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Turvallisuus on helpointa määritellä kään-
teisesti. Turvallisuus on sitä, että pää-
semme eroon niistä tekijöistä, jotka voivat 
aiheuttaa kuolemantapauksen, loukkaantu-
misen tai aineellisen vahingon.

Turvallisuustasoon vaikuttaa lukuisa jouk-
ko asioita. Ymmärrämme työympäristön 
vaarojen tunnistamisen ja niiden hallinnan 
merkityksen. Haasteellisuutta lisää se, 
että turvallisuuteen vaikuttaa myös piileviä 
tekijöitä, kuten esimies-alaissuhteiden 

toimivuus ja työpaikan sisäinen viestintä, 
unohtamatta inhimillisiä tekijöitä, kuten 
pätevyyksiä ja tarkkaavaisuutta työssä.

Katsastusasemillakin sattuu tapaturmia ja 
vahinkoja, vaikka kyseessä ei ole korkean 
riskin toimiala. Oppaassa käydään läpi 
joitain asemilla sattuneita tapaturmia. 
Tapaturmien kuvaukset on kerätty Tapa-
turmavakuutuslaitosten liitosta. 

Mitä turvallisuus on?
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Katsastajan vasen käsi 
jäi autoa katsastettaessa 
renkaan alle  Sormiin tuli 
ruhjeita ja olkapäähän 
kipua 

Miksi turvallisuus on tärkeää?
Useimmiten tapaturmien aiheuttamat 
vammat ovat ohimeneviä, mutta pahim-
millaan vammautumiset voivat johtaa jopa 
työkyvyttömyyteen.

Tapaturma voi pysäyttää pitemmäksi ajaksi 
myös työn tekemisen. Silloin katsastus-
asiakkaan saama palvelu kärsii. Selvää 
on, että yksikään asiakas ei ole halukas 
maksamaan tapaturmakustannuksia 
katsastushinnoissa.

On arvioitu, että yhdestä tapaturma- tai sai-
rauspoissaolopäivästä johtuu työnantajalle 
keskimäärin 300 euron lisäkustannukset. 
Selvitykset kertovat, että työolojen kohen-
taminen sekä järjestykseen ja siisteyteen 
panostaminen parantavat työpaikkojen 
tuottavuutta merkittävästi.

Kohti turvallisempaa katsastusta
Tämä opas haastaa pysähtymään viidellä 
turvallisuustehtävällä. Tehtävillä varmiste-
taan, että oman katsastusaseman työtur-
vallisuuden perusasiat ovat kunnossa.

Työturvallisuuskeskus  
Autoalan työalatoimikunta
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Vaarojen tunnistaminen ja arviointi

Työnantajan on sen jälkeen suunniteltava, 
valittava, mitoitettava ja toteutettava työ-
olosuhteiden parantamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet.

Katsastusalalla haasteet vaara- ja kuor-
mitustekijöiden hallinnassa voidaan jakaa 
kolmeen aihealueeseen:

Yleiset haasteet:
	● autoissa tapahtuvat käyttövoimaan 

liittyvät muutokset (sähkö, kaasu, vety) 
sekä muut tekniset muutokset (kuten 
sähköjarrutekniikka)

	● yksin työskentely 
	● henkinen kuormitus, työn kuormittavuu-

den epätasainen jakautuminen
	● paloturvallisuuden huomioiminen
	● asiakaspalvelutyön haasteet esimerkiksi 

väkivallan uhka.

Työntekijä liukastui 
tarkastuskuilun reunalla  
Työntekijän pudotessa 
kuiluun hänen vasen 
jalkansa vääntyi 

Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä 
velvollinen huolehtimaan työntekijöiden 
turvallisuudesta ja terveydestä työssä  
(Työturvallisuuslaki 738/2002).

