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____________________________________________________________________ 

 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään kuljetuskaluston puhtausvaatimuksia ja puhdistusta 

sekä henkilökunnan käsityksiä kuljetuskaluston puhtaudesta ja omasta puhdistusosaa-

misestaan. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ammattikäyttöisten siivousväli-

neiden ja -koneiden soveltuvuutta kuljetuskaluston puhdistamiseen sekä parantaa au-

tokuljetusalan kuljetuskaluston puhtautta tuote- ja työturvallisuuden näkökulmasta.  

Opinnäytetyön tutkimusongelma oli puhtauden takaaminen erilaisissa kuljetuksissa, 

kun samaa kuljetuskalustoa käytetään hygieniavaatimuksiltaan erityyppisissä kulje-

tuksissa.  

 

Tutkimus jakautui kahteen osaan, joista toinen toteutettiin kvalitatiivisena ja toinen 

kvantitatiivisena tutkimuksena. Kvalitatiivinen tutkimus koostui siivousvälineiden ja 

-koneiden testaus. Kvantitatiivinen osuus toteutettiin verkko- ja paperikyselynä toi-

meksiantajayrityksen henkilökunnalle. Kyselyssä kartoitettiin kuljettajien mielipiteitä 

kuljetuskaluston sisä- ja ulkopintojen puhtaudesta. Tutkimuksessa myös selvitettiin, 

onko kuljettajilla riittävästi tietoa kuljetuskaluston puhdistuksesta.  

 

Tutkimuksen mukaan ammattikäyttöön tarkoitetut siivousvälineet ja -koneet toimivat 

hyvin kuljetuskaluston puhdistuksessa. Kuljetuskaluston puhtauden merkitys koetiin 

erittäin tärkeäksi. Kuljettajien mukaan kuljetuskaluston puhdistamiseen tarvitaan lisää 

aikaa.  

 

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään opinnäytetyön toimeksiantajan kuljetuskaluston 

puhdistamisessa ja kilpailukyvyn lisäämisessä. Myös terveydensuojeluviranomaiset, 

kuljetuskaluston valmistajat ja Suomen Kuljetusala ja Logistiikka SKAL ry.  ovat kiin-

nostuneet aiheesta. Opinnäytetyö voi edistää kuljetuskaluston puhtautta ja hygieniaa 

Suomessa ja myös ulkomailla. 
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The purpose of this study was to explore the suitability of professional cleaning equip-

ment and machines for cleaning transport equipment and promote cleanliness to im-

prove both product and workplace safety in the transportation industry. The research 

problem was ensuring cleanliness in situations, where the same transportation equip-

ment is used for cargo with different hygiene requirements. 

 

The study was conducted with both qualitative and quantitative approaches. The qual-

itative part of the study comprised of testing cleaning equipment. The quantitative part 

of the study was executed in form of a questionnaire, in order to determine the haulers’ 

opinions on cleanliness. 

 

The results indicate that professional cleaning equipment works well in cleaning 

transport equipment. The majority of the participants believed that cleanliness is highly 

important. However, the results suggest that the haulers require more time for cleaning 

their equipment. 

 

The results of the study can be used to improve the cleanliness and competitiveness of 

the client. The results of the study can promote the hygiene and cleanliness of transport 

equipment in Finland and abroad. 
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1 JOHDANTO 

Maanteiden tavaraliikenne on Suomen kilpailukyvyn kannalta merkittävä toimiala ja 

työllistäjä. Tilastokeskuksen vuoden 2016 tilastojen mukaan kotimaan liikenteessä 

kuljetettiin kuorma-autoilla yli 270 miljoonaa tonnia ja kuljetussuoritteista 96 % teh-

dään ammattimaisessa liikenteessä. Kuljetusyritykset ovat pääsääntöisesti perheyri-

tyksiä ja puolet liikennöi vain yhdellä autolla. Yli 10 autoa on vain neljällä prosentilla 

yrityksistä. Ammattiluokituksen mukaan kuorma-autojen ja erikoisajoneuvojen kuljet-

tajat kuljettavat tavaroita, nesteitä ja raskaita materiaaleja lyhyitä ja pitkiä matkoja ja 

heidän työtehtäviinsä kuuluu mm. ajoneuvon huoltaminen. (Tilastokeskuksen www-

sivut, 2018.) Erilaisten kuljetettavien kappaletavaroiden ja esimerkiksi elintarvikkei-

den kuljettaminen samalla kalustolla asettaa kaluston puhdistamiselle haasteita ja se-

kakuljetusten muodostamat haasteet lisääntyvät. Kuljettajien ja myös pienyrittäjien 

tietämys eri tuotteiden hygieenisistä laatuvaatimuksista ja lainsäädännöstä on osaksi 

puutteellinen, joten tarvitaan selkeää ohjeistusta ja perehdyttämistä asiaan.  

 

Elintarvikkeiden ja muun kappaletavaran yhteiskuljetukset ovat yleistyneet ja yleisty-

vät edelleenkin. Samassa kuormatilassa voidaan kuljettaa erilaisia tuotteita samanai-

kaisesti tai esimerkiksi yhteen suuntaan ruokaa ja toiseen muita kappaletavaroita. Poh-

jois-Suomessa välimatkojen ollessa pitkiä toiseen suuntaan voidaan kuljettaa elintar-

vikkeita ja toiseen suuntaan auto toimii tukkirekkana (kuva 1). (Scäfer 2017.)  Suurin 

osa suomalaisista kuljetusyrityksistä on muutaman auton pienyrityksiä (Tilastokes-

kuksen www-sivut, 2018).  Kuljetuskaluston puhdistus on vähän tutkittua ja huonosti 

ohjeistettua.  Puhdistuspalvelu tehdään joko omana työnä tai ostetaan ulkoiselta pal-

veluntuottajalta.  Puhdistukseen tulee löytää ratkaisuja, jotka ovat muun muassa kus-

tannustehokkaita, turvallisia ja toteutettavia. Ratkaisujen tulee olla myös ympäristöä 

mahdollisimman vähän kuormittavia.   



6 

 

Kuva 1. Esimerkkikuva kaappi-auton yhdistelmäkuljetuksesta (Scäfer 2019). 

 

Puhdistuskustannukset sisältyvät kuljetusten hintaan eli niistä ei yleensä laskuteta erik-

seen. Puhdistuskustannusten tulee olla mahdollisimman pienet ja toiminnan kustan-

nustehokasta, koska kustannus tulee lopulta asiakkaan maksettavaksi.  Puhdistuskus-

tannusten hintavaikutukset voidaan perustella laadulla ja tuoteturvallisuudella, joita 

voidaan hyödyntää myös markkinoinnissa.   

 

Opinnäytetyön aihe syntyi terveystarkastajan tarkastuskäynnin jälkeen opinnäytetyön 

toimeksiantajayrityksessä. Terveystarkastaja vaati, että kuormatilan puhdistukseen 

käytettäisiin lakaisuharjaa. Kuljettajat kokivat, että harjatessa lika nousee ilmaan ja 

laskeutuu hetken päästä uudelleen pinnoille. Lisäksi lian koettiin kulkeutuvan hengi-

tyksen kautta keuhkoihin aiheuttaen hengitystieoireita.  

 

Opinnäytetyössä kerrotaan toimeksiantajasta ja miksi kuljetuskaluston puhtauteen pa-

nostaminen on tärkeää. Työssä perehdytään kuljettajan hygieniavaatimuksiin ja osaa-

miseen sekä kuljetuskaluston puhtausvaatimuksiin ja puhdistukseen sekä ohjaamon 

että kuljetustilan ulko- ja sisäpinnoilla. Opinnäytetyössä haettiin vastauksia kysymyk-

siin, mitkä siivousvälineet ja koneet toimivat kuljetuskaluston puhdistamisessa ja mil-

laisena kuljettavat kokevat kuljetuskaluston siivoamisen. Opinnäytetyön tutkiva osuus 

jakautui kahteen osaan, joista ensimmäinen oli kvalitatiivinen eli laadullinen kokeilu-

tutkimus siivousvälineistä ja -koneista ja toinen kvantitatiivinen eli määrällinen kyse-

lytutkimus toimeksiantajan kuljettajille.  



7 

Opinnäytetyön päätavoitteena oli lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta toimeksianta-

jayrityksessä ja mahdollisesti myös kappaletavarakuljetuksia kuljettavien muiden toi-

mijoiden osalta, lisäämällä siivoukseen ja hygieniaan liittyvää tietämystä. Tutkimuk-

sen mukaan kuljetuskaluston puhdistukseen voidaan käyttää ammattisiivouksessa käy-

tettäviä siivousvälineitä ja -koneita, mutta yleisesti käytössä oleva lakaisuharja on 

hyvä korvata vähemmän pölyävillä menetelmillä. Kuljettajat ovat oivaltaneet puhtau-

den vaikutuksen sekä tuote- että työturvallisuuden kannalta.  

 

Opinnäytetyön myötä syntyi oivallus, että ammattisiivouksen käytänteet soveltuvat ra-

kennusten lisäksi myös kuljetuskaluston puhdistukseen. Moniammatillisuus ja yhteis-

työ eri ammattiryhmien kanssa tarjoaa erilaisia näkökulmia kehittämiselle ja kehittä-

mistarpeiden oivaltamiselle. Opinnäytetyö tarjoaa ratkaisuja ja vastauksia  

✓ työhyvinvoinnin lisäämiseen erityisesti kuljetuskaluston sisäilman kannalta 

✓ puhtausalan siivous- ja hygieniaosaamisen hyödyntämiseen kuljetusalalla  

✓ monipuolisen tavarankuljetuksen palvelutarjonnan mahdollistamiseen puhtaus-

vaatimusten osalta muuttuvilla tavarankuljetusmarkkinoilla.  

 

 
 

 

 

 

 

 

  



8 

2 TUTKIMUKSEN TOIMEKSIANTAJA 

 

Työn toimeksiantaja oli kuljetus- ja varastointipalveluja tarjoava Etelä-Suomen alu-

eella vaikuttava kuljetusyritys. Yritys keskittyy kappaletavaroiden jakelu- ja runko-

kuljetuksiin. Kuljetuskalusto koostuu pakettiautoista, kuorma-autoista, moduuliyhdis-

telmistä sekä täysperävaunuyhdistelmistä, jotka tarjoavat mahdollisuuden myös läm-

pösäädeltyihin kuljetuksiin. Yritys työllistää kolmisenkymmentä työntekijää. Työtä 

tehdään eri vuorokauden aikoihin seitsemänä päivänä viikossa.  

 

Toimeksiantajan autot ovat hyötykäytössä, sillä suurin osa niistä ”lepää” vain lauan-

taisin. Autoihin tulee parhaimmillaan yli 200 000 ajokilometriä vuodessa. Toimeksi-

antajan ajot koostuvat enimmäkseen runkokuljetuksista ja kaupunkijakeluista.  

