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ERGONOMIA OSANA KATSASTAJAN TYÖTÄ
– Kevyen kaluston määräaikaiskatsastukset
Tämä opinnäytetyö suoritettiin K1 Katsastus Kaarinan toimeksiannosta. Toimeksiannon
tarkoituksena on antaa yritykselle yleiskuva katsastustoiminnan ergonomisista edellytyksistä
sekä tämänhetkisestä tilasta Suomessa. Työssä pyritään selvittämään katsastajien tuki- ja
liikuntaelinsairauksien yleisyyttä sekä löytämään sairauksille syy-yhteyksiä työstä. Tarkoituksena
on jakaa määräaikaiskatsastajan työtehtävät pienempiin osakokonaisuuksiin.
Opinnäytetyö alkaa lyhyellä K1 Katsastus Kaarinan esittelyllä. Esittelyn jälkeen käydään läpi
ergonomiaa käsitteenä ja esitellään sen historiaa sekä siihen liittyviä ajattelumalleja. Samalla
käsitellään sen vaikutuksia työilmapiiriin sekä työntekijöiden hyvinvointiin. Ergonomiaa
käsittelevän luvun jälkeen perehdytään määräaikaiskatsastajan toimenkuvaan sekä työn
sisältöön. Samalla myös sivutaan katsastustoimintaa koskevaa lainsäädäntöä. Työn osana
suoritettu katsastajien ergonomiaa käsittelevä kyselytutkimus laadittiin Webropolsurveysnimisellä
verkkosivustolla,
ja
se
jaettiin
katsastajille
vastattavaksi
Yksityisten
katsastustoimipaikkojen liitto Ry:n kautta.
Työn tuloksena saatiin selville, että katsastajien ergonomia on parantunut vuosien mittaan, mutta
monotoniset ja staattiset työvaiheet koetaan edelleen fyysisesti rasittaviksi. Työ aiheuttaa
vastaajien keskuudessa eniten niska- ja hartiaseudun kipuja, ja ne johtuvat pääsääntöisesti
ajoneuvon alla suoritettavista tarkastuksista. Myös toistuva kumartelu, kuten pakokaasumittarin
asettaminen mitattavan auton pakoputkeen, koetaan raskaaksi.
Tässä työssä havaittuihin ongelmakohtiin voisi tulevaisuudessa pyrkiä löytämään ratkaisuja
kehittelemällä uusia työvälineitä ja -menetelmiä, joiden vaikutuksia työn kuormittavuuteen olisi
mahdollista mitata kyselyin. Kehityksen suuntaa olisi mahdollista hahmotella vertailemalla saatuja
tuloksia tämän työn tuloksiin. Tälle työlle voisi lisäksi suorittaa jatkotutkimusta perehtymällä
katsastustoiminnan psyykkiseen kuormittavuuteen.
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ERGONOMICS AS PART OF A VEHICLE
INSPECTOR’S WORK
– Periodic inspections for passenger vehicles and vans that weigh under
3,500kg
This thesis was assigned by K1 Katsastus Kaarina. The purpose of this thesis was to provide the
company with an overview about the ergonomic conditions of the vehicle inspection industry in
Finland. This thesis researches the commonness and causes of vehicle inspectors’
musculoskeletal system diseases. The idea was to separate the inspectors’ work phases into
smaller stages and address them individually.
This thesis starts with a short introduction about K1 Katsastus Kaarina. After the introduction
ergonomics is examined at a general level. The different aspects of ergonomics and its history
are also introduced in the same chapter as well it’s impacts on working atmosphere and the wellbeing of workers The fourth chapter of this thesis covers the tasks that a vehicle inspector must
carry out daily. The same chapter contains the most important legislation of the automotive
inspection industry. A survey that addresses the ergonomics of periodic vehicle inspectors was
conducted on a website called Webropolsurveys. The survey was distributed through Yksityisten
katsastustoimipaikkojen liitto Ry.
Based on the survey results, the ergonomics of vehicle inspectors has improved over the years.
Nevertheless, there are still a number of unilateral working positions which are physically
experienced as stressing to the human body. Neck and shoulder pain are the two most usual
reasons that cause discomfort or even pain to vehicle inspectors. The pain usually originates from
conducting the undercarriage inspection. Constant crouching or bending over can also be
experienced as stressful, for example placing the metering instrument of the exhaust gas
emission analyzer.
Solutions to the problems identified in this thesis could be found in the future by developing new
kinds of working instruments and methods for the inspectors. The influence of the new innovations
could be measured with surveys and the direction of the progress could be examined by
comparing the received results to the results of this thesis. A new research concerning the
psychical burden that affects the inspectors could also be conducted on behalf of this thesis.

KEYWORDS:
vehicle, ergonomics, periodic inspection, survey, musculoskeletal system

SISÄLTÖ
1 JOHDANTO

6

2 K1 KATSASTUS KAARINA

7

3 ERGONOMIA OSANA TYÖTÄ

8

3.1 Ergonomian historiaa

8

3.2 Ergonomian eri perspektiivit

9

3.3 Kustannukset ja vaikutukset työpaikalla

11

4 MÄÄRÄAIKAISKATSASTAJAN TEHTÄVÄT

12

4.1 Koeajo ja testirata

13

4.2 Päästömittaus ja OBD-testi

14

4.3 Sisällä suoritettavat tarkastukset

15

4.4 Päätetyö

15

5 KYSELY

17

5.1 Kyselyn toteutus

17

5.2 Kyselyn rakenne

18

5.3 Kysymykset ja tulokset

18

5.3.1 Perustiedot

18

5.3.2 Työvälineisiin sekä -tiloihin liittyvät tiedot

22

5.3.3 Työhön liittyvät tiedot

27

5.3.4 Vapaa sana

35

6 YHTEENVETO

38

LÄHTEET

39

LIITTEET
Liite 1. Katsastajien työergonomia-kysely
Liite 2. Riskienarviointilomake

KUVAT
Kuva 1. K1 Katsastus Kaarina.
7
Kuva 2. Jalustalla ja pyörillä varustettu ajovalojen suuntauslaite.
10
Kuva 3. Rakennekuvio ergonomian tarjoamista hyödyistä työpaikalla (The Ergo Firm
2012).
11
Kuva 4. Havainnekuva EUSAMA-menetelmän toteutuksesta (Buczaj 2007).
13
Kuva 5. Kilpailun koveneminen ja internetajanvaraukset ovat alentaneet
katsastushintoja, 2000 = 100 (Moottori 2019).
28

KUVIOT
Kuvio 1. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma n = 77.
19
Kuvio 2. Kyselyyn vastanneiden katsastajana toimimisen historia vuosina n = 77.
19
Kuvio 3. Kyselyyn vastanneiden keskimääräiset katsastusmäärät henkilöä kohden
yhden päivän aikana n = 77.
20
Kuvio 4. Kyselyyn vastanneiden työpaikoilla käytettävät nostimet n = 77.
23
Kuvio 5. Taukotilat ovat mielestäni rentouttavat n = 77.
26
Kuvio 6. Tulokset: Joudun työpäivän aikana kumartumaan ja/tai kurkottamaan useita
kertoja n = 76.
28
Kuvio 7. Väitteen 14. tulosten prosenttijakauma n = 76.
31
Kuvio 8. Vastaajien näkemys määräaikaiskatsastajan työasentojen
epämiellyttävyydestä n = 76.
33
Kuvio 9. Vastaajien näkemys ergonomian tärkeydestä katsastustyössä n = 76.
34
Kuvio 10. Vastaajien mielipidejakauma työergonomian kehityksestä katsastusalalla n =
76.
35

TAULUKOT
Taulukko 1. Kevyttä yksityiskäytössä olevaa ajoneuvokalustoa koskevat
katsastusaikavälit 20.5.2018 alkaen.
Taulukko 2. Kyselyn tulokset käytössä olevien työvälineiden ergonomisuudesta.
Taulukko 3. Kyselyn tulokset auton tarkastamiseen varatun tilan riittävyydestä.
Taulukko 4. Tulokset: Siirrän kuljettajan istuimen itselleni optimaaliseen asentoon
koeajon ja/tai testiradan ajaksi.

