haavat sekä käsien tahraantumisen painomusteella. Vältä pitkäaikaista kosketusta märkiin tai
lumisiin laatikoihin, sillä viileällä ilmalla se kylmettää kädet nopeasti.

”
”

Oli viemässä lehtiä laatikkoon, kun liukastui
märkiin puunlehtiin.”
Palelluttanut molemmat kätensä pakkasessa
jakaessaan lehtiä.”

Kertakäyttöinen kylmäpakkaus on hyvä ensiapu
nyrjähdyksiin ja venähdyksiin. Talvella voit käyttää
lunta ja jäätä kylmähoitoon.
Oikeat työasennot ovat tärkeitä loukkaantumisten sekä työn aiheuttamien rasitusvammojen välttämiseksi. Venyttele kevyesti ennen töihin lähtöä.
Vapaa-ajalla on hyvä harrastaa liikuntaa lihasvoiman kehittämiseksi ja vastapainoksi työlle. Suositus
on harrastaa kestävyysliikunnan lisäksi vähintään
kaksi kertaa viikossa lihaskuntoa kohentavaa, liikehallintaa ja tasapainoa kehittävää liikuntaa. Kuntosaliharjoittelu ja kuntopiirit sopivat lihasvoiman
kehittämiseen. Pallopelit, luistelu ja tanssiliikunta
kehittävät liikehallintaa ja tasapainoa. Säännöllinen
venyttely ylläpitää liikkuvuutta.

4.5 Kiire ja stressi
Työn luonteen vuoksi voit kokea kiirettä. Lehdet
saattavat esimerkiksi olla myöhässä, ja haluat jakaa
ne ennen takaraja-aikaa. Kannattaa kuitenkin rauhoittua. Kiireessä hosut ja saatat satuttaa itsesi. Kiirehtimällä käytät usein enemmän aikaa työhön kuin
silloin, jos rauhoittuisit hetkeksi, ja tämän jälkeen
jakaisit tehokkaalla tahdilla. Maltti on valttia!
Kun jaat ensimmäisiä öitä yksin, sinusta saattaa
tuntua, ettet millään ehdi takaraja-aikaan mennessä
valmiiksi. Tämä on normaalia. Ota rauhassa. On
parempi jakaa lehdet oikein kuin hosua ja tehdä
virheitä. Opit nopeasti piirisi ja tarvitsemasi jakoajan.
Ota yhteyttä esimieheesi, mikäli sinusta tuntuu,
että jakoaikasi menee merkittävästi takarajan yli.
Esimiehesi kanssa pystytte miettimään eri vaihtoehtoja ratkaistaksenne ongelman.
Pyri hoitamaan asiasi kuntoon, ettet joudu miettimään ongelmia tai stressaavia asioita työn aikana.
Lehtien jaossa joudut koko ajan keskittymään tehdäksesi huolellista työtä.
Muista, että sinun kannattaa jutella esimiehesi
kanssa ajoissa, jos koet joko fyysisistä tai psyykkistä
liiallista kuormittumista. Sinua voivat kuormittaa
myös työajan ulkopuoliset asiat, joihin esimies ei
suoraan pysty puuttumaan, mutta tarvittaessa hän
voi ohjata ja neuvoa ottamaan yhteyttä esimerkiksi
työterveyshuoltoon. Voit myös itse ottaa yhteyttä
työterveyshuoltoon. Työhön liittyvissä asioissa saat
apua myös työsuojeluvaltuutetulta.

Ehkäise loukkaantumisia ja rasitusvammoja

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vältä kiirettä.
Venyttele ennen töihin lähtöä.
Pidä mukana muutamaa laastaria.
Käytä suojahanskoja.
Kerrostaloissa jakaessa käytä apuna jako
esiliinaa.
Nosta kuormat oikein: jalat tekevät nostotyön,
selkä pysyy suorana, kuorma lähellä vartaloa.
Vältä nostaessa selän kiertoliikkeitä.
Vahvista ja ylläpidä lihaskuntoasi liikunnallisilla harrastuksilla.
Ota tarvittaessa yhteyttä työfysioterapeuttiin,
joka auttaa työergonomiassa.

24     Työturvallisuuskeskus

Vältä stressiä ja turhaa kiirettä

•
•
•
•
•
•
•

Tee työsi rauhallisesti mutta ripeästi.
Nuku hyvin ja tarpeeksi.
Selvitä ongelmat ja hoida asiat ajoissa.
Asennoidu asioihin positiivisesti ja nauti elämästäsi.
Muista, että esimies tukee työtäsi.
Jos stressi on paha tai koet sitä jatkuvasti, ota
yhteyttä työterveyshoitajaan.
Mieti etukäteen, miten hoidat jakelun, jos lehdet ovat myöhässä tai keliolosuhteet vaikeat.