 

Toimeksiantaja on oivaltanut kuljetuskaluston puhtauden merkityksen erilaisten tuot-

teiden kuljetuksissa. Kuljetuskaluston puhtaus mahdollistaa kuljetuskaluston ympäri-

vuorokautisen käytön ja erilaisten tavaroiden kuljettamisen turvallisesti, lisäksi puhdas 

kuormatila edesauttaa kuljetettavan tavaran laadun säilymistä. Lisäksi ohjaamon puh-

taus vaikuttaa kuljettajan työolosuhteisiin, työturvallisuuteen ja terveyteen. Kuljettajat 

ovat ohjaamossa suurimman osan työpäivästään, useita tunteja päivässä. Puhdas oh-

jaamo ja oikeat työmenetelmät kuljetustilan puhdistamiseen vaikuttavat kuljettajan 

työympäristön sisäilman laatuun ja pintojen hygieniaan. Likainen tuulilasi ja peili hei-

kentävät näkyvyyttä ja ovat riski liikenteessä. Yleensä kuljetuskaluston puhdistus kuu-

luu kuljettajalle, mutta ohjeistus ja opastus siihen ovat puutteellisia. Pitkän työpäivän 

jälkeen kuljettajien motivoiminen puhdistustyöhön on haasteellista. (Yrityksen omis-

tajan henkilökohtainen tiedonanto 13.11.2018.) 

 

Toimeksiantajan kuljetustoiminnassa korostuvat asiakaspalvelu, sopimusten ja aika-

taulujen noudattaminen sekä vastuullisuus. Yrityksessä uskotaan asiakaspalvelun ja 

tavaroiden luotettavan käsittelyn korostuvan entisestään. Tärkeää on alan kehittäminen 

ja ammattitaidon ylläpitäminen jatkuvassa muutoksessa. Ammattipätevyyskoulutusten 

sisällöt suunnitellaan ajankohtaisten tarpeiden mukaan. Loppuvuoden 2016 ammatti-

pätevyyskoulutuksessa yhtenä aiheena oli kuljetuskaluston puhtauden hallinnan kehit-

täminen ja aiheen käsittely jatkuu tämän opinnäytetyön myötä.   



9 

3 KULJETUSKALUSTON PUHTAUSVAATIMUKSET 

Rakennusten sisätilat voidaan jakaa neljään eri tasoon: erittäin vaativa, vaativa, hyvä 

ja perustaso (Mäkinen & Mäkitalo-Keinonen 2018, 12). Kuljetuskaluston puhtausvaa-

timuksiin ja hygieniatasoihin ei ole yhtenäistä luokitusta.  Puhtausvaatimuksiin vai-

kuttavat kuljetettavat tuotteet ja kuljettajan työolosuhteet. Lisäksi asiakkailla saattaa 

olla vaatimuksia kuljetuskaluston ja/tai henkilökunnan puhtauteen sekä osaamiseen. 

Kuljetuskaluston puhtaus- ja hygieniavaatimusten määrittely perustuu riskienarvioin-

tiin, jossa huomioidaan kuljetettava tavara, työturvallisuus ja asiakkaan vaatimukset. 

Riittävällä ja tarkoituksenmukaisella puhtaanapidolla ja siivouksella luodaan edelly-

tykset tuote- ja työturvallisuudelle. 

 

Tuoteturvallisuudesta ja työturvallisuudesta on säädetty laissa (Työturvallisuuslaki, 

738/2002). Yrityksen toiminnan luotettavuuden lisäämiseksi on hyvä laatia omaval-

vontasuunnitelma muihinkin kuin elintarvikekuljetuksiin, joissa se on pakollinen. Kul-

jetettavien tavaroiden turvallisuuteen ja laatuun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu ku-

vassa 2.  

 

 

 

Kuva 2. Kuljetettavan tavaran turvallisuuteen ja laatuun vaikuttavia tekijöitä (Läm-

pösäädellyt elintarvikekuljetukset 2011, 1). 
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3.1 Omavalvonta 

Nykyään kiinnitetään huomiota puhtaanapidon tuloksiin, tulosten dokumentointiin ja 

analysointiin. Tämänkaltaisesta yrityksen tekemästä hygienian ja puhtauden tarkkai-

lusta käytetään nimeä omavalvonta. (Koskinen henkilökohtainen tiedonanto 

15.1.2019.) Elintarvikealalla omavalvonta on toimijan laatima oma järjestelmä, jonka 

avulla varmistetaan, että elintarvike, alkutuotantopaikka ja elintarvikehuoneisto sekä 

siellä harjoitettava toiminta täyttävät niille asetetut vaatimukset. (Kakko & Koskinen 

2018, 48-49). Suomessa elintarvikelain mukaan elintarvikkeita kuljettavien yritysten 

toiminta rinnastetaan elintarvikehuoneistotoiminnaksi. Toiminnanharjoittajan tulee 

laatia kuljetuksista omavalvontasuunnitelma kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen 

hyväksyttäväksi, ja sitä tulee noudattaa. (Ruokaviraston www-sivut. 2019.) 

 

Elintarvikekuljetuksissa käytettävän kaluston valvonta on aina osa yrityksen omaval-

vontasuunnitelmaa. Omavalvontasuunnitelmaan tulee kirjata seuraavat asiat: 

• Työntekijää koskevat ohjeet ja työntekijöiden koulutus 

• Elintarvikkeiden käsittelyssä noudatettavat hygieniasäännöt 

• Kaluston ja laitteiden kunto ja toiminnan valvonta 

• Kaluston siisteys 

• Kuljetettavien tuotteiden vaatimusten tunteminen 

• Lämpötilan hallintalaitteiden toiminta 

• Lämpötilojen mittaaminen ja mittaustulosten säilyttäminen 

• Toimintaohjeet häiriö- ja poikkeustilanteissa 

(Lämpösäädellyt elintarvikekuljetukset 2011, 1-2.) 

 

Kuljetuskaluston pintamateriaalien ja rakenteiden tulee olla elintarvikekäyttöön sovel-

tuvia. Elintarvikkeet tulee suojata lialta, hajulta ja muilta haitallisilta aineilta, minkä 

vuoksi kuljetustilan tulee olla puhdas ja hyvässä kunnossa. Kuljettajan tulee aina en-

nen elintarvikkeiden kuormausta tarkistaa kuljetustilan puhtaus, ja puhdistaa se tarvit-

taessa. Puhdistusmenetelmävalinnassa huomioidaan kuljetustilan pintamateriaalit ja 

millä puhdistusaineella, siivouskoneella ja -menetelmällä saavutetaan haluttu lopputu-

los huomioiden tuote-, asiakas- ja käyttäjäturvallisuus sekä ympäristömyönteisyys.  

(Lämpösäädellyt elintarvikekuljetukset 2011, 4.)  
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3.2 Työturvallisuuslaki 

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajia ja työntekijöitä, ja sen tarkoituksena on pa-

rantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja yllä-

pitämiseksi. Sen avulla pyritään ehkäisemään työtapaturmia, ammattitauteja ja muita 

työstä ja työympäristöstä johtuvia terveyshaittoja. Puhtaanapidosta on laissa säädetty, 

että työpaikalla on huolehdittava turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä jär-

jestyksestä ja siisteydestä. Lain mukaan siivouksesta ei saa aiheutua turvallisuus- tai 

terveyshaittaa tai vaaratilanteita työntekijöille. (Työturvallisuuslaki, 738/2002.) 

 

Työturvallisuuslain velvoittamana työnantajan tulee huolehtia työntekijöidensä turval-

lisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu selvittää työstä 

ja työympäristöstä aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät ja antaa riittävästi tietoa työnteki-

jälle niiden ehkäisystä.  Mikäli haittoja ja vaaratekijöitä ei pystytä poistamaan, tulee 

niiden merkitys työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle arvioida, esimerkkinä am-

mattitaudit ja työperäiset sairaudet. Työntekijä perehdytetään työtehtäviin ja turvalli-

siin työtapoihin, ja työntekijän tulee noudattaa annettuja ohjeita. (Työturvallisuuslaki, 

738/2002.) 

3.3 Sisäilman laatu 

Kuljetuskaluston sisäilman laatua on tutkittu Suomessa vähän, sen sijaan aiheesta löy-

tyy muutama kansainvälinen tutkimus. Xu, Chen ja Xiong ovat kartoittaneet 90 tutki-

musta 10 eri maasta ja havaitsivat, että ultrapienet hiukkaset, aromaattiset hiilivedyt, 

karbonyyliyhdisteet ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet sekä mikrobit ovat sisäilman pi-

laajia autoissa. Pitoisuuksia pienentää parhaiten ilman kierrätys hepa-suodattimien 

läpi. (Xy, Chen & Xiong 2016.) 

 

Müller, Klingelhöfer, Uibel ja Groneberg (2011) kertovat länsimaisen ihmisen viettä-

vän aikaa autossa keskimäärin tunnin päivässä. Ammattikuljettaja istuu auton hytissä 

noin kahdeksan tuntia, jolloin altistuksen määrä kohoaa 8-12 kertaiseksi. Yksi altiste 

on tupakan savu. Vaikka tupakointi autoissa onkin pääsääntöisesti kielletty, kieltoa 

rikotaan toistuvasti. (Pepper, Bulkhi, Smith, Colli, Bergman, Zuberk & Casale 2018.) 



12 

Edellä mainituissa tutkimuksissa korostetaan lisätutkimuksen tarvetta. Kuorma-auto-

jen hyttien sisäilmanlaatua ovat tutkineet mm. Cheng, Tan, Tay ja Wang (2006) ha-

vaittuaan, että sitä ei juurikaan ole tutkittu. Apostolopoulos, Lemke ja Sönmez (2014) 

tutkivat pitkien reittien kuljettajia Pohjois-Amerikassa ja päätyivät esittämään ter-

veyttä edistäviä toimenpiteitä.  

3.4 Onnistunut siivous 

Puhtausalan sanaston mukaan lika on pinnan käyttötarkoitusta haittaava aine, joka 

poistetaan pinnoilta erilaisin puhdistusmenetelmin. Sanastossa siivous määritellään si-

sätiloissa tehtäväksi pintojen puhdistukseksi, suojaukseksi ja hoidoksi sekä erilaisiksi 

järjestelytöiksi, joissa puhtauden tuottaminen tapahtuu ammattimaisesti. Siivous on 

puhtauden ylläpitämiseksi tapahtuvaa toimintaa, jonka avulla poistetaan pinnoilta nii-

den ulkonäköä, hygieenisyyttä ja kestoikää vaarantava lika. Siivouksen tavoitteena on 

pitää tilat sellaisella hygieenisellä tasolla, että niissä voidaan olla turvallisesti ja toteut-

taa tehtäviä, joita varten tilat ovat olemassa. (SFS 5967 Puhtausalan sanasto, 3-4.) 