12
23
25
30

6

1 JOHDANTO
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä katsastajien ergonomiaan erityisesti kevyen kaluston eli M1- ja N1-ajoneuvoluokkien määräaikaiskatsastuksissa. Työssä pohditaan eri työmenetelmien ja -vaiheiden ergonomisuutta. Työn tarkoituksena on lisätä työskentelyn mielekkyyttä sekä nostaa esille niitä työn sisältämiä elementtejä tai vaiheita,
joiden suorittaminen lisää katsastajien tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskejä.
Opinnäytetyössä käydään läpi ergonomia käsitteenä ja sen merkitys ammatissa niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Yleisimmät ergonomiset ajattelumallit sekä ergonomian
historia esitellään tiivistetysti. Määräaikaiskatsastajan työtehtävien selventämiseksi
myös määräaikaiskatsastuksen sisältöä tarkastellaan yksityiskohtaisesti. Samalla sivutaan katsastukseen liittyvää lainsäädäntöä, sillä se asettaa sekä työnantajille että -tekijöille tiettyjä reunaehtoja.
Ergonomian merkitystä työelämässä korostetaan yhä enemmän ja tutkimuksia sekä
otantoja eri alojen ergonomisiin edellytyksiin sekä mahdollisiin puutteisiin on runsaasti
saatavilla. Katsastustoimialalta ei kuitenkaan löydy laajaa selvitystä siitä, miten työntekijät kokevat työnsä ergonomisuuden sen eri osa-alueilla. Osana tätä työtä suoritetaankin
ergonomiakysely, johon haetaan vastauksia määräaikaiskatsastuksia suorittavilta katsastajilta.
Saadut tulokset analysoidaan, ja niiden pohjalta pyritään luomaan kattava yleiskuva
määräaikaiskatsastajien ergonomian tämänhetkisestä tilanteesta ja siitä, miten katsastusalan kehitys on työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttanut. Lopuksi suoritetaan yhteenveto saaduista tuloksista, analysoidaan työn ja kyselyn onnistumista sekä nostetaan
esille havaittuja ongelmakohtia. Myös mahdollisten jatkotutkimusten aiheita pohditaan
lyhyesti.
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2 K1 KATSASTUS KAARINA
K1 Katsastus Kaarina on osa suurempaa konsernia, K1 Katsastusta. K1 Katsastus työllistää maanlaajuisesti noin 160 henkeä, ja toimipisteitä on eri paikkakunnilla yhteensä yli
50. Suomen teillä liikkuu vuosittain noin 300 000 K1 Katsastuksen toimipaikoissa katsastettua autoa, eli yritys katsastaa maanlaajuisesti keskimäärin yli 800 autoa päivässä.
K1 Katsastuksen tärkeimpiä päämääriä ovat yleisen liikenneturvallisuuden parantaminen sekä autoilun aiheuttamien ympäristökuormitusten minimoiminen. (K1 Katsastus
2019.)
K1 Katsastus Kaarina on kevyen kaluston katsastuksia kilpailukykyiseen hintaan suorittava katsastusasema. Asema sijaitsee Kaarinan keskustassa Kärrykadulla, Voivalantien
ja Uudenmaantien välissä. Asemalla saa rahallista korvausta vastaan palvelua kevyen
kaluston katsastuksiin, ajoneuvojen ja veneiden rekisteröinteihin sekä vakuutuksiin liittyvissä asioissa. Ajanvarauksen voi etukäteen tehdä haluamallaan tavalla joko puhelimen
tai internetin välityksellä, mutta palvelun saaminen ei edellytä varauksen tekemistä. (K1
Katsastus 2019.)
K1 Katsastus Kaarinan tiloissa on fasiliteetit katsastaa kaksi autoa samanaikaisesti. Sisätiloissa on kaksi lattiaan upotettua ajosiltanostinta sekä molemmille oma testirata.
Myös pakokaasuanalysaattoria on mahdollista käyttää molemmilla tarkastuspaikoilla.
Nosto-ovia on kaksi, ja ne sijaitsevat samalla puolella rakennusta, aivan asiakassisäänkäynnin vieressä (Kuva 1). Asemalla on pääsääntöisesti töissä kaksi (2) katsastajaa,
jotka hoitavat kaikki päivittäiset aseman asiat.

Kuva 1. K1 Katsastus Kaarina.
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3 ERGONOMIA OSANA TYÖTÄ
Sana ergonomia johtaa juurensa kreikankielisistä sanoista ergo ja nomos. Ergo tarkoittaa työtä ja nomos luonnonlakeja. (Launis & Lehtelä 2011, 19.) Ergonomian ajatellaankin
olevan eräänlaista luonnollisten työskentelymekanismien tutkimista sekä edistämistä.
Työssä käytettävät välineet, laitteistot ja tilat pyritään sovittamaan mahdollisimman suotuisiksi ihmisille käyttää. Alati kehittyvä tekniikka yhdistettynä kiireeseen asettaa kehitykselle haasteita mutta tarjoaa samalla myös ratkaisuja. Kehityksen päätavoitteina työntekijän näkökulmasta ovat fyysinen terveys sekä henkinen hyvinvointi. Työn tekemisen
näkökulmasta ergonomiaa parantamalla pyritään turvallisuuteen sekä tehokkuuteen,
jotka usein parantavat myös tuloksen laatua. (SFS 6385.)

3.1 Ergonomian historiaa

Ergonomian juuret ulottuvat antiikin Kreikan aikoihin. Antiikin Kreikassa ergonomisen
ajattelun piirteitä oli mukana työkalujen suunnittelussa (Sihvola 2016). Suunnittelijat eivät siihen aikaan tienneet ergonomisen toiminnan periaatteista tai osanneet kategorioida
ergonomiaa omaksi tieteenlajikseen. Tarkoituksena oli saada mahdollisimman suuri
hyöty irti työkalujen käytöstä, joten niistä pyrittiin tekemään mahdollisimman käyttäjäystävällisiä. Myöhemmin, 1800-luvun loppupuolella sekä 1900-luvun alkupuolella, ryhdyttiin suorittamaan tutkimuksia työasennon ja työn raskauden vaikutuksista jaksamiseen
sekä motivaatioon. (Launis & Lehtelä 2011, 26.)
Toinen maailmansota edisti ergonomian kehitystä rutkasti. Tuohon aikaan monimutkaisten sotalaitteiden toiminnalliset ominaisuudet käytännössä eivät vastanneet niille laskettua kapasiteettia, johon syyksi osoittautui käyttäjävirheet, onnettomuudet tai muuten
hankala käytettävyys. Huomattiin, että koneet ja laitteet olisi käytännöllisempää suunnitella ihmisen toimintaedellytykset huomioon ottaen. (Hideaki 2017.) Yhdysvalloissa
käynnistettiinkin psykologiaan pohjautunut ”Human factors engineering” -tutkimus, jonka
tarkoituksena oli pyrkiä minimoimaan kyseisenlaisia ongelmia (Salvendy 2012, 41).
Samoihin aikoihin Euroopassa alettiin sodan jälkeisen uudisrakentamisen myötä tutkia
ihmisten tehokkuuden parantamista terveysriskejä vähentämällä. Hygieniaa sekä psykoja fysiologiaa pidettiin tärkeinä tutkimuksen aloina. Sittemmin työergonomian tutkiminen
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ja kehitys on laajentanut muotoaan. Isossa-Britanniassa osattiin yhdistää pohjoisamerikkalainen ja eurooppalainen näkökulma yhtenäiseksi tieteeksi, jota alettiin kutsua nimellä
ergonomia. (Launis & Lehtelä 2011, 27.) 1960-luvun alussa pantiin Sveitsissä alulle tutkimusyhteistyö, josta kehkeytyi myöhemmin organisaatio nimeltä International Ergonomics Assosiation (IEA 2019a). 1960-luvulla ergonomia rantautui myös Suomeen
(Suomen Ergonomiayhdistys ry 2020).