5 Toiminta vaara- ja riskitilanteissa
Työturvallisuus on työpaikan yhteinen asia. Ilmoita
esimiehellesi turvallisuutta uhkaavista tilanteista.
Silloin hän voi vaikuttaa sinun ja muiden jakajien
työoloihin.
Ilmoita esimiehelle

• uhkaavat ja vaaralliset tilanteet, jotka haittaa•
•

•
•
•
•

vat työntekoa, omaa tai yrityksen omaisuutta
jos koet jatkuvaa liiallista henkistä tai fyysistä
kuormittumista
jos sinulle aiheutuu työstä kipuja tai oireita,
sillä silloin on hyvä tarkistaa työergonomia
ajoissa – rasitusvammoista aiheutuu hoitamattomina pitkiä sairauslomia
ennalta arvaamattomat tapahtumat
kokemastasi henkisestä tai fyysisestä väki
vallasta
mielenrauhaasi järkyttävistä tapahtumista
työssä
hätätilanteista sekä tilanteista, joissa autat
muita ihmisiä (kolaritilanteet, tulipalot, ambulanssihälytykset sekä muut yhteydenotot hätäkeskukseen).

Voit aina pyytää apua ja lisätietoja työturvallisuustyöstä esimieheltä ja työsuojeluvaltuutetulta.
Turvallisuushavainnoilla, läheltä piti -tilanteiden
kirjaamisella ja tapaturmien tutkinnalla pyritään
ennalta ehkäisemään tapaturmia ja vähentämään
riskejä.

5.1 Turvallisuushavainnot
Turvallisuushavainto on ilmoitus työhön liittyvästä
vaarasta. Se voi olla myös parannusehdotus tai esimerkki turvallisesta käytännöstä.
Ilmoita turvallisuushavainnot esimiehellesi, ellei
toisin ole sovittu työpaikallasi. Hän puntaroi toimenpiteitä, joilla pienennetään mahdollisuutta tapaturman syntymiselle. Kun turvallisuushavainnot
lisääntyvät, läheltä piti -tilanteita ja tapaturmia syntyy vähemmän. Havainnoista on hyvä tiedottaa kaikille työpaikkanne käytäntöjen mukaan – parhaassa
tapauksessa estät vakavan tapaturman sattumisen
joko itsellesi tai muille.
Esimerkki turvallisuushavainnosta
”Kaikukoski 6A postilaatikoiden edusta oli 6.2.
klo 4.35 hiekoittamatta. Olen jättänyt asiakaskortin asiakkaan postilaatikkoon 4.2., mutta
muutosta ei ole tapahtunut.”

5.2 Läheltä piti -tilanteiden ilmoittaminen
Läheltä piti -tilanteeksi kutsutaan tapahtumaa, jossa
työtapaturma on ollut lähellä: olet selvinnyt tilanteesta pelkällä säikähdyksellä ilman henkilö- ja
materiaalivahinkoja.
Mikäli sinulle tapahtuu läheltä piti -tilanne, on
tärkeää, että et peittele tapahtunutta. Ilmoita siitä
esimiehelle. Hänellä on velvollisuus selvittää tilanteeseen johtaneet tapahtumat ja pohtia, kuinka vastaava tilanne voidaan välttää tulevaisuudessa. Tämä
ennakoiva toiminta pienentää tapaturmariskiä.
Ota selvää, miten työpaikallasi ilmoitetaan
läheltä piti -tilanteista.
Hyväksi todettu etenemistapa on seuraava:
1. Kirjaa läheltä piti -tilanne heti erilliselle
paperilomakkeelle tai suoraan sähköiseen
tietojärjestelmään. Voit liittää kuvan tapahtumapaikasta, jos mahdollista.
2. Ensisijainen tavoite on kehittää työtä ja työoloja, ei etsiä syyllisiä tai henkilökohtaisia
virheitä. Kirjaa seuraavia asioita:
a) Mitä, missä ja milloin tapahtui? (olosuhteet,
osalliset, tehty työ, poikkeamat, lopputulos,
edeltävät tapahtumat)
b) Miksi tapahtui? (Mitkä asiat myötävaikuttivat läheltä piti -tilanteen syntymiseen?)
c) Miten vastaavat tilanteet ja tapaturmat voidaan mielestäsi myöhemmin estää?
3. Toimita ilmoitus esimiehelle. Hän miettii tarvit
tavia toimenpiteitä.
4. Läheltä piti -tilanteen jälkeen on hyvä kerrata
koko henkilöstölle, mitä tilanteesta opittiin. Näin
vältetään vastaavat tilanteet tulevaisuudessa.
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5.3 Toiminta hätätilanteessa

5.4 Tapaturmien tutkinta

Jos jokin vaaratilanne toteutuu, pysy rauhallisena.
Hälytä itsellesi apua. Hätäkeskuksen numero on
112. Jos mahdollista, lataa puhelimeesi 112 Suomi
-mobiilisovellus ja käytä sitä ensisijaisesti, jolloin
hätäkeskus saa automaattisesti tiedon sijainnistasi.
Hätäkeskukseen soittamisen jälkeen voit myös
soittaa yöpäivystyksen hätänumeroon (jos sellainen
on käytössä). Yöpäivystykseen on hyvä soittaa tiedottaaksesi tilanteesta varsinaisen avun (112) hälyttämisen jälkeen, heillä on tieto jakopiiristäsi ja voivat omalta osaltaan auttaa.
Yöpäivystys antaa myös toimintaohjeet poikkeustilanteisiin, esimerkiksi:
• Tarvitset jakoapua.
• Et kykene jatkamaan työtäsi.
• Jakelu häiriytyy tai myöhästyy.

