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A. Terveys- ja turvallisuusasioihin liittyvät tiedot ja taidot
A.1 Arvioi seuraavat yrityksesi turvallisuuskäytäntöihin liittyvät tietosi

     

A.2 Henkilökohtainen turvallisuus
a) päivittäisen aikataulusi ilmoittaminen esimiehellesi/työtovereillesi
b) kunnollisten henkilönsuojainten, esim. suojalasien, -jalkineiden ja -päähineen
sekä kuulonsuojainten käyttö
c) säähän/työympäristöön/työmenetelmiin soveltuvan vaatetuksen käyttö
d) työpaikan terveysvaaroista ja mahdollisista terveysongelmistasi (esim.
allergisista reaktioista) ilmoittaminen esimiehellesi ja työtovereillesi

     
     
     
     

A.3 Arvioi työhön liittyviä vaaroja koskevat tietosi
A.3.1 Onnettomuusvaarat
A.3.1.1 Jätteenkerääjät
a) selkävammat raskaiden tavaroiden nostamisesta
b) nilkan nyrjähdykset kuorma-auton purkamisessa sattuneista kaatumisista ja
liukastumisista

     
     

c) huonoista työolosuhteista (esim. kuopat, mutainen tie, maavallit) johtuvat
liukastumiset, kompastumiset ja putoamiset

     

d) työssä sattuneista liikenneonnettomuuksista johtuvat vammat








e) käsi- ja jalkahaavat lasista, nauloista ja ruiskuista
f)

naarmut ja ruhjeet ajoneuvoihin ja säiliöihin törmäämisestä

g) silmien tai hengitysteiden ärsytys pölystä tai nesteiden roiskumisesta
h) myrkytys kotitalousjätteisiin sekoittuneista vaarallisista kemikaalijätteistä
i)

akuutti myrkytys pakokaasuista, mm. hiilimonoksidista

A.3.1.2 Jätteenpolttouunin käyttäjät
a) putoamiset, tikapuilta, portailta ja nostolavoilta
b) liukastumiset ja kaatumiset erityisesti lattioilla, joihin on läikkynyt polttoainetta
tai tippunut jätteitä tms.
c) roska-astioiden tai muiden painavien esineiden tippuminen jalkoihin
d) tuhkan ja jätteiden lentäminen silmiin
e) palovammat kosketuksista kuumiin pintoihin, tulipesän liekeistä ja kuumasta
tuhkasta tai jätteestä
f)

hiilimonoksidin tai muiden palavien aineiden aiheuttama akuutti myrkytys,
erityisesti jos ilmanvaihto on puutteellinen

g) pistot ja viillot kuokasta, lapiosta ja muista työkaluista
h) vammat laitteiston liikkuvista osista
i)

sähköiskut viallisista sähkölaitteista tai -kaapeleista




































     
     
     
     
     
     
     
     
     

En osaa sanoa

Heikko

Tyydyttävä

Keskinkertainen

JÄTEHUOLLON AMMATTILAISET

Hyvä

TIETOTASO

Erinomainen

KOULUTUSTARPEIDEN ANALYYSI -KYSELY

A.3.1.3 Kaatopaikkatyöntekijät
a) huolimattomasta ajamisesta johtuva työkoneen kaatuminen, liukastumiset
epätasaisilla paikoilla, pintojen sortumiset tai putoamiset ojiin

     

b) liikakuormasta tai virheellisestä lastauksesta johtuva työkoneen hallinnan
menettäminen

     

c) työskentely alueilla, jotka ovat herkkiä maaperän olosuhteiden muutoksille
(rinteet, ojat tai märkä maa)

     

d) iskeytyminen tai puristuksiin jääminen työkoneisiin tai niiden liikkuviin osiin
(esim. kauhaan tai terään)

     

e) tyypillisten kaatopaikan toimintaan liittyvien laitteiden (kuljettimet, puristimet,
lajittelukoneet) käyttö

     

f) sähköisku roikkuvista tai maadoitetuista sähkökaapeleista







g) pistohaavat terävistä esineistä
h) huomaamattoman savuavan materiaalin aiheuttamat tulipalot
i) ilmanvaihtojärjestelmään ja kaasun säätöön liittyvät tulipalot
j) kaatopaikan työntekijöiden tai käyttäjien huolimattomasta toiminnasta johtuvat
tulipalot
k) rakennus- ja huoltotöiden (esim. hitsaus- ja leikkaustyöt) aiheuttamat tulipalot
A.3.2 Fysikaaliset vaarat
A.3.2.1 Jätteenkerääjät
a) altistuminen liiallisille melutasoille (pääasialliset melulähteet: kuormaliikenne,
lastaus-, jauhin- ja kuljetuslaitteet ja puristimet)