3.2 Ergonomian eri perspektiivit

Ergonomia voidaan jaotella moneen eri kategoriaan monin eri tavoin riippuen siitä, miten
tutkittavaa asiaa halutaan lähestyä. Aihealue on kokonaisuudessaan niin laaja, että onkin kannattavaa jaotella tutkittavat ongelmat tai asiat pienempiin osa-alueisiin, jonka jälkeen niihin on helpompi paneutua tehokkaasti. Tutkittavaa tietoa saadaan tekniikasta
sekä psyko- ja fysiologiasta. Ergonomia käsitteenä voidaan jakaa mm. fyysiseen, kognitiiviseen sekä organisatoriseen ergonomiaan. Fyysinen ergonomia käsittää konkreettisesti työpaikan, -pisteen ja -välineistön suunnittelun, kun taas kognitiivinen ergonomia
keskittyy tiedon esittämisen suunnitteluun. Esimerkiksi käyttöliittymiä voidaan muokata
käyttäjäystävällisemmiksi kognitiivisen ergonomian alalla. Organisatorinen ergonomia
pyrkii nimensä mukaisesti kehittämään koko organisaatiota ja sen toimintaa. Prosessit,
aikajärjestelyt, tiedonkulku ym. pyritään kokoamaan toimivaksi yksiköksi. Toimivuuden
kriteereinä pidetään taloudellista kannattavuutta sekä henkilöstön myönteistä asennetta.
(IEA 2019b; Sanastokeskus TSK ry 2006, 74–75.)
Ergonomiset ajattelumallit ovat hyvä tapa tarkastella työpäivän aikana esiintyviä haasteita objektiivisesta näkökulmasta. Ajattelumallien avulla pyritään löytämään uusia näkökulmia työnteon aiheuttamien terveysvaikutuksien tarkasteluun. Työn sisältöä voidaan
mahdollisuuksien mukaan muokata tekijälle mieleisemmäksi tai toimintatapoja voidaan
viilata jouhevammiksi. Ajattelumalleista esitellään jäljempänä yleisimmät.
Kuormitusajattelu perustuu pitkäjaksoisen työskentelyn kuormittavuuden optimointiin.
Työn tulisi kuormittaa elimistöä riittävissä määrin, muttei kuitenkaan liiaksi. Kuormitusta
voidaan pitkällä aikavälillä mitata säännöllisin terveydenhoitajakäynnein ja päivittäisellä
tasolla sykkeen avulla. Tavoitteena on muokata työtapoja, -menettelyjä sekä -tiloja siten,
että fyysinen toimintakyky pysyisi mahdollisen hyvänä. Työ ei saisi olla liian staattista tai
monotonisesti kuormittavaa. Työ ei myöskään saa vaatia työntekijältä satunnaisia fyysi-
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sesti raskaita ponnisteluja. Monipuolisilla työtehtävillä on usein positiivinen vaikutus fyysisen kuormituksen optimoinnissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015, 55–57; Launis &
Lehtelä 2011, 30.)
Ihminen-kone-järjestelmäajattelun periaatteena puolestaan toimii ihmisen ja tietoa sisältävien laitteiden välisen tiedonsiirron helpottaminen. Tiedonsiirron helpottamiseksi voidaan suunnitella helpommin käytettäviä laitteita, kuten tietokoneita. Myös lisälaitteilla,
kuten tablettiin liitettävällä näppäimistöllä, voidaan helpottaa tiedon välittymistä ihmiseltä
laitteelle tai toisinpäin. Radiopuhelimiin liitettävät headset-kuulokelaitteet ovat hyvä esimerkki tämän ajattelumallin tuloksesta. (Launis & Lehtelä 2011, 30.)
Sovittamisajattelu on Launiksen ja Lehtelän (2011, 30) mukaan yleisin ergonomian ajattelumalli. Sovittamisajattelun tuloksena käytettävät välineet ja laitteet, kuten työhansikkaat, ovat yksinkertaisesti mitoitettu mahdollisimman käyttäjäystävällisiksi. Hyvä esimerkki sovittamisajattelun tuloksesta on ajovalojen suuntauslaite. Kuvassa 2 esitelty, jalustalla ja pyörillä varustettu suuntauslaite, on käyttömukavuudeltaan parempi kuin vanhanmallinen kannettava laite. Lisäksi se on vakaampi käyttää, ja ajovalojen suuntaus on
mahdollista todentaa tarkasti. Ihmiskehon fyysiset ominaisuudet ja tottumus erilaisiin työtehtäviin ohjaavat pitkälti tähän ajatusmalliin perustuvaa työpaikkasuunnittelua ja -kehittämistä.

Kuva 2. Jalustalla ja pyörillä varustettu ajovalojen suuntauslaite.
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3.3 Kustannukset ja vaikutukset työpaikalla

Monipuolisessa ammatissa työskenneltäessä on ergonomisilla ratkaisuilla mahdollista
kohentaa työilmapiiriä, parantaa työn sujuvuutta ja nopeuttaa tahtia, vähentää työntekijöiden sairauksia ja poissaoloja sekä pienentää kustannuksia. Vaikka tehtävät muutokset
olisivat pieniä, voi niillä siitä huolimatta olla suuret vaikutukset. Pelkästään kiinnittämällä
huomiota perusasioihin, kuten ryhdin parantamiseen ja elimistön luonnollisten liikeratojen noudattamiseen, on yksilön mahdollista parantaa omaa toimintakykyään. (Montana
State Fund 2014.) Katsastajan työ esimerkiksi sisältää sekä monipuolisia että monotonisia fyysisiä kuormituksia, joten oman terveyden ylläpitoon on mahdollista vaikuttaa pienillä teoilla. Työnantaja voi edelleen kannustaa työntekijöitä tarjoamalla ergonomiaan liittyviä koulutuksia ja/tai ohjeistuksia.
Ergonomia yhdistetään helposti arvokkaisiin investointeihin, mikä redusoi koko konseptin houkuttelevuutta. Työn kuormittavuuteen voidaan kuitenkin kustannuksia nostamatta
pureutua monin tavoin mm. kuormitusajattelun näkökulmasta. Laitteiden sijoittelulla, työn
jaksottamisella ja työmenetelmien sekä tottumuksien muuttamisella voidaan käytännössä ilmaiseksi parantaa ergonomiaa. (MacLeod 2006, 1–2, 4.) Samalla työn tekeminen yleensä nopeutuu, ja esimerkiksi katsastuksessa tarkastettavien ajoneuvojen läpimenoajat voivat lyhentyä. Näin ollen katsastettavia autoja saadaan tarkastettua suhteessa enemmän ja yrityksen monetaarinen hyötysuhde kasvaa. (Kuva 3.) On myös
totta, että arvokkaita laiteinvestointeja on aika-ajoin tehtävä, mutta toisaalta lääkärikustannukset vähenevät työntekijöiden voidessa paremmin. Laitteistoja voidaan hiljalleen
myös muuttaa ergonomisemmiksi käyttää sitä mukaa, kuin niitä olisi muutenkin uusittava. Esimerkiksi mikäli asemalle on ostettava uusi nosto-ovi, voidaan pienellä lisäinvestoinnilla hankkia kaukokäyttöisesti hallinnoitava ovi vanhan, pelkällä seinäpainikkeella tai
narulla operoitavan, tilalle.