 

Onnistunut siivous koostuu monesta eri tekijästä, joita on esitelty kuvassa 3. Siivous 

ei ole ainoastaan työpäivän lopuksi tapahtuvaa toimintaa, vaan sitä tehdään tarpeen 

mukaan. Sovitun puhtaustason varmistamiseksi on hyvä määritellä sekä päivittäisten 

että harvemmin tehtävien puhtauteen vaikuttavien tehtävien ajankohdat ja vastuut. 

(Kakko & Koskinen 2018, 8-9.) 
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Kuva 3. Onnistuneen siivouksen elementit (Kakko & Koskinen 2018, 9). 

 

Tiloissa oleva lika vaikuttaa sisäilmaan. Siivouksen kannalta olennaista on lika, joka 

haittaa tilassa olemista ja työskentelyä tai vaarantaa tuotantoprosessin etenemisen. 

Suurin osa liasta on kuivaa irtolikaa, joka nousee helposti ilmaan nostaen ilman hiuk-

kaspitoisuutta. Talvella sisäilman kuivuus edesauttaa pölyn leijuvuutta ja staattisen 

sähkön muodostumista ja sitä kautta pölyn takertuvuutta pintoihin. (Aulanko 2000, 9-

10.) 

 

Siivouksella voidaan poistaa lähinnä pinnoille laskeutunutta karkeampaa pölyä. Tällä 

vähennetään ilmaan nousevaa pölyn määrää. Pölyä tehokkaasti sitovilla siivousmene-

telmillä, kuten mikrokuitupyyhinnällä, nihkeillä menetelmillä ja imuroinnilla estetään 

pintapölyn joutuminen takaisin hengitysilmaan. Ylläpitosiivouksessa myös ikkuna-

penkin ja -laudan sekä tuulilasin puhdistaminen on tärkeää, sillä ikkunaympäristö 

muodostaa usein kerääntymis- ja kasvualustan erilaisille mikrobeille. Ilmanvaihto-

venttiilien ja -säleikköjen säännöllinen puhdistaminen parantaa sisäilman laatua. Kriit-

tiset pisteet, joiden puhdistaminen on ensiarvoisen tärkeää, vaihtelevat kohteen mu-

kaan. (Kakko 2000, 74.) 
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Käytettävän siivousmenetelmän valintaan vaikuttavat puhdistettava kohde, materiaalit 

ja lika sekä käytettävissä olevat aineet, välineet ja koneet.  Välineiden tulee olla vähän 

pölyttäviä, sillä putkilomainen kuormatila puhaltaa kaiken pölyn takaisin takaseinään. 

Kuormatilan puhdistuksessa tulee miettiä, onko sopiva vaihtoehto kuivapyyhintä vai 

pesu. Pesussa käytettävä vesi sitoo pölyä paremmin kuin kuivapyyhintä, mutta saattaa 

vaurioittaa kuljetuskaluston rakenteita. Imurointi, jos imurissa on hyvät suodattimet, 

on myös melko pölytön menetelmänä. (Yrityksen omistajan henkilökohtainen tie-

donanto 13.11.2018.) Mahdollisia siivousmenetelmiä on kuvattu taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Siivousmenetelmät (Kakko & Koskinen 2018, 26). 

 

 

Kuljetuskaluston ulkopintojen puhdistukseen käytetään siihen tarkoitettuja erikois-

puhdistusaineita ja lasinpuhdistusaineita. Kuljetuskaluston sisäpintojen puhdistukseen 

voidaan käyttää laitossiivoukseen tarkoitettuja puhdistusaineita. Yleispuhdistukseen 

käytetään neutraaleja ja heikosti emäksisiä puhdistusaineita, kiinnittyneeseen likaan 

emäksisiä aineita ja pinttyneen lian poistoon vahvasti emäksisiä puhdistusaineita. 

(Koskinen henkilökohtainen tiedonanto 15.1.2019.) 
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4 KULJETUSKALUSTON PUHDISTUS 

Sinnerin ympyrän mukaan puhdistustulokseen vaikuttavat neljä tekijää, joita ovat ke-

mia (puhdistusaine), lämpötila (veden lämpötila), mekaaninen puhdistus (koneellinen 

puhdistus) ja vaikutusaika (kuva 4). Jos jonkin edellä mainitun tekijän vaikutusta vä-

hennetään, jonkin muun tekijän vaikutusta tulee lisätä, jotta siivouksen lopputulos py-

syy samana. (Tingstadin www-sivut 2019.) Edellisten neljän tekijän lisäksi merkitystä 

on myös lialla, puhdistuksen kohteella ja siivoustekniikalla.  

 

Kuva 4. Sinnerin ympyrä (Tingstadin www-sivut 2019). 

4.1 Puhdistettavat pinnat 

Kuljetuskalusto koostuu ohjaamosta ja kuormatilasta. Vastuut puhdistuksen toteutta-

jista vaihtelevat. Usein kuljetuskaluston ulkopintojen puhdistus ostetaan palveluna, 

mutta lasipintojen, ajovalojen ja peilien puhdistus kuuluu kuljettajalle. Sisäpintojen 

puhdistus vastuineen on yleensä huonosti ohjeistettua. Jos se on kuljettajan vastuulla, 

oletetaan henkilöstön tietävän, mitä heidän pitää tehdä.  
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4.1.1 Ulkopinnat 

Kuljetuskaluston puhdistettaviin ulkopintoihin kuuluvat auton runko, kori, tuulilasi ja 

muut lasipinnat, ajovalot, ovenkahvat, peilit sekä kiinteän ja irrallisen kuormatilan ul-

kopinnat. Lasi- ja peilipintoja sekä ovenkahvoja puhdistetaan aina tarvittaessa kuljet-

tajan toimesta. Koko ulkopinnan puhdistus ostetaan yleensä ulkoiselta palveluntuotta-

jalta. Sen tulee olla säännöllistä, ja taajuudessa tulee huomioida keliolosuhteet sekä 

kuljetuskaluston likaantuminen.  

 

Kuljetuskaluston ulkopintaan kertyy runsaasti likaa. Kesällä suurin osa liasta on lintu-

jen ulostetta ja hyönteisiä, talvella likaantumista lisää kura ja maantiesuola. Tuulila-

sista osan saa puhdistettua tuulilasinpesunesteellä ja tuulilasinpyyhkijöillä, mutta koko 

tuulilasin puhdistaminen vaatii esimerkiksi pysähtymisen huoltoaseman tuulilasin-

pesupisteessä. 

 

Auton rungon, korin ja kuormatilan ulkopintojen puhtaudesta ei ole vaatimuksia, 

koska likaantuneesta ulkopinnasta ei aiheudu välitöntä vaaraa. Kuljetuskaluston puh-

taus vaikuttaa yrityksen imagoon viestimällä vastuullisesta, ammattimaisesta ja kalus-

tostaan huolehtivasta toimijasta sekä toimii mahdollisena myynnin edistäjänä. 

 

Lasipintojen säännöllinen puhdistaminen lisää työturvallisuutta, koska puhtaat lasipin-

nat parantavat näkyvyyttä ja pienentävät heijastumista. Lasipinnat tulee puhdistaa pe-

sunestettä ja mikrokuitupyyhettä ja/tai moppia käyttäen. Pesunesteestä ei saa jäädä la-

sipintaan kalvoa vastaantulevien autojen ja auringonvalon peilaamisriskin takia. Myös 

peilien tulee olla puhtaat, jottei niistä tule heijastuksia. Peilien puhdistaminen on erit-

täin tärkeää, koska niistä katsotaan peruutettavan kärryn tai vetäjän reitti. Lika peilissä 

vaikeuttaa havainnointia aiheuttamalla varjostumia, jolloin kuva reitistä on samea, jos-

kus jopa virheellinen. (Yrityksen omistajan henkilökohtainen tiedonanto 13.11.2018.) 

 

Likaiset ajovalot päästävät huomattavasti vähemmän valoa läpi kuin puhtaat. Tämä 

vaikeuttaa muita tiekäyttäjiä havaitsemasta autoa. Lisäksi likaiset ajovalot tekevät ha-

javaloa, eli valot eivät näytä yhtä pitkälle kuin puhtaat ajovalot. Tämä vaikeuttaa vaa-

rojen havaitsemista pimeässä. (Carwowin www-sivut 2019.) 
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4.1.2 Sisäpinnat 

Kuljetuskaluston sisätilojen puhtausvaatimukset määräytyvät kuljetettavan tavaran ja 

riskienarvioinnin perusteella. Kuormatilan likaantumiseen vaikuttavat kuljetettavat ta-

varat. Kuljetuskaluston ohjaamon sisäpinnan likaantumiseen vaikuttavat ilmastointi ja 

kuljettaja itse omalla käyttäytymisellään. Likaantumista lisäävät muun muassa kuljet-

tajan tupakointi ja eväiden nauttiminen sisätiloissa. Esimerkkejä ohjaamon likatyy-

peistä on esitetty taulukossa 2 ja kuormatilan likatyypeistä kuvissa 5 ja 6.   

 

Taulukko 2. Esimerkkejä ohjaamon likatyypeistä (Kakko & Koskinen 2018, 21). 

 

 

Kuva 5. Kuormatilan likatyyppejä ja haastavia puhdistuskohteita. 
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Kuva 6. Esimerkkejä kuormatilan lioista ja roskista. 

  

Ovenkahvat ja salvat ovat kriittisiä kosketuspintoja, joilla on merkitystä kuljettajan 

käsihygienian toteutumiselle. Mikäli ne ovat likaisia ja niihin kosketaan, likaantuvat 

myös kädet, jolloin tuoteturvallisuus saattaa vaarantua. Ovenkahvat ja salvat tulee 

puhdistaa muulloinkin kuin pesun yhteydessä, jolloin kuljettajan on se helpoin toteut-

taa. Puhdistus tehdään puhtaalla, nihkeytetyllä tai kostutetulla mikrokuitupyyhkeellä. 

Mikäli puhdistus ei ole mahdollista, kuljettajan tulee käyttää suojakäsineitä, koska kä-

sien puhdistaminen ajo-olosuhteissa on haastavaa. Myös suojakäsineiden puhtaudesta 

tulee huolehtia, likaantuneet käsineet pestään tai vaihdetaan puhtaisiin. (Koskinen hen-

kilökohtainen tiedonanto 15.1.2019.) 
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Ovenkahvojen ja salpojen lisäksi kriittisiä kosketuspintoja käsihygienian kannalta ovat 

esimerkiksi säännöllisesti käytettävät lisävarusteet, kuten autopuhelimet ja käsitieto-

koneet sekä ratti, turvavyönsolki, hallintalaitteet ja ohjauspaneelit.  Niiden puhdistus 

tulee tehdä puhtaalla, nihkeytetyllä tai kostutetulla mikrokuitupyyhkeellä. Puhdistuk-

seen käytettävät siivouspyyhkeet voivat kulkea kuljetuskaluston mukana. (Koskinen 

henkilökohtainen tiedonanto 15.1.2019.) 