Turvallisuuden aikaansaaminen alkaa työn 
vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista. 
Työnantajan on riittävän järjestelmällisesti 
selvitettävä ja tunnistettava työstä, työ-
ajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä 
ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja 
vaaratekijät sekä, jos niitä ei voida poistaa, 
arvioitava niiden merkitys työntekijöiden 
turvallisuudelle ja terveydelle.
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Työn sisältöön liittyvät riskit:
	● asiakkaiden autojen siisteys (mahdolli-

set piikit, neulat, tartuttavat taudit)
	● lemmikit ym. vaikuttavat tekijät autoissa 

(allergiat?)
	● työasennot, mm. valmistenumerojen 

tarkastaminen eri valmistajien autoista
	● suojautuminen oikein (suojalasit, hans-

kat, kengät, vaatetus, päähine)
	● pakokaasun poistoletkujen käyttövai-

keus (uudet ajoneuvot ja erikoiset sijain-
nit mm. raskas kalusto).

Toimitiloihin liittyviä seikkoja:
	● ahtaat tilat
	● siisteys, melu, ilmanvaihto ja ylipäätään 

sisäilmaan liittyvät tekijät (mm. pako-
kaasut toimistotiloihin)

	● lämpötila tiloissa ja lämpötilavaihtelut 
työtä tehdessä 

	● työkalujen sijoittaminen, nosturit, erilai-
set letkut, valaistus, märät lattiat (pään 
lyöminen, kompastuminen, liukkaus)

	● suojainten sijoittelut/löytyminen, ensi- 
apupisteet (paloturvallisuus uuden tek-
nologian myötä)

	● siivousvälineet ja niiden saatavuus  
(lattioiden liukkaus, imeytysaineet).

Tehtävä:
Tee katsastusaseman vaarojen arviointi 
tarkastuslistoilla: 
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_
ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyo-
paikalla/vastuut_ja_velvoitteet/
tyon_vaarojen_selvittaminen_ja_arviointi

Työpaikkaesimerkki
Katsastusaseman vaarat arvioitiin työter-
veyshuollon työpaikkakäynnin yhteydessä. 
Päätetyt toimenpiteet olivat seuraavat:
1. Kuulonsuojausta käytetään dieselauto-

jen päästömittauksissa. Melutaso nousi 
niin korkeaksi, että kuulovaurion riski oli 
huomattava.

2. Palvelutiskien työtasojen korkeutta 
alennetaan. Toimistotyötä tekevien 
ergonomiaa parantamalla vähennetään 
tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien 
riskiä.

3. Työasentoihin puututaan. Autoon 
nouseminen ja autosta poistuminen ja 
hankalat työasennot katsastuksen eri 
vaiheissa edellyttävät läpikäyntiä. Ikään-
tyvät työntekijät ovat riskiryhmää.

4. Toimiston henkilökunnalle hankitaan 
hälyttimet väkivallan uhkatilanteiden 
varalle, sillä yksin työskenneltäessä 
hälyttäminen on muutoin hankalaa.

5. Pakokaasualtistumista vähennetään. 
Hankitaan pakokaasuimurit joka nos-
timelle ja huolehditaan ilmanvaihdosta 
yleisesti.
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Perehdyttäminen

Turvallisuuden varmistaminen vaatii myös 
työntekijän aktiivisuutta. Perehdytyksessä 
ei voida käydä kaikkia asioita läpi. Työnteki-
jän ei tule pelkästään noudattaa annettuja 
ohjeita vaan tulee myös ilmoittaa, mikäli 
kohtaa turvallisuuspuutteita tai vaaratilan-
teita työssä.

Tehtävä:
Hae perehdytyksen lomakepohja:  
https://ttk.fi/files/4644/Perehdyttami-
sen_tarkistuslista.pdf

Työntekijä käynnisti auton 
sivulta aloittaessaan 
obd-mittausta  Auto lähti 
käyntiin vaihde päällä, ja 
takapyörä meni oikean 
jalan yli. Myös työntekijän 
pää sai iskun, mistä 
aiheutui tajuttomuus 

Työnantajan on annettava työntekijälle 
riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaa-
ratekijöistä. On huolehdittava työntekijän 
perehdyttämisestä työhön, työpaikan 
työolosuhteisiin, organisaatioon, työssä 
käytettäviin työvälineisiin sekä turvallisiin 
työtapoihin. Opetusta ja ohjausta on annet-
tava myös säätö-, puhdistus-, huolto- ja 
korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilan-
teiden varalta.
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Työturvallisuuden organisointi 