Kuva 3. Rakennekuvio ergonomian tarjoamista hyödyistä työpaikalla (The Ergo Firm
2012).
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4 MÄÄRÄAIKAISKATSASTAJAN TEHTÄVÄT
Tieliikenteeseen hyväksyttyjen ja yleisillä teillä käytettävien ajoneuvojen on täytettävä
kyseiselle ajoneuvoluokalle asetetut vaatimukset. Kevyeen kalustoon kuuluvat autot, M1ja N1-luokan ajoneuvot, on tuotava määräaikaiskatsastukseen iän mukaan eri aikavälein.
Ensimmäisen kerran katsastus on suoritettava viimeistään neljän vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä, jonka jälkeen määräaikaiskatsastus on suoritettava ainakin kahden
vuoden välein, kunnes auto on kymmenen vuotta vanha. Tämän jälkeen auto on esitettävä määräaikaiskatsastukseen enintään vuoden kuluttua edellisestä hyväksytysti suoritetusta katsastuspäivämäärästä. (Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 19.12.2002/1245.)
Taulukko 1. Kevyttä yksityiskäytössä olevaa ajoneuvokalustoa koskevat katsastusaikavälit 20.5.2018 alkaen.
Uudet katsastusaikavälit
ajoneuvon ikä vuosina

1

2

3

Ajoneuvo katsastettava

4
X

5

6
X

7

8

9

X

10 11 12

13

X

X

X

X

Katsastaja on henkilö, joka täyttää katsastajan ammattitaitovaatimukset, on todettu luotettavaksi ja hänelle on myönnetty lupa suorittaa katsastuksia. Liikenne- ja viestintävirasto myöntää Suomessa annetut katsastusluvat ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain (14. §) mukaan. Määräaikaiskatsastuksessa varmistetaan ajoneuvon tieliikennekelpoisuus. ”Määräaikaiskatsastuksessa ajoneuvosta tarkastetaan, että:
1) se on sitä koskevien säännösten mukaisessa kunnossa;
2) se on turvallinen käytettäväksi liikenteessä;
3) siitä ei aiheudu tarpeettomia ympäristöhaittoja;
4) siitä rekisteriin merkittävät tiedot ovat oikein.”
(Ajoneuvolaki 1090/2002, 14. §.)
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4.1 Koeajo ja testirata

Katsastuksen osana suoritetaan lyhyt koeajo. Koeajolla tarkistetaan, että hallintalaitteet
ovat kunnossa eikä auton alustasta tai voimansiirrosta kuulu epäilyttäviä ääniä. Luvattoman käytön estolaitteen, äänimerkin, sisätilapuhaltimen sekä pesulaitteen toiminta todennetaan yleensä jo koeajon aikana. Koeajolla varmistetaan myös näkyvyys ulos sekä
tausta- ja sivupeilien kunto. Nopeusmittarin toiminta ja sisustuksen kunto on helppoa
todeta samalla. (TRAFI/664120/03.04.03.00/2018.)
Testirataan sisältyy usein pyöräkosketus-, akselimassa- sekä jarrumittaukset. Pyöräkosketus mitataan vaimennintesterillä, josta tuloksena saadaan heilahduksenvaimentimien
toimintakyky. Heilahduksenvaimentimien testaukseen on maaliskuun alusta 2004 alkaen
ollut pakollista käyttää siihen tarkoitettua laitetta, joista yleisimmät ovat EUSAMA-menetelmä sekä amplitudi- eli Boge-menetelmä. (Tervo 2015, 15–17.) EUSAMA-menetelmän
toteutus on havainnollistettu kuvassa 4. Jarrudynamometrissä mitataan jarrujen soikeus,
vierintävastus sekä jarruvoima. Jarrudynamometrillä mitataan jarruarvot yleensä yhdeltä
akselilta kerrallaan, ja tulokset ovat luettavissa joko analogiselta tai digitaaliselta näytöltä. On kuitenkin huomattavaa, että monien nelivetoautojen voimansiirron luonteesta
sekä niiden testaamiseen vaadittujen lisälaitteistojen korkeasta hinnasta johtuen nelivetoisten autojen jarrut testataan usein hidastuvuusmittarilla koeajon yhteydessä.

Kuva 4. Havainnekuva EUSAMA-menetelmän toteutuksesta (Buczaj 2007).
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4.2 Päästömittaus ja OBD-testi

Suurimmalle osalle Suomen liikenteessä kulkevista autoista on katsastuksessa tai sen
yhteydessä suoritettava pakokaasujen päästömittaus. Päästömittaus suoritetaan
1.1.1978 jälkeen käyttöönotetuille bensiiniautoille joutokäynnillä. Kolmitoimikatalysaattorilla varustettuihin autoihin mittaukset suoritetaan sekä joutokäynnillä että korotetulla
moottorin pyörintänopeudella. (TRAFI/33608/03.04.03.03/2010.) Lisäksi 1.1.2001 lähtien rekisteröidyille ajoneuvoille suoritetaan OBD-tarkastus päästömittauksen ohella. Alle
10 vuotta vanhoille bensiinikäyttöisille ajoneuvoille suoritetaan vain OBD-tarkastus. (Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 19.12.2002/1245; Seppälä 2018.)
Dieselkäyttöisistä ajoneuvoista mitataan savutus- eli k-arvo. Savutusarvo tulee mitata
vuodesta 1980 alkaen käyttöönotetuista dieselajoneuvoista. Savutusarvoa ei kuitenkaan
mitata, mikäli ajoneuvo on ensirekisteröity liikenteeseen 1.9.2016 tai myöhemmin. Tällöin autolle suoritetaan vain OBD-tarkastus. (Seppälä 2018.) Sekä bensiini- että dieselkäyttöisten autojen sallitut pakokaasujen raja-arvot ovat pienentyneet jatkuvasti tekniikan ja säädösten kehittyessä, joten eri ikäisten autojen pakokaasumittauksissa on sovellettava kullekin autolle relevantteja raja-arvoja. Joissain paikoissa päästömittaus suoritetaan ulkona, toisaalla se kuuluu sisällä suoritettaviin toimenpiteisiin.
Pakokaasumittausta ei tarvitse suorittaa katsastuksessa, mikäli asiakkaalla on mukanaan tosite hyväksytysti suoritetusta mittauksesta. Tositteelle ja sen sisällölle on asetettu
tiettyjä vaatimuksia, jotta se voidaan hyväksyä lainvoimaisena katsastuksessa. Tositteessa on oltava mm. mittauksen suorittamispäivämäärä, suorittajan allekirjoitus ja nimen selvennys, mittausarvot sekä mittauksen suorittaneen yrityksen tietoja. Tosite pysyy
voimassa 3 kuukautta mittaushetkestä lähtien. Myös OBD-mittauksesta on mahdollista
saada samankaltainen tosite. (Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 19.12.2002/1245; Asetus ajoneuvojen katsastuksesta 1702/1992.)
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4.3 Sisällä suoritettavat tarkastukset