 

Ohjaamon puhdistettavia pintoja ovat lasien ja ovien sisäpinnat, lattia, seinät ja katto 

sekä tilassa olevat kalusteet ja laitteet, joita ovat muun muassa kojelauta, ohjauslait-

teet, ilmastointilaitteet, istuimet, mittaristo, jääkaappi ja matot. Kuljetustila on pelkis-

tetympi siivottava. Siivottavia pintoja ovat ovien sisäpinnat, lattiat, seinät ja katot oh-

jauslaitteineen. Muita puhdistettavia kohteita sisätiloissa ovat esimerkiksi verhot ja 

erillinen nukkumatila sänkyineen ja liinavaatteineen. Kuvissa 7-8 on esimerkkejä kul-

jetuskaluston kriittisistä kosketuspinnoista ja pintamateriaaleista. 

 

 

 

Kuva 7. Ohjaamon erilaisia kriittisiä kosketuspintoja. 

 



20 

 

Kuva 8. Esimerkkejä puhdistettavista pintamateriaaleista. 

4.2 Siivousvälineet ja -koneet kuljetuskaluston puhdistukseen 

Kuljetuskaluston puhdistuksessa käytettyihin siivousvälineisiin ei ole juurikaan kiin-

nitetty huomiota. Laitossiivouksessa käytettävät välineet ja koneet ovat hyvin hyödyn-

nettävissä kuljetuskaluston siivouksessa. Siivousvälineiden tulee olla ammattikäyt-

töön soveltuvia, puhtaita ja hyväkuntoisia. Pintojen pyyhintään käytettävät siivous-

pyyhkeet ja mopit ovat yleisimmin mikrokuituisia. Mikrokuitutuotteiden käyttöä puol-

taa niiden hyvä kyky poistaa likaa ja rasvaa jopa pelkällä vedellä ilman puhdistusai-

neita. Konemenetelmät helpottavat siivoustyötä ja ovat käsimenetelmiä tehokkaampia. 

Siivouskoneilla puhtaustulos on käsimenetelmää parempi, ja myös silloin päästään 

pienemmällä puhdistusaineen annostuksella. (Koskinen henkilökohtainen tiedonanto 

15.1.2019.) 
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4.2.1 Mikrokuitusiivous 

Puhtaanapitoon suositellaan nykyisin mikrokuitusiivousta. Mikrokuidun puhdistus-

teho on niin hyvä, että sen kanssa ei välttämättä tarvitse käyttää puhdistusaineita. Sii-

vousvälineet, mikrokuituliinat ja mopit esikäsitellään pesemällä pesukoneessa ja kui-

vaamalla, linkoamalla tai puristamalla ne käyttötarkoituksen mukaan kuiviksi, nih-

keiksi tai kosteiksi siivouskeskuksessa. (Ympäristöosaavan www-sivut 2019.) 

 

Vedetön siivous on hygieenistä. Nihkeä mikrokuituliina puhdistaa pintoja yhtä hyvin 

kuin pesuaineella tai desinfiointiaineella kostutettu siivousliina ja jättää pinnat kui-

vemmiksi, mikä vähentää mikrobien kasvumahdollisuuksia. Mikrokuituliinalla kui-

vaus on siksi suositeltavaa myös vesipesun jälkeen. Pinttyneisiin kohtiin voidaan en-

nen pyyhkimistä sumuttaa suihkepullosta kosteutta. (Ympäristöosaavan www-sivut 

2019.) 

 

Mikrokuitusiivous säästää vettä, pesuaineita, mekaanista työtä sekä pintojen kuivumi-

sen kuluttamaa lämmitysenergiaa. Lisäksi se vähentää pesuaineen saostumia ja lian 

pinttymistä sekä kosteusvaurioita ja vähentää märkäpesun aiheuttamaa liukastumis-

vaaraa. Mikrokuitusiivous on kevyempi ja ergonomisempi menetelmä kuin perintei-

nen märkäpesu. Pesuliuoksia ei tarvitse nostella ja kuljettaa mukana eikä puristaa käsin 

siivousliinoja ja moppeja. (Ympäristöosaavan www-sivut 2019.) 

4.2.2 Harjat 

Harjaa käytetään pintojen lakaisemiseen, kun poistetaan roskia tai kuivaa irtolikaa. 

Harjalla kerätään likaa ja roskia, jonka vuoksi se ei sovellu kovin hyvin lian sitomiseen 

tai kuljettamiseen. Harja soveltuu hyvin lyhyeen roskien kuljettamiseen. Harjojen run-

komateriaaliin käytetään pääsääntöisesti muovia ja puuta. (Inkeroinen 2015, 134-135.) 

Kuvassa 9 näkee, kuinka pöly nousee ilmaan kuormatilan lattiapintaa harjatessa.  
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Kuva 9. Harja nostaa pölyn ilmaan kuormatilaa siivottaessa. 

 

Lakaisemiseen sopivia harjoja ovat muun muassa lattiaharja, kumiharja, katuharja ja 

katuluuta. Katuharja ja -luuta soveltuvat ulkokäyttöön päällystetyille pihoille roskien 

lakaisemiseen ja kohteisiin, joissa harjojen nostama pöly ei aiheuta haittaa. (Inkeroi-

nen 2015, 134-135.) 

4.2.3 Mopit 

Lattiamoppi on monikäyttöinen työväline, joka koostuu levykehyksestä ja mopista. 

Pääsääntöisesti sillä kostea-, märkä-, nihkeä- ja kuivapyyhitään kovia lattiapintoja, 

mutta sitä voidaan käyttää myös kattojen, kalusteiden ja seinien puhdistukseen. Mopin 

kehys on yleensä materiaaliltaan muovia, metallia tai kumia. Moppi ei aina tarvitse 

levykehystä. Nykyään käytetään kalusteiden puhdistamiseen käsimoppeja. Mopin ma-

teriaalina käytetään pääsääntöisesti mikrokuitua, mutta markkinoilla on saatavana 

vielä viskoosista, synteettisistä kuiduista, puuvillasta ja pellavasta valmistettuja mop-

peja.  (Inkeroinen 2015, 129-131.) 
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4.2.4 Kuivaimet 

Kuivaimia käytetään pääsääntöisesti veden keräämiseen lattioilta, seiniltä, peileiltä ja 

ikkunapinnoilta, sekä lattioiden märkä-, nihkeä tai kuivapyyhintään. Kuivaamisen li-

säksi teräväreunaisella kuivaimella voidaan lakaista kovilta ja sileiltä pinnoilta irtoros-

kia ja pölyä. Kuivainta voidaan käyttää työntämällä eteenpäin, kun kuivaimen leveys 

on yli 50cm. Kuivainta voidaan käyttää myös moppina, kun sen ympärille laitetaan 

kuivainmoppi. (Inkeroinen 2015, 132-133.) 

4.2.5 Lakaisukone 

Lakaisukoneita käytetään sisä- ja ulkopuhdistukseen. Koneet lakaisevat harjatelan ja 

sivuharjan tai -harjojen avulla keräten lian ja roskat säiliöön. Jotta lakaiseminen olisi 

mahdollisimman pölytöntä, on moottoroituihin lakaisukoneisiin saatavilla imusiivek-

keitä sekä suodattimia, joiden avulla hienopöly imetään roskasäiliöön. Lakaisun ai-

kana suodattimia voidaan puhdistaa mekaanisen ravistimen avulla, joka kopauttaa ir-

topölyn suodattimesta. Jotkin mallit kastelevat pinnan ennen lakaisua. Moottoroituja 

ja moottoroimattomia koneita kuljetetaan ajamalla tai työntämällä. Moottoroidut ko-

neet käyttävät voimanlähteenä sähkö- tai polttomoottoria. (Inkeroinen 2015, 163.) 

4.2.6 Yhdistelmäkone 

Yhdistelmäkone on pesevä ja kuivaava lattioiden puhdistus- ja hoitokone. Yhdistel-

mäkoneella puhdistetaan kovia lattiamateriaaleja ylläpitosiivouksessa. Sillä voidaan 

suorittaa päivittäistä lattioiden koneajoa, lattioiden puhdistushoitoa sekä pintapesuja. 

Koneessa vesi ja mahdollinen pesuaine annostellaan puhdasvesisäiliöstä lattialle, lat-

tiaa harjataan laikoilla tai harjoilla, jonka jälkeen likavesi imetään lattialta likavesisäi-

liöön. Yleisin koneen tyyppi on kävellen ohjattava yhdistelmäkone, isompia yhdistel-

mäkoneita voidaan ohjata seisoen tai istuen. Yhdistelmäkoneet voivat olla verkkovir-

takäyttöisiä tai akkukäyttöisiä. Niissä voidaan käyttää vetoalustaa ja laikkaa tai pesu-

harjaa. (Inkeroinen 2015, 155.) 
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5 HYGENIA KULJETTAJAN TYÖSSÄ 

Kuljetettavat kappaletavarat ja kohde, mihin ne toimitetaan, vaikuttavat kuljettajan hy-

gieniavaatimuksiin. Hyvä henkilökohtainen hygienia on tärkeä osa hygieenistä työs-

kentelyä. Se koostuu säännöllisestä peseytymisestä, puhtaasta ihosta ja hiuksista, hy-

västä käsihygieniasta, puhtaasta, työnantajan määrittelemästä suojavaatetuksesta sekä 

puhtaista ja turvallisista työkengistä (Kakko & Koskinen 2018, 14).  

 

Maanteillä tapahtuvissa kuljetuksissa on keskiössä kuorma-autojen kuljettajat, joiden 

työpäivän pituus voi olla pisimmillään yli 12 tuntia. Tällöin ohjaamon puhtaus ja hy-

gienia vaikuttavat merkittävästi sekä kuljettajan terveydentilaan, että myös kuljetusten 

puhtauteen. Työhyvinvoinnin kannalta kuljettajan työviihtyvyyteen vaikuttavaa kalus-

ton sisäilma. Huono sisäilma voi vaikuttava myös kuljetettavien tuotteiden puhtauteen. 

Tupakkalaki kieltää tupakoinnin ohjaamossa, mutta silti kieltoa rikotaan. Tupakointi 

likaa pintoja ja muodostaa ohjaamon ilmaan hiukkasia (Tupakkalaki 549/2016, 75§). 

 

Käsihygienia on olennaista kuljettajille, koska osa käsien liasta on näkymätöntä mik-

robilikaa. Käsien välityksellä mikrobit siirtyvät kuljettajan käsistä kosketuspinnoille 

ja kuljetettaviin tavaroihin, kosketuspinnoilta ne puolestaan siirtyvät muiden kuljetta-

jien käsiin ja niiden välityksellä taas eteenpäin. (Kakko & Koskinen 2018, 12). 

 

Käsihygienialla tarkoitetaan käsiin kohdistuvia toimenpiteitä, joilla pyritään vähentä-

mään mikrobien siirtymistä käsien välityksellä. Käsihygienia koostuu käsien pesusta 

ja desinfioinnista sekä käsien ihon hoidosta ja suojakäsineiden käytöstä tarvittaessa. 