Katsastaja puhdisti 
paineilmaventtiiliä  
Ruosteista likaa suihkusi 
oikean käden ihon alle 

Yrityksen johto on viime kädessä vastuussa 
työturvallisuudesta. Se huolehtii työturval-
lisuuden toimintaedellytyksistä ja valvoo 
toimintaa. Johto hankkii myös laitteita, 
laatii turvallisuusohjeita ja organisoi toi-
mintaa. Työnantajalla on oltava työsuojelun 
toimintaohjelma, ja se on käsiteltävä 
yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.

Lähiesimiehet vastaavat työympäristön, 
koneiden, laitteiden ja työmenetelmien 
valvonnasta sekä työntekijöiden perehdyt-
tämisestä ja työn johdosta.

Työntekijöiden vastuulla on noudattaa 
annettuja toimintaohjeita, käyttää tur-
vavarusteita ja ilmoittaa vaaroista ja 
epäkohdista.

Mistä apua?
Linjaorganisaatiota avustavat asian-
tuntijat. Työsuojelupäällikkö huolehtii 
työnantajan ja työntekijöiden välisestä 
yhteistoiminnasta.

Työsuojeluvaltuutettu edustaa henkilös-
töä. Hän perehtyy työoloihin ja osallistuu 
työsuojelutoimintaan. Työntekijöiden on 
valittava valtuutettu, jos työpaikalla työs-
kentelee säännöllisesti vähintään kymme-
nen työntekijää. Valtuutettu voidaan valita 
myös pienemmillä työpaikoilla, jos siitä 
sovitaan.

Yhteistoiminta tarkoittaa työsuojelutoi-
mikunnan organisoimista, tiedonkulun 
varmistamista organisaatiossa sekä yhtey-
denpitoa työterveyshuoltoon ja tarvittaes-
sa työsuojeluviranomaisiin. Työsuojelu- 
toimikunta on perustettava silloin, kun 
työpaikalla on säännöllisesti vähintään 20 
työntekijää. Toimikunta voidaan perustaa 
myös pienemmillä työpaikoilla, jos siitä 
sovitaan.

Tehtävä:
Perehdy organisointiin lisää:  
http://ttk.fi/tyosuojelun_yhteistoiminta 
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Työympäristön kunnossapito ja 
henkilönsuojaus

Katsastusasemilla sattuneista tapatur-
mista paljastuu erityispiirteitä, joihin on 
hyvä kiinnittää huomiota. Erityispiirteet on 
listattu seuraavaan taulukkoon.

Tehtävä:
Tarkasta, miten taulukon asiat on hoidettu 
omalla asemallasi. Sovi päivämäärä, milloin 
tarkastus toistetaan.

Työpaikan rakenteiden, materiaalien ja 
varusteiden sekä laitteiden tulee olla tur-
vallisia ja terveellisiä työntekijöille.

Kulkuteiden, käytävien, uloskäytävien 
ja pelastusteiden, työskentelytasojen ja 
muiden alueiden, joissa työntekijät työnsä 
vuoksi liikkuvat, on oltava turvallisia.
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Työympäristön tarkastuslista

Kunnossa Parannettava Ei sovellu

Ulkoalueet ja liikenne
Valvontakäynniltä palatessaan 
työntekijä pysäköi auton toimiston 
lähistölle. Kävellessään toimistolle 
työntekijä liukastui ja otti 
vasemmalla kädellä kaatumisen 
vastaan. Käsi murtui.

 

Kulkutiet raskaankaluston 
tarkastuskuiluihin
Työntekijä kaatui portaissa 
laskeutuessaan kuiluun 
katsastamaan raskastakalustoa ja 
nilkka murtui.

Yleisen siisteyden ja järjestyksen 
ylläpito 
Työntekijä kompastui maassa 
olevaan letkuun, kaatui ja loukkasi 
oikean kätensä olkapään.

Putoamisvaarojen vähentäminen 
Katsastusaseman päällikkö putosi 
nosturilta kulmaraudan päälle. 
Selkään tuli ruhje.