Testiradan suorittamisen jälkeen tarkastettava auto ajetaan sisälle loppuja tarkastuksia
varten. Sisällä varmistetaan auton korin sisustuksen, ulkopuolen sekä pohjan määräystenmukaisuus. Katsastajan on käytävä läpi turvalaitteiden toiminta, valojen tarkastukset,
varoituskolmion löytyminen sekä muut lakisääteiset asiat. Auton ulkokuoressa ei saa olla
teräviä kulmia tai ruostevaurioita, jotka voisivat aiheuttaa jalankulkijoille erityistä vaaraa
kolaritilanteessa. Moottoritilasta tarkastetaan moottoriin, akkuun ja nesteisiin sekä niiden
mahdollisiin vuotoihin liittyviä asioita. (TRAFI/664120/03.04.03.00/2018.)
Sisustan ja ulkokuoren tarkastamisen jälkeen auto yleensä nostetaan siltanostimella ylös
ja siirrytään auton alla suoritettaviin tarkistuksiin. Joissain katsastustoimipaikoissa suositaan kuitenkin nostimen sijasta tarkastuskuilua, johon katsastaja laskeutuu rappusia tai
portaikkoa pitkin. Auton alustasta tarkastetaan nivelien, jousien, heilahduksenvaimentimien, helojen, laakerointien, jarru- ja polttoaineputkien sekä -letkujen kunto. Apuna käytetään usein lisävalaisinta, kuten taskulamppua. Helojen ja laakerointien kunnon määrittämisessä käytetään apuna välystentarkistuslaitetta sekä kevennintä, ajoneuvokohtaisesti voidaan tarvita myös erikoistyövälineitä. Alusta ja pohja tarkastetaan ruostevaurioiden varalta silmämääräisesti sekä siihen soveltuvalla hakulla tai asennusraudalla. (Trafi
/191268/03.04.03.00/2018.)
Pyöränkotelot tarkastetaan silmämääräisesti ruostevaurioiden varalta silloin, kun tarkastettava akseli on keventimellä nostettuna ylös. Etupyörät käännetään ääriasennosta toiseen ja jarruletkujen sekä -laitteiden kunto tarkastetaan. Jousien ja heilahduksenvaimentimien eheys tarkastetaan pyöränlaakereiden ja raidetankojen ohella. Tarkastuksien jälkeen ajoneuvo lasketaan pyöriensä varaan.

4.4 Päätetyö

Näyttöpääte- tai lyhyemmin päätetyö tarkoittaa sellaista työtä, joka tehdään näyttöpäätteen sekä sen oheislaitteiden, ohjelmistojen ja niiden käyttämiseen tarvittavien kalusteiden

sisältämällä

työpisteellä

(Valtioneuvoston

päätös

näyttöpäätetyöstä

22.12.1993/1405). Katsastajien suorittaman päätetyön määrä lisääntyy jatkuvasti. Monilla katsastustoimipaikoilla ei ole vastaanottovirkailijoita tai asiakaspalvelijoita erikseen,
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vaan katsastajat hoitavat asiakaspalvelun yhtenä työtehtävänään. Ajanvarauksien, aikataulujen, rahastamisen sekä muun asiakaspalveluun kuluvan ajan määrä voi olla hyvinkin suuri osa päivän tai viikon työajasta. Tietoja käsitellään tietokoneella, joten kaiken
edellä mainitun työn voidaan ajatella kuuluvan päätetyöksi. Asiakaspalvelulla tarkoitetaan tässä yhteydessä perinteistä, toimistossa tapahtuvaa asiakaspalvelua, ei niinkään
mahdollista tarkastushallissa asiakkaiden kanssa käytävää kommunikaatiota. Päätteellä
voidaan tarkastaa myös monia katsastettavan ajoneuvon tietoihin ja historiaan liittyviä
asioita, syöttää tietoa järjestelmiin tai tarvittaessa suorittaa lisäselvityksiä.
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5 KYSELY
Katsastajille suunnattu ergonomiakysely on olennainen osa tätä opinnäytetyötä. Kysely
laadittiin, jotta informaatiota saadaan kerättyä suurelta joukolta katsastajia ympäri Suomen. Ergonomian tutkimus on yleisestikin luonteeltaan sellaista, että reliaabelin tutkimuksen aikaansaamiseksi on taustamateriaali saatava kerättyä mahdollisimman laajalta
kohderyhmältä. Internetissä toteutettava kysely on mainio konsti kerätä informaatiota erilaisilta ihmisiltä, jotka kaikki työskentelevät hieman toisistaan poikkeavissa ympäristöissä. Myös yksilöiden fysiologisten, psyykkisten sekä henkisten eroavaisuuksien takia
jokainen käsittää asiat eri tavoin. Näiden seikkojen valossa tämän työn pääasialliseksi
tiedonkeruumenetelmäksi valikoitui internetkysely.

5.1 Kyselyn toteutus

Kysely luotiin Webropolsurveys-nimisellä ohjelmistosivustolla, jolle Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on käyttöoikeudet. Kysely sisälsi 19 kysymystä, joista yhteen oli
mahdollista vastata vapaamuotoisesti. Vastausten kokoamisen helpottamiseksi loput 18
kysymystä olivat monivalintatyyppisiä mielipidekysymyksiä. Vastausaika pyrittiin arvioimaan sellaiseksi, että kyselyn tekemiseen ei kuluisi yli viittä (5) minuuttia. Kysely on esitelty kokonaisuudessaan liitteessä 1. Kysymyksiin ei ollut pakollista vastata päästäkseen
siirtymään eteenpäin, vaan vastaukset oli mahdollista lähettää, vaikka kaikkiin kohtiin ei
vastannutkaan.
Kysely jaettiin katsastajille Yksityisten katsastustoimipaikkojen liiton eli YKL Ry:n kautta.
Kyselyyn vastaamista tai sitä avaavaa internetosoitetta ei salattu mitenkään, mutta osoitteen jakamisen kanssa noudatettiin äärimmäistä varovaisuutta. Tutkimuksen uskottavuuden säilyttämiseksi vain asianomaisille sekä YKL Ry:n jäsenille jaettiin linkki. Kyselyn
muokkaus- ja vastausten tarkasteluoikeus pidettiin salattuna.
Kyselyn nettilinkki avattiin 11.10.2019, jolloin se myös jaettiin YKL Ry:n jäsenille. Vastaamisaika loppui 29.10.2019, eli kysely oli vastaajille avoinna yhteensä 19 päivää. Vastaajia oli yhteensä 77, joista 67 % suoritti kyselyn linkin avaamispäivänä. Kyselyn avasi
yhteensä 112 ihmistä, joten vastausprosentti oli n. 69 prosenttia. Vastaamisajanjakso
haluttiin pitää lyhyenä, jotta ensimmäisen ja viimeisen vastaajan välillä ei olisi ajallisesti
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suurta eroa. Kyselyä sekä sen toteutusta voidaan pitää onnistuneena ja uskottavana,
joten sen pohjalta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää osana tätä työtä.

5.2 Kyselyn rakenne

Kyselyn sisältämät kysymykset on pyritty kategorioimaan kolmen otsikon alle. Perustiedot-kysymyksillä pyritään selvittämään vastaajan fyysisen työkyvyn edellytykset yhdessä
muiden ammattiin liittyvien yleistietojen kanssa. Työvälineisiin ja -tiloihin liittyvissä kysymyksissä tarkastellaan sananmukaisesti välineiden käyttömukavuutta sekä tilojen suunnittelun onnistuneisuutta. Työhön liittyvät tiedot tarkastelevat syvemmin vastaajien työtehtäviin, -tapoihin ja -tottumuksiin sisältyviä käsityksiä.
Suoranaisesti terveyteen liittyvien kysymyksien muodostamisessa pyrittiin ottamaan
huomioon ihmiskehon fyysiset ominaisuudet sekä eri rasitusmuotojen vaikutukset jaksamiseen niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Tavoitteena oli jäsennellä kysymykset
luontevaan järjestykseen, jotta vastaaminen olisi miellyttävää.