Hyvään käsihygieniaan eivät kuulu sormukset, korut ja kellot. Kuljettajalla ne voivat 

olla myös työturvallisuusriski. (Kakko & Koskinen 2018, 12). 

 

Kädet pestään vedellä ja pesunesteellä työhön tullessa, töistä lähtiessä ja aina silloin, 

kun ne ovat likaiset. Tärkein osa käsihygieniaa on käsien desinfiointi käsihuuhteella. 

Kädet desinfioidaan aina työvaiheesta toiseen siirryttäessä, esim. ohjaamosta kuljetus-

tilaan siirryttäessä. Käsien desinfiointi on ohjeistettu kuvassa 10. On tärkeää huomi-

oida, että käsien tai käsineiden välityksellä ei liata kuljetuskalustoa ja kuljetettavaa 

tavaraa. (Kakko & Koskinen 2018, 13). 

 



25 

 

Kuva 10. Ohje käsihuuhteen käytöstä (THL:n www-sivut. 2019). 

 

Kuljettajan tulee peseytyä säännöllisesti. Hiusten ja parran tulee olla puhtaat, lisäksi 

pitkien hiusten ja pitkän parran tulee olla kiinni sidotut. Kertakäyttöisiä suojaimia tulee 

käyttää kertakäyttöisesti. Rikkoutuneet ja/tai likaiset kertakäyttökäsineet vaihdetaan 

aina uusiin. (Koskinen henkilökohtainen tiedonanto 15.1.2019.) 

 

Kuljettajan pitää käyttää työnantajan ja/tai toimeksiantajan määräämiä suojaimia. Suo-

jaimien tulee olla tehtävään sopivat, ehjät ja puhtaat oli kyseessä esimerkiksi suoja-

vaatetus, työjalkineet, suojakäsineet, kuulosuojaimet tai kypärä. Työvaatetuksessa tu-

lee huomioida asiakastilojen puhtausvaatimukset. Esimerkiksi elintarviketeollisuuden 

kohteissa pitää olla pitkäpunttiset housut ja hihallinen paita. Näin estetään esimerkiksi 

karvojen pääsy kuljetettaviin tavaroihin ja asiakkaan tiloihin. (Yrityksen omistajan 

henkilökohtainen tiedonanto 13.11.2018.) 
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6 TUTKIMUS KULJETUSKALUSTON PUHDISTAMISESTA 

Tutkimus jakautui kahteen osaan; kuljetuskaluston puhdistukseen käytettävien väli-

neiden ja koneiden testaukseen sekä kuljettajille tehtyyn kyselytutkimukseen. Kulje-

tuskaluston sisätilojen puhdistamiseen ei ole aiemmin käytetty ammattikäyttöön tar-

koitettuja välineitä ja koneita, lakaisuharja on ollut perinteinen siivousväline kuljetet-

tavasta tavarasta riippumatta. Kuljettajien ajatuksia kuljetuskaluston puhtaudesta sel-

vitettiin kyselytutkimuksella.  

 

Opinnäytetyön ongelma oli puhtauden takaaminen erilaisissa kuljetuksissa, kun samaa 

kuljetuskalustoa käytetään hygieniavaatimuksiltaan erityyppisissä kuljetuksissa. Tut-

kimuksen avulla pyrittiin varmistamaan kuljetettaville tuotteille tuoteturvallisuus ta-

kaamalla riittävä hygieniataso kuljetustilalle kaikissa kuljetuksissa. Kuljetuskalusto 

toimii kuljettajan työskentelytilana useita tunteja vuorokaudessa. Näin ollen myös oh-

jaamon puhtauteen ja sisäilmaan tulee kiinnittää huomiota. Se on oleellinen osa kul-

jettajan työturvallisuutta.  

 

Tutkimuskysymykset olivat; mitkä siivousvälineet ja koneet toimivat kuljetuskaluston 

puhdistamisessa, ja millaisena kuljettavat kokivat kuljetuskaluston siivoamisen. Tut-

kimus jakautui kahteen osaan, joista ensimmäisenä toteutettiin siivousväline- ja kone-

kokeilut ja toisena kyselytutkimus kuljettajille. Väline- ja konekokeilu toteutettiin kva-

litatiivisena eli laadullisena tutkimuksena vuosien 2016–2018 aikana. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen lähtökohtana oli monitahoisen todellisuuden kuvaaminen kokonaisvaltai-

sesti ja tarkoituksena tosiasioiden todentamisen väittämien sijaan  (Hirsjärvi 2013, 

161). 

 

Kyselytutkimus toteutettiin joulukuussa 2018 kvantitatiivisena tutkimuksena. Kvanti-

tatiivinen tutkimus tarkoittaa määrällistä tutkimusta. Tutkimus perustuu mittaamiseen 

ja tulosten arvioimiseen, sen tavoitteena on tuottaa perusteltua, luotettavaa ja yleistet-

tävissä olevaa tietoa. Tutkimuksen lähtökohtana on tutkimusongelma/tutkimusongel-

mat. Kvantitatiivisen tutkimuksen vaiheita ovat tutkimuskysymysten laatiminen, tut-

kimuksen toteuttaminen, tutkimuslomakkeiden tarkastaminen, tietojen tallentaminen 

ja raportin kirjoittaminen. (Kananen 2008, 10–12.) 
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Tutkimuskysely toimeksiantajan henkilökunnan käsityksestä kuljetuskaluston tämän 

hetkisestä puhtaustasosta toteutettiin paperi- ja verkkokyselynä (Microsoft Forms) 

joulukuussa 2018. Molemmissa kyselyissä oli samat kysymykset. Vastaustapoja an-

nettiin useampi, jotta saataisiin mahdollisimman paljon vastauksia. Kysely sisälsi mo-

nivalintakysymyksiä sekä sanallisia kysymyksiä puhtauden tasosta ja omasta taitota-

sosta. Kyselyyn vastasivat työntekijät. 

 

Opinnäytetyön tutkivan osuuden eteneminen: 

1. Erilaisten puhdistusmenetelmien testaus ja kehittäminen käyttötarkoitukseen so-

veltuvaksi  

• mekaaninen puhdistus 

• koneellinen puhdistus 

• veden määrä puhdistusmenetelmässä 

2. Ohjaamon puhtauden ja hygienian kehittäminen  

• menetelmät puhtauden parantamiseen 

• menetelmät hygieniatason parantamiseen 

3. Henkilöstön koulutus 

4. Kyselytutkimus 

6.1 Kokeilu siivousvälineistä ja -koneista 

Syksyllä 2016 kuljetuskaluston puhdistukseen kokeiltiin ammattikäyttöön tarkoitet-

tuja siivousvälineitä ja keväällä 2017 laitossiivouskoneita. Kokeiluun tulleet siivous-

välineet valittiin suositusten ja saatavuuden perusteella. Kokeiluun valikoitui Vileda 

Professionalin siivousvälineet.  Vileda Professional on kehittänyt yli 30 vuoden ajan 

tehokkaita välineitä ja innovatiivisia ratkaisuja siivousalalle. He ovat oppineet tunnis-

tamaan ammattikäyttäjien tarpeet hyvän lopputuloksen ja kustannustehokkaimpien sii-

vousten toteuttamiseen asiakkailleen riippumatta edellytyksistä ja siivottavista ympä-

ristöistä. Vileda Professionalin edustaja kävi opastamassa välineiden käyttöä aidoissa 

toimintaympäristöissä. Kokeiluun osallistui keittiön siivous ja hygieniaoppaan kirjoit-

tajat Tampereen Ammattikorkeakoulun lehtori Leila Kakko ja Sastamalan Ruoka- ja 

Puhtauspalvelun kehityspäällikkö Marita Koskinen sekä toimeksiantajayrityksen han-

kinnoista vastaava henkilö ja tämän opinnäytetyön tekijä. 
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Toimeksiantajan kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen yhteydessä syksyllä 2016 

kerrottiin kuljetuskaluston sisäilman merkityksestä ja käynnistyvästä opinnäytetyöstä. 

Lisäksi kuljettajia opastettiin uusien siivousmenetelmien ja -välineiden käyttöön to-

dellisessa ympäristössä. Koulutuspäivän yhteydessä kuljettajilta saadun palautteen an-

siosta huomattiin myös ohjaamon tarvitsevan välineiden lisäksi omat puhdistusohjeet 

työn suorittamiseen. 

 

Siivousvälinekokeilun jälkeen kuljettajat antoivat palautetta, että pelkät käsikäyttöiset 

välineet ovat työläitä ja aikaa vieviä, jolloin heräsi ajatus erilaisten siivouskoneiden 

kokeilusta kuormatilojen lattioiden puhdistuksessa. Mahdollisia koneita kokeiluun oli-

vat ammattikäyttöön tarkoitetut yhdistelmäkoneet ja lakaisukoneet.  

6.1.1 Siivousvälineiden käyttökokemukset 

Vileda Swep Duo Käsimoppi 

Viledan Swep Duo Käsimoppi on kaksipuolinen mikrokuitumoppi. Moppi on tarkoi-

tettu lian irrottamiseen ja sitomiseen. Soveltuu monille erilaisille pinnoille. Käsimop-

pia voidaan käyttää nihkeänä tai märkänä. Swep Duo käsimopissa on kaksi erilaista 

puolta. Toinen puoli on karkeampi, jolla voi hangata puhdistettavaa materiaalia ja täten 

irrottaa pinttyneen lian, kun taas toinen puoli on tehokkaasti puhdistavaa mikrokuitua, 

joka puhdistaa ja kuivaa tehokkaasti. (Vileda-Professionalin www-sivut, 2019.) 

 

Käsimoppi on patakintaan näköinen puhdistusväline, joka soveltui hyvin ohjaamon 

kovien, kaarevien jo lokeroisten pintojen puhdistamiseen. Mikrokuidun ansiosta se si-

toi itseensä hyvin pölyä ja yleensä yksi pyyhkäisy riitti hyvään lopputulokseen. Käsi-

mopin karkeampi puoli irrotti hyvin pinttyneempää likaa, jos tasaisemmalla puolella 

ei saatu riittävän hyvää lopputulosta. 
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Kuva 11. Vileda Swep Duo käsimoppi. 

 

Vileda Swep MultiDuster Mini, MultiDuster Maxi kehys ja moppi sekä nivelvarsi  

Kalusteiden yläpölyjen pyyhkiminen on puhtaan sisäilman kannalta tärkeää. Mul-

tiDuster-kalustemoppi on nivelletty, minkä vuoksi sillä pyyhkii ergonomisesti ja te-

hokkaasti ahtaat ja kapeat sekä korkealla sijaitsevat pinnat. Swep Dustermoppi on kak-

sipuolinen mikrokuitumoppi, jossa toinen puoli on mikrokuitulankaa ja toinen puoli 

nukkamikrokuitua. (Vileda-Professionalin www-sivut, 2019) 

 

Myös tämä tuote soveltui hyvin ohjaamon kovien ja kaarevien pintojen sekä hankalien 

lokeroiden puhdistamiseen. Taivuteltava pitkähkö kehys lisäsi tuotteen käyttökohteita 

ja mahdollisti muun muassa yläpölyjen pyyhkimisen. Toisaalta tuote oli kookas, jol-

loin sen käsiteltävyys heikkeni. MultiDuster mini toimi pienen kokonsa puolesta pa-

remmin ahtaassa ohjaamossa.  
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Kuva 12. Kuvia Vileda Swep MultiDustereista. 