     
     

b) altistuminen kehotärinälle istuttaessa jäteautossa tai seistäessä auton
takalavalla

     

c) altistuminen terveydelle mahdollisesti haitallisille ilmastotekijöille

     

A.3.2.2 Jätteenpolttouunin käyttäjät
a) altistuminen korkeille melutasoille
b) altistuminen kuumuudelle työskenneltäessä jatkuvasti esim. uunien lähellä,
erityisesti niiden luukkujen ollessa auki
c) altistuminen jyrkille lämpötilan muutoksille
jätteenpolttohuoneeseen kylmällä säällä
A.3.2.3 Kaatopaikkatyöntekijät
a) altistuminen liiallisille melutasoille

kuljettaessa

edestakaisin

b) altistuminen kehotärinälle johtuen työvälineiden jäykästä rakenteesta,
työkoneen istuimen riittämättömästä iskunvaimennuksesta ja jatkuvasta
ajamisesta epätasaisella maalla
c) altistuminen epäviihtyisille ilmasto-olosuhteille (kuumuus, kylmyys, sateet,
tuulet jne.) työskenneltäessä ulkona

     
     
     
     
     
     

A.3.3 Kemialliset vaarat
A.3.3.1 Jätteenkerääjät
a) altistuminen erilaisille myrkyllisille aineille kuljetuksen aikana
b) kemikaalien, kuten puhdistusaineiden, maalien, öljyjen jne., aiheuttamat
ihotaudit/sairaudet (dermatiitti, herkistys, ekseema, jne.)
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c) bensiinin ja dieselpolttoaineen pakokaasujen (sisältävät mm. hiilimonoksidia,
typen oksideja ja hiilivetyjä) hengittämisen krooniset vaikutukset

     

d) altistuminen pölylle (esim. likaisilla teillä)

     
     

e) lateksikäsineiden käytöstä johtuva lateksiallergia
A.3.3.2 Jätteenpolttouunin käyttäjät
a) krooninen altistuminen (hengityksen, ihon, silmien ja ruoansulatuksen kautta)
vaarallisille jätemateriaaleille ennen jätteenpolttoa, esim. kuljetuksen,
lastauksen ja levityksen aikana

     

b) krooninen altistuminen (ensisijaisesti hengityksen
lämpöhajoamisessa syntyville vaarallisille yhdisteille

     

kautta)

jätteiden

c) krooninen altistuminen tuhkan sisältämille vaarallisille epäpuhtauksille
A.3.3.3 Kaatopaikkatyöntekijät
a) lateksikäsineiden käytöstä ym. johtuvat allergiset ihoreaktiot
b) altistuminen vaarallisille kemikaaleille, esim. hävittämättömien paristojen ja
valaisimien raskasmetalleille

     
     
     

c) palamattoman kaatopaikkakaasun sisältämät aineet (esim. klooratut VOCyhdisteet, PCB-yhdisteet ja dioksiinit)

     

d) kaatopaikkakaasun palamistuotteet (esim. typen ja rikin oksidit, PCB-yhdisteet
ja dioksiinit)

     

A.3.4 Biologiset vaarat
A.3.4.1 Jätteenkerääjät
a) iho- ja veri-infektio johtuen suorasta kosketuksesta jätteisiin ja likaantuneista
haavoista
b) saastuneen pölyn aiheuttamat silmä- ja hengitysinfektiot
c) bakteerien ja sienten aiheuttamat hengitysoireet
d) jätteitä syövien eläinten puremista johtuvat taudit
e) jätteitä syövien eläinten tartuttamat suolistoinfektiot

     






























A.3.4.2 Jätteenpolttouunin käyttäjät
a) altistuminen saastuneelle jätteelle (esim. lääkintä- ja laboratoriovälineet,
jätevesiliete), joka sisältää mikro-organismeja ja muita myrkyllisiä aineita

     

A.3.4.3 Kaatopaikkatyöntekijät
a) altistuminen eläinten eritteiden patogeeneille, esim. käsiteltäessä lietelantaa ja
eläinten raatoja

     

b) iho- ja veri-infektio johtuen suorasta kosketuksesta jätteisiin ja likaantuneista
haavoista
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c) altistuminen mikro-organismeja, sieniä ym. sisältäville aerosoleille, jotka ovat
nousseet ilmaan kuorma-autoliikenteestä muodostuneen pölyn mukana