5.3 Kysymykset ja tulokset

Tässä osassa käsitellään kyselyssä esitetyt kysymykset sekä saadut vastaukset yksitellen. Lisäksi vastauksia analysoidaan riippumattomasta näkökulmasta. Vastausten hajontaan vaikuttaa olennaisesti katsastusasemien väliset eroavaisuudet toimintatavoissa,
henkilöstössä sekä laitteistoissa. Kaikki aspektit pyritään ottamaan huomioon kokonaiskuvan luomisessa. K1 Katsastus Kaarinalla on olemassa riskienarviointilomake, jota he
käyttävät apuna riskien havainnoimisessa, arvioinnissa sekä ongelmanratkaisuissa. Kyselyn kysymykset on pyritty laatimaan siten, etteivät ne suoranaisesti käsittelisi samoja
asioita kuin liitteessä 2 esitellyssä, jo olemassa olevassa riskienarviointilomakkeessa.

5.3.1 Perustiedot

Kohta 1. Vastaajien ikäjakauma

Suurin osa kyselyyn vastanneista katsastajista ovat kronologiselta iältään 30–45-vuotiaita. Lähes kolmannes, eli 32 % vastaajista, ilmoittaa ikänsä osuvan 45–55 ikävuoden
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haitariin. Loput vastauksista jakautuvat likimain tasan yli 55-vuotiaisiin sekä 20–30-vuotiaisiin. (Kuvio 1.)

Kuvio 1. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma n = 77.
Kohta 2. Kokemus katsastustoiminnasta

Suurimmalla osalla vastanneista on vähintään 5 vuoden kokemus katsastustoiminnasta.
Lähes yhtä suurella osalla on puolestaan vähintään 15 vuoden kokemus alasta. (Kuvio
2.) Kokemuspohja eri menetelmien suorittamisesta sekä laitteiden käyttämisestä vaihtelee vastaajien välillä, mikä on odotettua ja toivottua. Vastaajien ikähajonta voi aiheuttaa
näkemyseroja, jotka heijastuvat vastauksista.

Kuvio 2. Kyselyyn vastanneiden katsastajana toimimisen historia vuosina n = 77.
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Kohta 3. Kysymys: Kuinka monta autoa katsastat keskimäärin päivässä?

Katsastusasemien määrä on lisääntynyt viime vuosien aikana lähes eksponentiaalisella
nopeudella, mikä tarkoittaa liikenteessä olevien autojen katsastamisen jakaantumista
yhä useamman katsastusaseman välille. Teoriassa yksittäiselle asemalle tulee siis katsastukseen keskimäärin pienempi osa autokannasta kuin ennen. Katsastusasemien
määrällisen lisääntymisen ohella 20.5.2018 alkaen uusien autojen määräaikaiskatsastusvälit harvenivat, minkä arveltiin vähentävän katsastuksia alkuun n. 13% valtakunnallisesti (Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 19.12.2002/1245; Martikainen 2019). K1 Katsastus Kaarinassa suoritettavien määräaikaiskatsastusten määrä ei kuitenkaan ole tiettävästi muuttunut.

Kuvio 3. Kyselyyn vastanneiden keskimääräiset katsastusmäärät henkilöä kohden yhden päivän aikana n = 77.
Kuviosta 3 nähdään, että kyselyyn vastanneiden mukaan yleisin autojen määräaikaiskatsastusmäärä katsastajaa kohden päivässä on n. 15–20kpl. Kahdeksan tunnin työpäivästä voidaan ruoka- ja kahvitaukojen jälkeen laskea aktiiviseksi työajaksi n. 7 tuntia,
jonka aikana tulisi katsastaa keskimäärin 17,5 autoa. Tällä laskennalla on yhden auton
katsastamiseen käytettävä aika n. 24 minuuttia. Mikäli asemalla ei ole asiakaspalveluhenkilökuntaa erikseen, on katsastajan siis 24 minuutissa suoritettava auton vastaanotto
(sis. asiakkaan rahastus ja palvelu), katsastus, katsastuspäätöksen sekä auton luovutus
sekä päätöksen ja mahdollisten vikojen kirjaaminen rekisteriin.
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Katsastajan työssä noudatetaan likimain samaa kaavaa kaikkien kevyen kaluston katsastusten kanssa. Jos autoja katsastaa päivän aikana 15–20kpl, voi autosta nousemisten määrä nousta helposti 50:n asti. Mikäli jokaisella autolla ajetaan täristinlevyjen yli,
selän nikamat altistuvat päivän aikana 60–80 kertaa tärinälle. Pakokaasuanalysaattorin
mittari voidaan joutua kiinnittämään jokaisen auton pakoputkeen, eli kumarruksia tulee
runsaasti. Erityisesti pakettiautojen pakoputken päät voivat olla auton alla, mikä lisää
asennon epämiellyttävyyttä entisestään. Oikeat asennot sekä työkalut ovat tärkeitä, sillä
toistoja kertyy huomattava määrä jo viikkojen ja kuukausien aikana.

Kohta

4.

Kysymys:

Oletko

urasi

aikana

ollut

sairaslomalla

tuki-

ja

liikuntaelinvaivojen takia?

Vastanneista suurin osa, tarkemmin sanottuna 67 %, ei ole uransa aikana joutunut sairaslomalle tuki- ja liikuntaelinvaivojen takia. Kyselyn mukaan vajaa kolmannes on uransa
aikana ollut sairaslomalla edellä mainitusta syystä 0–3 kuukautta, ja vain noin viisi prosenttia yli 3 kuukautta. Tulokset ovat sangen mainiot, sillä Reumaliiton (2019) mukaan
Suomessa yleisin sairasloman sekä toiseksi yleisin työkyvyttömyyseläkkeen syy on tukija liikuntaelimistön sairaudet. Lähtökohdat ovat siis hyvät, mutta kehitykselle on aina sijaa.

Kohta 5. Kysymys: Kuinka usein joudut keskimäärin käymään lääkärissä tuki- ja
liikuntaelinvaivojen takia?

Kahdeksan vastaajan kymmenestä on käytävä lääkärissä tuki- ja liikuntaelinvaivojen takia harvemmin kuin kerran kahdessa vuodessa. 12 % vastaajista sanoo näkevänsä lääkäriä keskimäärin kerran kahdessa vuodessa luiden, nivelien, jänteiden tai lihaksien kipujen takia. Vastaukset sopivat hyvin yhteen kohdan 4. tulosten kanssa. Lääkärikäynnit
ovat verrattain harvassa, ja suurimmassa osassa tapauksista lääkärissä käyminen ei
johda yli 3 kuukauden sairaslomaan, eli tuki- ja liikuntaelinvammat tai -sairaudet ovat
lieviä.
Laitteiden looginen sijoittelu ja työn tahdittaminen voivat vähentää työtapaturmien määrää, vaikkei ergonomisilla ratkaisuilla suoranaisesti pyritä työtapaturmiin vaikuttamaankaan. Paremmat, paremmin sijoitellut ja ergonomisemmat työvälineet soveltuvat paremmin työskentelyyn ja samalla mahdollisten tapaturmien riski pienenee.
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5.3.2 Työvälineisiin sekä -tiloihin liittyvät tiedot

Kohta 6. Väittämä: Työpaikalla on auton nostamista varten ajosiltanostin.