 

Vileda moppikehys ja säätövarsi 

Viledan moppikehysten työleveydet ovat 50 cm ja 75 cm lattioille sekä 35 cm taso- ja 

pystypintojen pyyhintään. Kehys on kaksipuoleinen, jolloin kaksipuoleista moppia 

käytettäessä moppikehyksen voi kääntää toisin päin toisen puolen likaannuttua. Sii-

vousvälineiden varreksi valikoitui Viledan Swep Säätövarsi. Se on säädettävä ja help-

pokäyttöinen. (Vileda-Professionalin www-sivut, 2019.) Kokeilussa se osoittautui 

kestävämmäksi kuin aiemmin käytössä olleet varret, joiden säätömekanismit ovat ha-

jonneet nopeasti.  
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Kuva 13. Vileda levykehys 75cm. 

 

Vileda Swep Duo MicroPlus 

Viledan Swep Duo MicroPlus on kaksipuolinen mikrokuitumoppi. Moppi on tarkoi-

tettu lian irrottamiseen ja sitomiseen. Swep Duo MicroPlus soveltuu käytettäväksi kui-

vana, nihkeänä tai kosteana erityisesti kiinnittyneen lian puhdistamiseen kaikilla ko-

villa tasaisilla pinnoilla. (Vileda-Professionalin www-sivut, 2019.)  

 

Väline soveltui hyvin kuormatilojen ehjien lattioiden kuiva-/nihkeäpuhdistamiseen. 

Moppi ei pölyttänyt tehokkaan mikrokuidun takia, vaan imi lian itseensä magneetin 

tavoin. Moppi oli kevyt kuljettaa, jos lattia ei ollut kovin likainen. Mikäli likaa oli 

enemmän, sen puhdistusteho heikkeni lähes olemattomaksi. Tämä oli hyvä vaihtoehto 

kuormatilan lattioiden puhdistamiseen, mutta ei kuitenkaan paras kokeilussa olleista 

tuotteista. 

  

Kuva 14. Vileda Swep Duo MicroPlus kaksipuoleinen mikrokuitunukkamoppi. 
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Vileda Swep Duo MicroCombi 

Swep Duo MicroCombi on kaksipuoleinen mikrokuitumoppi, jossa yhdistyy mikro-

kuitunukan ja -langan hyödyt. Moppia käytetään varren ja levykehyksen kanssa. Kak-

sipuoleinen moppi tarjoaa kaksinkertaisen siivouspinta-alan. (Vileda-Professionalin 

www-sivut, 2019.) Kyseinen moppi ei kuitenkaan soveltunut kuormatilojen puhdis-

tukseen, koska mopin mikrokuitulangat ovat vaikeasti puhdistettavat.  Suurin ongelma 

puhdistuksessa oli lavasilppu, jota kertyy paljon kuormatiloihin. 

 

Vileda Swep Duo SafetyPlus  

Duo SafetyPlus 35 cm moppi on kahdella erilaisella materiaallilla varustettu moppi. 

Mopissa on hienompi mikrokuitupuoli ja karkeampi hankaavapuoli. Moppi on suun-

niteltu turvalattioiden ja muiden ongelma-alueiden puhdistukseen. (Vileda-Professio-

nalin www-sivut, 2019.) 

 

Tuote soveltui hyvin tuulilasin puhdistamiseen. Mopin karkeammalla puolella sai han-

gattua lasiin kiinnittyneen/pinttyneen lian irti ja pehmeämpi puoli toimi lasin viimeis-

telyssä. Pehmeämpi puoli sitoi myös paremmin vettä itseensä. 

 

 

Kuva 15. Vileda SafetyPlus mopin molemmat puolet vasemmalla ja oikealla valmiina 

pesunesteessä lasien puhdistusta varten. 

 

Vikan tasokuivain 24,5 cm  

Vikanin tasokuivain on hygieeninen yhdenkäden kuivain tasaisille pinnoille. Joustava 

kuminen terä puhdistaa pinnat pölystä tai kuivaa puhtaaksi. Sopii erinomaisesti muun 

muassa pöydille, palvelutiskeille ravintolasaleihin tai saniteettitiloihin. (Vikanin 

www-sivut, 2019.) 
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Tasokuivain oli hyvä vaihtoehto kuljetuskaluston lasien kuivaamiseen. Kuivainta oli 

kevyt kuljettaa lasipinnalla ja kuivaustulos oli hyvä. Tuotteen käytettävyyttä huononsi 

kuivaimen leveys, joka teki tuotteesta kömpelön. 

 

 

Kuva 16. Vikan tasokuivan 

 

Vileda Swep teräväkuivain + kuivainmoppi 

Swep teräväkuivain on alumiinirunkoinen kumikuivain, joka on varustettu kääntyvällä 

nivelellä. Soveltuu kuiva- tai kostealakaisuun ja työntölakaisuun. Kuivaimen työle-

veys on 50 cm. Kuivanmoppi on mikrokuitumoppi, jossa on yhdistetty mikrokuitu-

nukka ja mikrokuitulanka. Mikrokuitumoppi laitetaan teräväkuivaimen päälle. Moppi 

soveltuu kuiva-, nihkeä- ja märkäpuhdistukseen. (Vileda-Professionalin www-sivut, 

2019.) 

 

Swepin teräväkuivaimen päälle laitettu kuivainmoppi säätövarren kanssa oli toimivin 

yhdistelmä kuormatilan puhdistukseen. Se ei ollut tarkka puhdistettavasta alustasta, 

vaan toimi erilaisilla pintamateriaaleilla oli sitten kyseessä vaneripohja tai urallinen 

alumiinipohja. Urallisen alumiinipohjan puhdistuksessa moppi ei kuitenkaan mennyt 

aivan uran pohjaan saakka. Kuivainmoppi toimi samalla tavalla kuin harja, mutta ei 

pölyttänyt yhtä paljon. Ainoa ongelma oli kuivainmopin mikrokuitulangat, jotka kerä-

sivät itseensä vaikeasti mopista irrotettavaa roskaa, kuten puusilppua ja lavanpaloja. 

Ongelma saatiin ratkaistua poistamalla tuotteesta mikrokuitulangat leikkaamalla. Ku-

vassa 17 näkyy moppi ennen ja jälkeen mikrokuitulankojen poiston. Kuivainmoppi 

kulkee hyvin vaneripohjalla sekä urallisella alumiinipohjalla.  
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Kuva 17. Vileda teräväkuivan + kuivanmoppiyhdistelmä. 

6.1.2 Siivouskoneiden käyttökokemukset 

Hako Hamster 650E  

Hako Hamster 650E on tehokas akkukäyttöinen lakaisukone ulko- ja sisäkäyttöön.  Te-

hokkaan imun ansioista kone on lähes pölytön. Koneen alla on harja, joka lakaisee lian 

irti maasta yliheittotekniikalla eli se pyörii vastakkaiseen suuntaan laitteen ajosuuntaan 

nähden, tämän jälkeen imuri imee sisäänsä lian ja roskat. Koneen keulalla on myös 

ohjainharja, joka irrottaa lian ja roskat seinän vierestä. Harja puhdistaa myös tehok-

kaasti lattiakoukut. Koneella voi puhdistaa kosteitakin pintoja, mutta silloin täytyy 

avata koneen päällä oleva imuventtiili, jotta neste ei mene koneen säiliöön. (Hakon 

www-sivut, 2019) 

 

Lakaisukone soveltui hyvin kuormatilan lakaisemiseen. Koneen isosta koosta huoli-

matta se oli yllättävän ketterä, ja sillä pääsikin lähes joka nurkkaan kuormatilassa. Jos 

koneen molemmilla puolilla olisi ollut nukkaharja, olisi se mahdollistanut kaikkien 

nurkkien puhdistamisen.  Laitteella pystyi puhdistamaan useamman kuormatilan ison 

akkukapasiteetin ja roskasäiliön ansoista. Työleveys koneella oli 650 millimetriä, joten 

kaksi kertaa kuormatilan päästä päähän ajo riitti koko tilan lattioiden puhdistamiseen. 

Kokeiluissa kärryn (32,5 m2) lakaisemiseen meni aikaa seitsemän minuuttia ja auton 

kuormatilan (19,25 m2) lakaisemiseen neljä minuuttia. 
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Kuva 18. Ensikokeilussa Hako Hamster 650. 

 

 

Kuva 19. Puhdistustulos koneellisen harjauksen jälkeen. 
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Taski Swingo 350 

Taski Swingo 350 on akkukäyttöinen telaharjainen yhdistelmäkone, joka on suunni-

teltu keskikokoisten ja pienten tilojen lattioiden pesuun. Yhdistelmäkone on tarkoitettu 

vettä kestävien lattioiden pesuun. Yhdistelmäkoneen telaharjassa on hieman sivuttais-

ylitystä, jonka ansiosta sillä pääsees puhdistamaan seinänvierustat ja kulmat. (Taskin 

www-sivut, 2019) 

 

Lindhaus LW46 hybrid 

Lindhaus LW46 on akkukäyttöinen kahdella sylinteriharjalla varustettu yhdistelmä-

kone. Kone on suunniteltu pieniin ja keskikokoisiin tiloihin, joissa voidaan hyödyntää 

koneellista märkäpesua. Koneen vesi- ja likasäiliöt ovat sijoitettu varsiosaan, josta ne 

on helppo irrottaa. Tämä nopeuttaa likaveden poisviemistä ja pesunesteen lisäämistä. 

Harjojen paine on säädettävissä, joten se soveltuu myös epätasaisille pinnoille. (Kiil-

lon www-sivut, 2019) 

 

 

Kuva 20. Konekokeilussa vasemmalla Taski Swingo 350 ja oikealla Lindhaus LW46.  
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Yhdistelmäkoneiden käyttökokemukset 

Molemmat koneet takasivat puhtaan ja kiiltävän tuloksen, olivat kevyitä työstää sekä 

helppoja puhdistaa. Käsittelyn jälkeen kuormatilan lattiapinta oli uuden näköinen. 

Kuormatilan ylläpitosiivoukseen ne eivät kuitenkaan soveltuneet kunnolla, sillä kuor-

matilan lattian puhdistaminen tämän kokoluokan yhdistelmäkoneella oli työlästä ja hi-

dasta. Koneiden pesuaine- sekä likasäiliöt ovat liian pieniä suurien likamäärien puh-

distamiseen. Kosteus koitui myös ongelmaksi talvella, sillä kuormatila täytyy saada 

kuivaksi heti käsittelyn jälkeen. Yhdistelmäkoneen imuteho ei riittänyt kuivaamaan 

kuormatilan railoja. Yhdistelmäkone ei ole poissuljettu vaihtoehto kuormatilojen puh-

distukseen, mutta markkinoille täytyisi tulla suurempia telaharjakäyttöisiä yhdistelmä-

koneita. 