     

d) saastuneen pölyn aiheuttamat silmä- ja hengitysinfektiot

     
     
     

e) jätteitä syövien eläinten puremista johtuvat taudit
f) jätteitä syövien eläinten tartuttamat suolistoinfektiot
A.3.5 Ergonomiset, psykososiaaliset ja organisaatioon liittyvät tekijät
A.3.5.1 Jätteenkerääjät
a) alaselän ja nivelten kivut johtuen raskaiden säiliöiden käsittelystä sekä heittoja kiertoliikkeistä säkkejä kerätessä

     

b) riittämättömästä palautumisajasta ja/tai epämukavasta istuimesta johtuvat
lihas- ja luustovaivat

     

c) pyrkiminen työkuorman vähentämiseen ja nopeaan työrytmin käyttäen
työmenetelmiä, jotka voivat olla vaarallisia (esim. säkkien ja laatikoiden
potkiminen, huolimaton ajotyyli, jätteiden käsittely paljain käsin)

     

d) mahdolliset ongelmat asiakkaiden kanssa (esim. erimielisyydet aikatauluista,
vaarallisten jätteiden sekoittuminen tavallisiin jätteisiin)

     

e) psykologiset ongelmat johtuen suojavaatetuksen käytöstä, jätteiden hajuista
sekä tuntemuksista "likaisesta" työstä ja väheksynnästä ammattia kohtaan
A.3.5.2 Jätteenpolttouunin käyttäjät
a) selkäkivut ja muut lihas- ja luustovaivat johtuen ylirasituksesta ja huonoista
työasennoista

     

b) altistuminen epämiellyttäville jätteiden ja niiden hajoamistuotteiden hajuille
c) yleinen väsymys johtuen raskaasta fyysisestä työstä kuumassa, meluisassa ja
likaisessa ympäristössä
d) tyytymättömyydestä johtuva psykologinen stressi, joka on seurausta esim.
työn yksitoikkoisuudesta, matalapalkkaisuudesta ja vuoroluonteisuudesta
A.3.5.3 Kaatopaikkatyöntekijät
a) alaselän kivut, lihaskireys ja muut vaivat, jotka johtuvat pitkäaikaisesta
istumisesta (huonossa asennossa) ergonomialtaan puutteellisella istuimella
b) työvälineiden, materiaalien ja roskien käsittelystä johtuvat ylirasitusvaivat
c) altistuminen epämiellyttäville jätteiden hajuille
d) tyytymättömyydestä johtuva psykologinen stressi, joka on seurausta esim.
työn yksitoikkoisuudesta, matalapalkkaisuudesta ja vuoroluonteisuudesta

     
     
     
     
     
     
     
     

A.4 Arvioi suljettujen tilojen turvallisuutta koskevat tietosi
Oletko perehtynyt seuraaviin suljettuun tilaan liittyviin osatekijöihin: tarvittavat
henkilönsuojaimet ja ensiapuvälineet, ilman laadun seuranta, lista luvallisista
henkilöistä, ohjeet tilan käytöstä, käyttöturvallisuustiedotteet käytössä oleville
kemikaaleille?

     

A.5 Arvioi vaarallisten aineiden käyttöä koskevat tietosi
a) Oletko tutustunut käyttöturvallisuustiedotteisiin?
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b) Tunnistatko vaarallisten aineiden symbolit?

     

c) Tiedätkö, miten tulee toimia, jos vaarallisia aineita läikkyy, vuotaa ja vapautuu
ilmaan?

     

A.6 Arvioi paloturvallisuutta koskevat tietosi
a) Tiedätkö tulipalojen yleiset syttymissyyt?
b) Tunnistatko tulipalojen luokitukset?

c) Tiedätkö, miten erityyppiset tulipalot tulee sammuttaa?
d) Tiedätkö, miten palonsammuttimia käytetään?
e) Noudatatko paloturvallisuusohjeita?

     
     

     
     
     

B. Kerro mielipiteesi
a) Mistä terveys- ja turvallisuusasioista olet saanut koulutusta viimeisen kolmen vuoden aikana?
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) Mistä muista terveys- ja turvallisuusasioista haluaisit saada koulutusta?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Mitä mieltä olet tästä kyselystä?

     

d) Vapaaehtoinen: yhteystietosi (nimi, yritys, sähköpostiosoite)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