Ajosiltanostimella pystytään joitain poikkeuksia, kuten suuria asuntoautoja, lukuun ottamatta suorittamaan kaikki alustan ja pohjan tarkistukset. Kyselyn mukaan 8 %:lla katsastusasemista ei ole käytössä ajosiltanostinta. Noin puolella asemista on käytössään
ajosiltanostin, jotka lähes kaikki ovat lattiaan upotettuja. (Kuvio 4.) Käytettävät ajosiltanostimet ovat valtaosin saksinostimia, mutta myös vanhanaikaisempia nelipilarinostimia
käytetään. Vaihtoehtona ajoneuvonostimelle on tarkastuskuilu.
Ergonomian näkökulmasta nosturin lattiaan upottamiseen liittyy sekä positiivisia että negatiivisia aspekteja. Mikäli nosturi on upotettuna lattiaan, on ajoneuvosta sangen helppoa nousta, sillä ajoneuvon helmakynnyksen etäisyys tarkastushallin lattiaan on huomattavasti lyhyempi kuin ei-upotetussa versiossa. Toisaalta, kun tarkastettava auto on
nostettuna ylös, on upotuksen ja muun lattian välillä kynnys. Kynnykseen on mahdollista
kompastua tai kynnyksen reunalle voi astua huonosti, mikä voi johtaa mm. nilkan nyrjähdykseen. Kynnykset onkin usein merkitty keltamustalla teipillä, mutta se ei silti poista
tapaturman vaaraa. Nilkan nyrjähdys onkin Saarelman (2019) mukaan yleisin tuki- ja
liikuntaelimistön vamma.
Mikäli nostinta ei ole upotettu lattiaan, on ajoneuvosta noustessa kehon kiertymä liian
suuri. Kehon kiertymistä voi yrittää ehkäistä kurkottamalla vasenta jalkaa lattiaan nousemisen aikana, mikä puolestaan on pidemmän päälle epämiellyttävää. Korkeiden maastoja pakettiautojen kohdalla ilmiö korostuu entisestään. Monien uusien M1-luokan ajoneuvojen etuspoilerit ovat niin pitkällä edessä ja matalalla, että nosturin upottaminen lattiaan
alkaa pelkästään katsastuksen sujuvuuden vuoksi olla vakavasti harkittava vaihtoehto.
Tarkastuskuilu on kaikkiin autonostimiin verrattuna erittäin epäergonominen vaihtoehto.
Tarkastuskuiluun on mentävä rappusia pitkin, kuilussa on usein heikohko valaistus ja
erityisesti talviaikaan ympäröivä lattia hohkaa kylmää ilmaa. Tarkastuskuilun syvyyden
on oltava vähintään 1,3m, joten ihminen voi sinne pudotessaan kärsiä vakavia vammoja.
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Kuvio 4. Kyselyyn vastanneiden työpaikoilla käytettävät nostimet n = 77.
Kohta 7. Työvälineiden ergonomisuus.

Katsastuksessa käytetään apuna monenlaisia työvälineitä. Esimerkiksi rengasrauta,
peili, ruostehakku, tabletti ja taskulamppu ovat päivittäisessä käytössä, ja siksi niiden on
edistettävä työn onnistumista parhailla mahdollisilla tavoilla. Alla olevassa taulukossa
(Taulukko 2.) on esitettynä tällä hetkellä käytössä olevien työvälineiden sopivuus käyttöön katsastajien näkökulmasta. Taulukko osoittaa, että valtaosa katsastajista on kutakuinkin tyytyväisiä työvälineisiinsä, mutta parantamiselle on kuitenkin sijaa. Hieman yli
neljäsosa vastaajista on sitä mieltä, että käytettävät työvälineet palvelevat ergonomisia
periaatteita moitteetta.
Taulukko 2. Kyselyn tulokset käytössä olevien työvälineiden ergonomisuudesta.
Kohta 7. Väittämä: Käytettävissä olevat työvälineet ovat ergonomisia.
Vastausvaihtoehto

Vastausten määrä

Vastausten prosenttijakaumat

Täysin samaa mieltä

27

34 %

Osittain samaa mieltä

37

49 %

En osaa sanoa

5

7%

Osittain eri mieltä

7

9%

Täysin eri mieltä

1

1%

Yhteensä

77

100 %
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Työvälineet voivat käytettävyydeltään olla tarkoitukseen sopivia, mutta siitä huolimatta
niiden käyttäminen voi aiheuttaa mm. meluhaittoja. Monien työvälineiden käyttöön sisältyy sekä positiivisia että negatiivisia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi useiden ajoneuvonostimien tapauksessa. Nostimet voivat olla ketteriä nostamaan ja laskemaan autoa,
mutta nostokorkeus ei välttämättä riitä selkä suorana työskentelyyn. Joidenkin työvälineiden ergonomisia valmiuksia voidaan parantaa jo pienillä muutoksilla, esimerkiksi mukana kannettava tabletti on hyvä apuväline tietojen ja vikojen ylöskirjaamiseen reaaliaikaisesti katsastuksen edetessä, mutta ilman esimerkiksi kaulahihnaa, vaatii sen mukana
pitäminen jatkuvasti vähintään yhtä kättä.
Työvälineiden arvioinnissa on otettava huomioon lakien niille asettamat vaatimukset. Lisäksi niiden käyttämisestä työntekijälle aiheutuvia vaikutuksia voi pohtia kuormitusajattelun näkökulmasta, minkä jälkeen työkaluja on mahdollista pyrkiä optimoimaan katsastajille ergonomisimmiksi sovittamisajattelun avulla. Optimoitujen työkalujen ja -välineiden
käyttämisestä saa eniten irti, kun käyttää hyödykseen ihminen-kone-järjestelmäajattelun
malleja.

Kohta 8. Auton tarkastamiseen varattu tila.

Auton tarkastamiseen varattu minimitila on määritelty siten, että ” katsastukseen käytettävissä tiloissa pitää pystyä tarkistamaan mitoiltaan vähintään 2,50 m leveä, 3,0 m korkea ja 6,0 m pitkä ajoneuvo” (TRAFI/191268/03.04.03.00/2018). Lisäksi käytettävän ajoneuvonostimen on nostettava ajoneuvo vähintään 1,3 metriä korkealle ja vastaavasti tarkastuskuilun on oltava vähintään 1,3 metriä syvä (TRAFI/191268/03.04.03.00/2018).
Edellä mainitut kriteerit täyttyvät jokaisella lainvoimaisella katsastustoimipaikalla, vaikkakin moni paikka käyttää nostimia, jotka nostavat vieläkin korkeammalle. 28 % Kyselyyn vastanneista on osittain sitä mieltä, että auton tarkastamiseen varattu tila on riittävä.
69 %:n mielestä tilat ovat täysin riittävät auton tarkastamiseksi, ja 3 % on täysin eri mieltä.
(Taulukko 3.)
Nykylainsäädännön mukaan koeajon voi katsastuksen yhteydessä suorittaa julkisella
tiellä, joten toimitilojen läheisyydessä olevaa koeajorataa ei tarvita (Trafi 2017). Nykyiset
testiradat soveltuvat mittojensa puolesta kaikille kevyen kaluston ajoneuvoille, joten ainoa mahdollinen työskentelytilan puolesta ahdas paikka on nostin tai kuilu. Nostimen
kummallakin sivulla tulisi olla tyhjää tilaa vähintään 1,5 m ja edessä 2,0 m, jotta nosti-
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mella työskentely olisi tarkastettavasta ajoneuvosta huolimatta ihanteellista. Tarkastushallin kattokorkeuden olisi hyvä olla vähintään 5,5 m ja nostimen nostokorkeuden 2,0 m.
Mitä tiheämmällä välillä nostimen lukot ovat, sitä paremmin eripituiset työntekijät pystyvät optimoimaan oman työskentelyasentonsa.
Taulukko 3. Kyselyn tulokset auton tarkastamiseen varatun tilan riittävyydestä.
Kohta 8. Väittämä: Auton tarkastamiseen varattu tila on riittävä.
Vastausvaihtoehto

Vastausten määrä

Vastausten prosenttijakaumat

Täysin samaa mieltä

52

69 %

Osittain samaa mieltä

21

28 %

En osaa sanoa

0

0%

Osittain eri mieltä

0

0%

Täysin eri mieltä

2

3%

Yhteensä

75

100 %

Kohta 9. Auton tarkastamiseen käytettävä valaistus.