6.2 Kyselytutkimus Toimeksiantajan kuljettajille  

Toimeksiantajan kuljettajille toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi kahdestakym-

menestäseitsemästä yhteensä seitsemäntoista vastausprosentin ollessa 63. Verkkoky-

selyn tulokset näkyivät välittömästi Microsoft Forms -ohjelmassa. Paperikyselyn vas-

taukset syötettiin jälkikäteen samaan ohjelmaan. 

6.3 Tutkimusten tulokset 

Kyselytutkimuksessa kysyttiin henkilökunnan mielipiteitä kuljetuskaluston ulkopinto-

jen, ohjaamon ja kuormatilojen puhtaudesta. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin hen-

kilökunnan ajatuksia puhtauden laadunarvioinnin, siivousohjeiden, opastuksen ja kou-

lutuksen tarpeista. Tutkimuksessa kartoitettiin myös henkilökunnan nykyisiä käytän-

töjä, joilla on vaikutusta kuljetuskaluston puhtauteen sekä sitoutumista kuljetuskalus-

ton puhdistamiseen. Kyselytutkimus on liitteenä (liite 1). 

 

 Yleiseksi arvosanaksi kuljettajat antoivat kuljetuskaluston puhtauden merkitykselle 

4,33, vastausvaihtoehdot olivat 1 – 5. Tyhjiä vastauksia ei ole huomioitu tuloksessa. 

Puhtauden merkitys koetiin kohdeyrityksessä erittäin tärkeäksi.   
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Kuva 21. Vastaustulos kuljetuskaluston puhtauden merkityksestä. 

6.3.1 Ulkopinnat 

Kyselyn perusteella kuljettajat kokivat kuljetuskaluston ajoturvallisuuteen vaikutta-

vien puhdistuskohteiden eli lasien, peilien ja ajovalojen olevan riittävän puhtaat. Niistä 

eniten tyydyttäviä tuloksia saivat lasipinnat. Kuorma-autojen hytit ja kyselytutkimuk-

seen nimetyt muut ulkopinnat koettiin puhtaudeltaan olevan huonommassa kunnossa 

kuin muut ulkopinnat. Vastaajista 18,8 % kokivat niiden puhtauden välttävänä ja 43,8 

% tyydyttävänä. Ainoastaan hieman reilu kolmannes (37,4 %) vastaajista koki ul-

kopintojen puhtauden tason hyvänä. Ulkopinnasta puhtaimmiksi koettiin ajovalot ja 

peilit. Tarkemmat tulokset näkyvät alla olevassa kuviossa 1. 

 

 

Kuvio 1. Arviointi kuljetuskaluston ulkopintojen puhtaudesta. 

6.3.2 Ohjaamo 

Sisäpinnat jakavat mielipiteitä kyselyssä. Kyselyssä ohjaamon puhtaudesta pyydettiin 

arviomaan kojelaudan, mattojen ja lattioiden sekä muiden pintojen, kuten penkkien 

puhtautta. Ohjaamossa kojelauta koetaan puhtaampana kuin muut ohjaamon pinnat. 

Yli puolet vastaajista (58,9 %) kokivat likaisimpina matot, lattiat ja penkit. Tarkemmat 

tulokset selviävät kuviosta 2. 
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Kuvio 2. Arviointi ohjaamon pintojen puhtaudesta. 

 

Vastaajista 53 % koki ohjaamon sisäilman olevan hyvää. Kyselytutkimuksessa kaksi 

kuljettajaa ilmoitti tupakoivansa ohjaamossa. Raitisilmasuodattimen puhdistaminen 

vaikuttaa ohjaamon sisäilman laatuun. 12 kyselyyn vastanneista ilmoitti puhdistavansa 

raitisilmasuodattimen kerran kuukaudessa tai harvemmin. Viisi ilmoitti, että ei tee sitä 

koskaan.  

 

Kyselyyn vastanneista 12 kertoi puhdistavansa ohjaamoa usein ja viisi harvoin. Kul-

jettajista 15 ilmoitti tyhjentävänsä roskat ohjaamosta päivittäin ja 10 puhdistavansa 

myös peilit.  Kuusi ilmoitti puhdistavansa myös kosketuspinnat, kuten kojelaudan ja 

ratin ja lasipinnat sisältä. Vain neljä kuljettajaa kertoi puhdistavansa lasit ja kolme kul-

jettajaa matot päivittäin.  

 

6.3.3 Kuormatila 

Lähes 60 % vastaajista koki kuormatilojen puhtauden olevan hyvällä tasolla. Kuorma-

tilojen yleisen järjestyksen koettiin olevan hyvää, jopa erittäin hyvää. Kuormatilojen 

puhdistustaajuus vaihteli runsaasti. Elintarvikekuljetuksissa puolet ilmoitti puhdista-

vansa kuormatilat päivittäin. Kappale- ja avotavarakuljetuksissa kuljettajat puhdista-

vat kuormatilaa/lavaa keskimäärin joka toinen viikko. Kuljettajien ilmoittamat eri kul-

jetusten puhdistustaajuudet selviävät kuviossa 3. 
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Kuvio 3. Kuormatilan puhdistustiheys. 

6.3.4 Henkilöstön puhtausosaaminen ja laadunarviointi 

Kuljettajat kokevat heillä olevan riittävästi tietoa ja motivaatiota kuljetuskaluston puh-

distamiseen. Sen sijaan sen tekemiseen kaivataan lisää aikaa. Uusille ohjeille, opas-

tukselle, siivousvälineille ja -koneille sekä puhdistusaineille ei koeta olevan juurikaan 

tarvetta. Kuorma-auton ulkopintojen puhdistukseen kaivattiin toimivampia välineitä.  

 

Muutama vastaajista kaipaisi lisää välineitä ja puhdistusaineita, kuitenkaan vastaajat 

eivät osanneet kertoa mitä tarvittavat lisävälineet ja puhdistusaineet olisivat. Vastaajat 

kokivat, että kuljetuskalustolle tulisi tehdä 2 – 4 viikon välein kattava peruspuhdistus. 

Puhtauden laadunarvointiin vastaajien mielestä riittää silmämääräinen itsearviointi.  

 

Vapaassa palautteessa tuli ehdotus, että kaikki osallistuisivat paremmin kuljetuskalus-

ton puhtaanapitoon, muuten se jää liikaa muutaman kuljettajan huolehdittavaksi. Sa-

maan asiaan liittyen kaksi vastaajaa toivoi, että jokainen veisi omat roskansa pois au-

tosta. Vetäjien ja kärryjen todettiin olevan välillä erittäin likaisia. Yksi vastaajista to-

tesi, että viikonloppuisin tehtävät pesut voisivat toimia paremminkin. Usein kärryjä 

jää pitkäksi aikaa pesemättä, vaikka ne olisi jätetty pesua varten kiinni vetäjiin. Kus-

keille pitääkin saada tietoa pesuviikonlopuista, jotta he eivät turhaan vaihda kärryjä. 
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6.4 Tulosten tarkastelu 

Ulkopinnoista lasien, peilien ja ajovalojen puhtauteen kuljettaja pystyy vaikuttamaan 

puhdistamalla ne itse.  Lasipintojen tyydyttävä tulos johtunee siitä, että niiden puhdis-

taminen on haastavaa, koska niissä on kaksi puhdistettavaa pintaa, jolloin heijastukset 

voivat olla kummalla puolella tahansa. Kuorma-autossa lasien ulkopinnan puhdistuk-

sen haasteellisuutta lisää se, että ne pitää pestä varrellisella välineellä niiden korkean 

sijainnin vuoksi. Lasien sisäpinta puolestaan on haasteellinen pienessä tilassa, jossa 

tiellä on kojelauta ohjauspaneeleineen. Myös puhdistusaine saattaa jättää lasipintaan 

likaa keräävän ja heijastuksia aiheuttavan kalvon.  

 

Sisäpinnoista matot ja lattiat koettiin likaisimpina. Tulos ei ole yllättävä, koska vain 

harva kertoo puhdistavansa kyseessä olevat pinnat. Kojelaudan puhdistamiseen vai-

kuttaa luultavasti se, että se on näkyvillä ja helposti puhdistettavissa. Penkkien puh-

distaminen puolestaan vaatisi imuroinnin, joten se jää useammin tekemättä. Yksi kriit-

tinen puhdistuksen kohde on raitisilmasuodatin, sillä se vaikuttaa sisäilman laatuun 

sekä pölyn määrään ohjaamossa. Siitä huolimatta vain harva kuljettaja puhdistaa raiti-

silmasuodattimen. Yllättävää on, että edelleenkin muutama tupakoi ohjaamossa, 

vaikka autot ovat yhteiskäytössä. Onneksi se on kuitenkin vuosien saatossa vähentynyt 

huomattavasti, ja näyttää siltä, että se vähenee entisestään.   

 

Kuormatilan puhdistustaajuuteen vaikuttaa kuljetettava tavara. Elintarvikekuljetuk-

sissa taajuuden tulee olla joka päivä, muissa kuljetuksissa aina tarvittaessa. Puhdistus-

taajuuden sopiminen voi olla haastavaa, ellei sitä ole tarkasti määritelty etukäteen. Yri-

tyksen panostaminen siivousvälineisiin ja -koneisiin sekä koulutukseen näkyy siinä, 

että kuljettajat kokevat heillä olevan riittävästi tietoa ja välineitä kuljetuskaluston puh-

distamiseen. He osaavat myös kertoa, mikä siivouksessa vielä kaipaa kehittämistä. 

Tarkemmalle laadunarvioille he eivät nähneet tarvetta. Tämä voi johtua siitä, että 

heillä ei ole kokemusta eikä tuloksia mittalaitteilla tehtävistä laadunarvioinneista. Kul-

jettajat kokevat puhtauden merkityksen yleisesti tärkeäksi. Tämä antaa hyvän mahdol-

lisuuden jatkokehittää puhdistusta ja puhdistusmenetelmiä kohdeyrityksessä.  
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6.5 Tulosten luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimusten ja tutkimustulosten luotettavuutta arvioidaan käsitteillä reliabiliteetti ja 

validiteetti. Reliabiliteetissa tarkastellaan tutkimustulosten pysyvyyttä myös, jos tut-

kimus toistettaisiin. Validiteetissa puolestaan tarkastellaan, tutkitaanko tutkimuksessa 

tutkimusongelmaan nähden oikeita asioita.   Oikea validiteettii mahdollistaa tutkimuk-

sen reliabiliteetin. (Kananen 2010, 128–129.) 

 

Välineiden ja koneiden puhdistusta arvioitiin silmämääräisesti. Tulokset dokumentoi-

tiin myös valokuvaamalla tulosten oikeellisuuden todentamiseksi. Tutkimukseen do-

kumentoitua kuvamateriaalia on nähtävissä tässä opinnäytetyössä. 