Liukastumisten vähentäminen, 
kenkien pohjien ja lattioiden 
materiaalien valinta
Katsastuskonttorilla 
katsastustilanteessa pakokaasun 
mittauksessa työntekijä siirsi 
mittaria ja liukastui, jolloin vasen 
polvi luiskahti ja venähti.

Hengitysilman laatu ja lämpöolot
Pakokaasujen häkäaltistuksen 
lisäksi kaasut sisältävät haitallisia 
pienhiukkasia.
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Kunnossa Parannettava Ei sovellu

Kuulonsuojaus 
80 dB:n voimakkuuden ylittävä 
melu voi olla kuulolle vahingollista. 
Yli 85 dB:n melussa on käytettävä 
kuulonsuojausta.

Silmiensuojaus
Ruosteinen roska putosi silmään, kun 
katsastaja asensi kuorma-autoon 
jarrupaineen mittausanturia auton 
alla.

Hankalat työasennot 
Työntekijä tarkasti pakettiauton 
etuakselistoa kyykkyasennossa ja 
nosti pitkällä raudalla pyörää. Tällöin 
hänelle tuli viiltävä kipu selkään.

Työvälineiden kunto
Dieseltesterin kuuma anturi osui 
kaulaan, kun työntekijä ripusti sitä 
paikalleen.
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Työsuojelun toimintaohjelma

Kuorma-auto lähti 
liikkumaan taaksepäin 
ravistimelta  Kuljettajan 
ovi oli auki. Työntekijä 
yritti laittaa oven kiinni, 
ennen kuin se osuisi 
seinään  Käsi jäi seinän ja 
oven väliin puristuksiin 

Työnantajalla on oltava turvallisuuden 
edistämiseksi ohjelma. Sitä kutsutaan 
työsuojelun toimintaohjelmaksi. Se sisältää 
tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjelma on käsi-
teltävä henkilöstön kanssa.

Ohjelma ottaa kantaa toimintaan liittyviin 
turvallisuussäännöksiin ja ohjeisiin, turval-
lisuuskoulutukseen, ensiapuvalmiuteen ja 
henkilönsuojaimien hankintaan. Paloturval-
lisuus voidaan sisällyttää ohjelmaan.

Tehtävä:
Varmista, että ohjelma on olemassa ja ajan-
tasainen ja että se on käsitelty henkilöstön 
kanssa.

Lisätietoa: https://ttk.fi/tyotur-
vallisuus_ja_tyosuojelu/tyosuoje-
lu_tyopaikalla/vastuut_ja_velvoitteet/
tyosuojelun_toimintaohjelma
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Turvallisesti katsastusasemalla

Tämän oppaan tarkoituksena on lisätä tietoa katsastusalan työturvallisuudesta. 
Opas on tarkoitettu erityisesti työsuojeluhenkilöstölle ja linjaorganisaatiossa 
vastuuasemassa toimiville, mutta soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille.


	Mitä turvallisuus on?
	Vaarojen tunnistaminen ja arviointi
	Perehdyttäminen
	Työturvallisuuden organisointi 
	Työympäristön kunnossapito ja henkilönsuojaus
	Työsuojelun toimintaohjelma

	Button 25: 
	Button 26: 
	Page 2: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 

	Button 28: 
	Page 2: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 

	Button 27: 
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 

	Button 29: 
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 

	mies 6: Off
	mies 7: Off
	mies 8: Off
	mies 9: Off
	mies 10: Off
	mies 11: Off
	mies 12: Off
	mies 13: Off
	mies 14: Off
	mies 15: Off
	mies 16: Off
	mies 17: Off
	mies 18: Off
	mies 19: Off
	mies 20: Off
	mies 21: Off
	mies 22: Off
	mies 23: Off
	mies 24: Off
	mies 25: Off
	mies 26: Off
	mies 27: Off
	mies 28: Off
	mies 29: Off
	mies 30: Off
	mies 31: Off
	mies 32: Off
	mies 33: Off
	mies 34: Off
	mies 35: Off
	Button 31: 
	Page 15: 

	Button 33: 
	Page 15: 

	Button 19: 
	Button 20: 