Tapaturmien, pienten ja mitättömiltä tuntuvienkin
tutkinta tehdään, jotta voitaisiin estää vastaavanlaiset tapaturmat uudelleen. Jokaisen tapaturman jälkeen tulee päättää, mitä turvallisuustoimia, opastusta, koulutusta ja tiedotusta vastaavanlaisten
vahinkojen estäminen edellyttää työpaikalla ja keitä
tieto ensisijaisesti koskee.
Tutkinnassa ei etsitä syyllistä vaan selvitetään,
mitä ja miksi tapahtui. Tapaturman sattuminen ei
ole kenenkään etu eikä toivottu tapahtuma – siksi
syyt on tutkittava tarkkaan ja tehtävä riittävät toimenpiteet vastaavien tapaturmien estämiseksi. Yksi
käytetyistä tutkintamenetelmistä juurisyiden selvittämiseen on kysyä viisi kertaa ”Miksi?”.
Kysy lisätietoja tapaturmien tutkinnasta esimieheltä ja työsuojeluvaltuutetulta.
Työturvallisuus rakentuu päivittäisestä tekemisestä, ja turvallisuusajattelun on oltava osa työnantajan ja työntekijän kaikkea toimintaa.
Tavoitteena on nolla tapaturmaa!

Muista, että mukanasi oleva kännykkä on turvavälineesi. Saat sillä yhteyden viranomaisiin tai
yöpäivystykseen kokiessasi uhkaa tai häirintää.

Terveenä töistä kotiin joka päivä!
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6 Toiminta yleisessä hätätilanteessa
Kun näet hätätilanteen tai joudut sellaiseen, pelasta
välittömässä vaarassa olevat ja soita hätäkeskukseen numeroon 112. Pyri rajoittamaan vahinkoa
(sammuta paloa, auta onnettomuuden uhreja jne.).
Muista oma turvallisuus.
Jos et uskalla tehdä tilanteessa mitään, pysy rauhallisena ja hälytä apua paikalle. Ilmoita tapahtuneesta
myös yöpäivystykseen heti, kun se on mahdollista.
Kerro hätäkeskukselle

•
•
•
•

kuka olet
mitä on tapahtunut
missä olet (katuosoite ja kaupunki)
loukkaantuneet.

Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.
Älä sulje puhelinta, ennen kuin saat siihen luvan.

7 Hyödyllisiä linkkejä
Kuorma kevenee yhteistyöllä. Postinjakajien työn
kuormitustekijät ja työntekijöiden kuormittuneisuus. Työterveyslaitos 2014.
http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/
Kuorma_kevenee_yhteistyolla.pdf
Oikea nostaminen, Selkäliitto ry
http://selkakanava.fi/nostaminen-ja-kantaminen

Työturvallisuuskeskus
ttk.fi
Vaaratilanteiden ja tapaturmien tutkinta,
Työturvallisuuskeskus 2016
ttk.fi/julkaisut
112 Suomi -mobiilisovellus
http://www.digia.com/112suomi

Autolla ajamisen ergonomia, Selkäliitto ry
http://selkakanava.fi/nain-matkustat-ilman-selkakipuja
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Jakajan työturvallisuus
Jokaisessa työssä on omat vaara- ja kuormitustekijänsä. Lain mukaan nämä on riittävän järjestelmällisesti tunnistettava ja hallittava työntekijän suojelemiseksi. Tämä opas on laadittu lisäämään tietoutta
jakajien työhön liittyvistä tapaturma- ja kuormitustekijöistä sekä niiden ennaltaehkäisystä tapaturmien
ja ammattitautien välttämiseksi.
Opasta voidaan käyttää tukimateriaalina esimerkiksi esimiesten ja työntekijöiden perehdytyksessä,
työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä, työsuojelu
toiminnan kehittämisessä ja riskiarvioinneissa.
Oppaan aihealueita voidaan myös käydä teemoina
läpi työsuojelutoimikunnan kokouksissa, koulutuksissa, yhteisissä palavereissa tai erilaisina tietoiskuina. Jakajan työturvallisuus -opas soveltuu kaikille – niin jakajan työstä kiinnostuneille kuin itse
jakajille, linjaorganisaatiolle sekä työsuojelu- ja työterveyshenkilöstölle.