 

Yrityksille tehdyissä kyselytutkimuksissa vastausprosentissa ei useinkaan päästä yli 

50 %:iin (Kananen 2010, 102). Kuljetuskaluston puhtauteen liittyvässä kyselytutki-

muksessa tavoitteena oli kokonaistutkimus, johon kaikki yrityksessä työskentelevät 

kuljettajat vastaisivat. Kokonaistutkimuksessa ei Kanasen mukaan tarvitse olla huolis-

saan validiteetista (Kananen 2010, 129). Vastausten perusteella kyselyyn vastasi 63 % 

henkilökunnasta, jolloin validiteetti oli hyvä.  

 

Kyselyn kysymykset valittiin huolella. Niitä muokattiin sekä ulkopuolisen koetestaa-

jan että yrityksen johdon toiveiden mukaisesti. Tulosten kirjautuminen järjestelmään 

automaattisesti eliminoi mahdolliset kirjausvirheet. Paperiset kyselylomakkeet nume-

roitiin ja lomakkeiden tulokset tarkastettiin tietojen syöttämisen jälkeen. Microsoft 

Forms ohjelma mahdollisti tulosten laskemisen ja diagrammien muodostumisen auto-

maattisesti.  

 

Kyselytutkimukseen vastaaminen oli vapaaehtoista ja sekä sähköiseen että paperiky-

selyyn vastattiin nimettömänä.  Paperikyselyt sai jättää hallilla olevaan lokeroon ni-

mettömässä kirjekuoressa. Kyselyssä ei ollut pakollisia kysymyksiä, vaan vastaaja sai 

vastata haluamiinsa kysymyksiin.  
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7 POHDINTA 

Autokuljetusalalla erityisesti sekakuljetukset lisääntyvät. Erilaisten kuljetettavien kap-

paletavaroiden ja esimerkiksi elintarvikkeiden kuljettaminen samalla kalustolla asettaa 

kaluston puhdistamiselle haasteita. Puhdistusmenetelmän on oltava tehokas sekä puh-

tauden, ajankäytön että kustannusten näkökulmasta. Koska puhdistusmenetelmästä ja 

-prosessista kuitenkin tulee aina kustannuksia, ne on pystyttävä ”myymään” asiak-

kaalle parempana palveluna ja turvallisempina kuljetuksina. Lisäksi, kuljetusalalla 

työskentelevät kuljettajat viettävät ohjaamossa pahimmillaan yli 12 tuntia vuorokau-

dessa, jolloin ohjaamon puhtaus ja hygienia vaikuttavat merkittävästi sekä kuljettajan 

terveydentilaan että myös kuljetuksen puhtauteen. 

 

Tämä kuljetusliikkeen kanssa tehty tutkimus oli hyvä aloitus kuljetuskaluston puhtau-

den tärkeyden ja merkityksen oivaltamiseen. Yritys toimiikin hyvänä esimerkkinä ja 

edelläkävijänä kuljetuskaluston puhtauden edistäjänä, mikä on herättänyt kiinnostusta 

myös muualla. Tarvetta näyttäisikin olevan valtakunnalliselle ohjeistukselle, jota voi-

sivat hyödyntää niin kuljetusliikkeet, kuljetuksia kilpailuttavat yritykset kuin terveys-

tarkastajatkin. Mielenkiintoista olisi viedä tätä osaamista myös ulkomaille, luultavasti 

siellä on samankaltaisia tarpeita ja ongelmia kuin meilläkin.  

 

Kuljetuskaluston puhdistusmenetelmät vastuineen ja taajuuksineen tulee selvittää sekä 

ylläpito- että perussiivouksiin kattaen mahdolliset välisiivoukset. Käsikäyttöisten me-

netelmien lisäksi tulee selvittää mahdolliset koneelliset puhdistusmenetelmät eli millä 

voidaan puhdistaa ja mikä on turvallista myös tuotteen ja työntekijän kannalta. Työn-

tekijät eivät koe kaikkia menetelmiä miellyttävinä joko ajan puutteen, puutteellisten 

välineiden tai lian vuoksi, esim. pölyn noustessa hengitysilmaan.   

 

Opinnäytetyön tekeminen oli pitkä prosessi, joka mahdollisti perinpohjaisen tutustu-

misen aiheeseen ja kokeilujen viemisen käytäntöön. Aikataulu venyi pidemmäksi kuin 

olin suunnitellut. Tämä kuitenkin mahdollisti prosessin läpiviemisen hallitusti. Ko-

keilu on ohi ja sen mukana tuomat uudet käytännöt vakiintuneet jokapäiväiseksi toi-

minnaksi toimeksiantajayrityksessä. Itse olen ymmärtänyt ammattivälineiden ja -ko-

neiden merkityksen hyvän puhtaustuloksen saavuttamiseksi. Aihe on työn aikana he-

rättänyt lisää kiinnostusta ja tämän takia aion jatkaa aiheen tutkimista tulevai-
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suudessakin. Tulevaisuudessa haluan selvittää kuinka paljon lika kuormatilassa aiheut-

taa kuljetettaville tuotteille vaurioita ja millaisista rahallisista menetyksistä niissä on 

kyse. Myös ohjaamon sisäilmanlaadun mittaaminen hiukkaspitoisuuksineen antaisi 

tietoa mahdollisten korjaustoimenpiteiden tarpeista.  

 

Kuljetuskaluston puhtautta on tutkittu vain vähän, joten jatkotutkimukselle on tarvetta. 

Ammattisiivouksessa on lukematon määrä erilaisia välineitä ja koneita. Esimerkiksi 

ikkunoiden ulkopintojen pesuun on kehitetty väline, jossa käytetään puhdistettua vettä, 

jolloin pintaa ei tarvitse kuivata. Erilaisten vaihtoehtojen soveltuvuudessa kuljetuska-

luston puhdistukseen riittää kokeiltavaa, tutkittavaa ja kehitettävää. Tutkittavaa on 

myös esimerkiksi eri materiaalien tai kuljetettavan tavaran vaikutuksesta pintahygie-

niaan tai mahdollisen koulutuksen vaikutus siivouksen lopputulokseen ja siivousmo-

tivaatioon. Toivotaan, että tämä opinnäytetyö oli vasta alku kuljetuskaluston puhtau-

den kehittämiselle. 

 



45 

LÄHTEET 

Apostolopoulos, Y. Lemke, M & Sönmez, S. Risks endemic to long-haul trucking in 

North America: strategies to protect and promote driver well-being. Viitattu 

14.1.2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25053606  

Aulanko, M. 2000. Siivous ja sisäilma. Tutkimuksia toimistokiinteistöissä ja labora-

torioissa. Helsinki: Yliopistopaino 

Carwow www-sivut 8.1.2019. https://www.carwow.co.uk/ 

Cheng, X. Tan, Z. Tay, R & Wang, X. 2006.   Air quality in commercial truck cabin. 

Viitattu 14.1.2019 https://www.researchgate.net/publication/248319878_Air_qua-

lity_in_a_commercial_truck_cabin 

Hakon www-sivut. 26.4.2019. https://www.hako.fi 

Hirsjärvi, S. 2013. Tutki ja kirjoita. Porvoo: Bookwell Oy 

Inkeroinen, S. 2015 Siivoustyön käsikirja. Saarijärvi: Saarijärven Offset Oy 

Kakko, L & Koskinen, M. 2018. Keittiöiden siivous ja hygieniaopas. Somero: Sur-

men Ekopaino. 

Kakko, L. 2000. Siivous ja sisäilma. Tutkimuksia toimistokiinteistöissä ja laboratori-

oissa. Helsinki. Yliopistopaino 

Kananen, J. 2010. Opinnäytetyön kirjoittamisen käytännön opas. Jyväskylä: Jyväsky-

län ammattikorkeakoulu.  

Kiillon www-sivut. Viitattu 26.4.2019. https://www.kiilto.fi/fi/ 

Koskinen, M. 2019. Sastamalan Puhtaus- ja Ruokapalvelut Oy. Hämeenkyrö. Puhe-

linhaastattelu 15.1.2019. Haastattelijana Topi Vartia. Muistiinpanot haastattelijan 

hallussa. 

Luoto, L. 2011, Lämpösäädellyt elintarvikekuljetukset. Forssa: Forssa Print 

Mueller, D. Uibel, S. Takemura, M. Kingelhoefer, D & Groneberg, DA. Ships, ports 

and particulate air pollution - an analysis of recent studies. Viitattu 14.1.2019. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22141925 

Mäkinen, R & Mäkitalo-Keinonen, T. 2018. Sisätila hygienian aakkoset. Pori: Sara-

kunnan ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/bitstream/han-

dle/10024/151921/2018_B_9_SAMK_HYGLI_Sisatilan_hygienian_aakkoset.pdf?se

quence=2&isAllowed=y 

Pepper, A. Bulkhi, A. Smith, C. Colli, M. Bergman, K-C.  Zuberk, T & Casale, T.  

2018. Effects of Exposure to New Car Interiors in Patients With Asthma and Allergic 

Rhiniti. Viitattu 14.1.2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 



46 

Ruokavirasto www-sivut. Viitattu 8.1.2019 https://www.ruokavirasto.fi// 

Scäfer, H. 2017. Video: Ivalon-rekka vie ruokaa mennessään, tuo puuta tullessaan. 

Maaseudun tulevaisuus. 18.4.2017 Viitattu 27.4.2019. https://www.maaseuduntule-

vaisuus.fi 

SFS 5967 Puhtausalan sanasto. Vocabulary of cleaning industry. 2010. Suomen 

standardisoimisliitto SFS. Helsinki: SFS 

Siivous.fi:n www-sivut. Viitattu 26.4.2019. https://www.siivous.fi/yellowservice/ 

Taskin www-sivut. Viitattu 26.4.2019. http://taski.com 

THL www-sivut. Viitattu 8.1.2019. https://thl.fi/fi/ 

Tignstad www-sivut. Viitattu 20.1.2019. https://www.tingstad.com/ 

Tilastokeskuksen www-sivut. Viitattu 15.11.2018. https://www.stat.fi 

Tupakkalaki 29.6.2016/549 

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 

Vikan www-sivut. Viitattu 26.4.2019. https://www.vikan.com/int/  

Vileda Professional www-sivut. Viitattu 3.3.2019. http://vileda-professional.com/fi-

FI/ 

Xu, B. Chen, X & Xiong, J. 2016. Air quality inside motor vehicles' cabins: A re-

view. Viitattu 14.1.2019. https://journals.sagepub.com 

Ympäristö osaavan www-sivut. Viitattu 3.3.2019. https://www.ymparistoosaava.fi/ 

Yrityksen omistaja 2018. Puhelinhaastattelu. 13.11.2018. Haastattelijana Topi Vartia. 

Muistiinpanot haastattelijan hallussa.



 

LIITE 1 

  



 

 