Ajosiltanostimiin sekä nelipilarinostimiin integroidut valosarjat ovat usein valaisukyvyltään heikkoja, etenkin vanhemmissa nostimissa. Valojen kuvut haalistuvat vanhetessaan sekä niiden pinta naarmuuntuu, mikä heikentää valaisukykyä entisestään. Valaisimien päälle tippuu tarkastettavista autoista helposti likaa, joten niitä on puhdistettava
säännöllisin väliajoin.
Autojen pohjalevyt sekä akselistorakenteet ovat väriltään lähes aina tummia tai mustia,
joten ne emittoivat eli heijastavat vain pienen osan absorboimastaan valosta. Märällä
ilmalla ilmiö korostuu, ja ajoneuvonostimien omat valot harvoin valaisevat autoa riittävästi. Välystesterin kaukosäädin on usein varustettu valaisimella, mikä helpottaa alustarakenteiden tarkastamista. Moni käyttää myös taskuvalaisinta apuna. Vastaajien mielestä valaistus riittää pääosin hyvin, sillä yhteensä 92 % vastaajista on täysin tai osittain
samaa mieltä väitteen kanssa. 8 % on osittain tai täysin eri mieltä väitteeseen.
Sovittamisajattelun näkökulmasta olisi suotavaa panostaa tehokkaisiin ja käytön kannalta vaivattomiin valaisimiin. Esimerkiksi otsalamppu on hyvä näkemisen apuväline, ja

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Arne Vuori

26

lisäksi se vapauttaa toisen käden taskulampun pitelemiseen verrattuna. Nostimien halogeenivalaisimet voi vaihtaa pitkäkestoisempiin sekä kirkkaampiin LED-valaisimiin, jotka
säästävät hieman myös sähkökuluissa.

Kohta 10. Taukotilat.

Taukotilojen osalta kyselyn vastausten hajonta oli suurta. Saadut tulokset on koottu kuvioon 5. Vastauksista käy ilmi, että taukotilat vaihtelevat laajalti eri yritysten tai toimipaikkojen välillä. Taukotiloissa tulisi viihtyvyyden takaamiseksi olla ainakin pöytä sekä työntekijöitä vastaava määrä istuimia, vesipiste sekä ruoan valmistamiseen tai lämmittämiseen tarkoitetut keittiölaitteet ja -tarvikkeet. Työntekijöille on syytä tarjota myös kahvinkeittimen tai kahvikoneen, vedenkeittimen sekä jääkaapin käyttömahdollisuus. Tavanomaiset ruokailuvälineet sekä kahvikupit ja niiden pesumahdollisuus ovat osa viihtyisiä
taukotiloja. Myös saniteettitilojen puhtauteen ja siisteyteen on kiinnitettävä huomiota.
Taukotilojen viihtyvyyteen vaikuttaa olennaisesti myös työpaikan ilmapiiri. Jokainen voi
kohdallaan vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin olemalla ystävällinen ja luomalla keskustelua.
Eri ihmiset rentoutuvat eri ympäristöissä, mikä on normaalia. Esimiehelle voi antaa ehdotuksia taukotilojen muuttamisesta henkilöstölle sopivammaksi, mikäli kaikki ovat yhtä
mieltä muutoksista. Nimettömät aloitelaatikot ovat myös mainio konsti, mikäli ehdotuksia
on miellyttävämpi antaa anonyyminä.

Kuvio 5. Taukotilat ovat mielestäni rentouttavat n = 77.
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5.3.3 Työhön liittyvät tiedot

Kohta 11. Väittämä: Työpaikalla on usein kiire.

Katsastusasemilla käyvien ihmisten määrä vaihtelee paljolti kellonajan mukaan. Monet
tulevat katsastuttamaan autonsa töistä päästessään, eli konttoreiden kävijämäärät monesti kohoavat sulkemisaikaa kohden. Monet katsastusasemat avaavat ovensa kello
kahdeksan sijaan vasta aamuyhdeksältä, ja palvelevat vastaavasti viiteen iltapäivällä.
Näin ollen neljältä töistään pääsevät asiakkaat ehtivät katsastukseen ennen sulkemisaikaa. 51 % Vastaajista on osittain samaa mieltä kohdan 11. väittämän kanssa. Täysin
samaa mieltä vastaajista on 25 %, joten valtaosan mielestä työpaikalla on ajoittain kiire.
Kiire ei välttämättä ole päivittäistä, vaan kiirettä voi esiintyä esimerkiksi kolmena päivänä
viikossa. Noin joka viidennen (21 %) vastaajan mielestä kiirettä esiintyy työpaikalla harvemmin kuin usein, ja 3 % vastaajista ei osaa varmasti sanoa.
Kiireettä on vaikea tasaannuttaa aloilla, joilla kiireen syntyminen liittyy vahvasti asiakkaiden aikatauluihin. Käytännössä kaikilla aloilla, joiden liiketoiminta perustuu asiakkaiden
tarpeiden palvelemiseen tavalla tai toisella, kiire esiintyy pulsseittain ja on vahvasti kellonaikaan sidonnaista. Katsastusasemalla hyvä konsti pureutua kiireen purkamiseen on
tarjota asiakkaille alennettu hinta katsastuksesta, mikäli asiakas on varannut katsastusajan etukäteen. Jos ajanvaraus on tehty internetissä, vähentää se katsastajan taakkaa
entisestään sellaisella asemalla, joissa katsastajat vastaavat puhelimeen ja suorittavat
muunkin asiakaspalvelun. Asiakas tulee asemalle etukäteen sovittuna aikana, ja muut
internetissä ajanvarauksen suorittavat näkevät, että kyseinen ajankohta on jo varattu.
Menettely ehkäisee kiirettä, sillä asiakkaat eivät saavu paikalle samaan aikaan. Moni
asema käyttääkin tällaista ideologiaa, mutta nykyään on kilpailun kovuuden vuoksi tarjottava palvelua myös ilman ajanvarausta. Katsastusasemien määrän lisääntyminen, kilpailu ja katsastustarjousten yleistyminen ovat alentaneet katsastusten keskimääräistä
hintaa viime vuosina (kuva 5).
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Kuva 5. Kilpailun koveneminen ja internetajanvaraukset ovat alentaneet katsastushintoja, 2000 = 100 (Moottori 2019).
Kohta 12. Väittämä: Joudun työpäivän aikana kumartumaan ja/tai kurkottamaan
useita kertoja.

Kysymyksen vastausjakauma on hyvin yksiselitteinen ja selkeä. Lähes 95 % vastaajista
on osittain tai täysin sitä mieltä, että työ sisältää toistuvaa kumartelua ja/tai kurkottelua.
Loput vastaajista ovat osittain eri mieltä tai eivät osaa sanoa. Kukaan vastaajista ei ollut
väitteen kanssa täysin eri mieltä. (Kuvio 6).

Kuvio 6. Tulokset: Joudun työpäivän aikana kumartumaan ja/tai kurkottamaan useita
kertoja n = 76.
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Jatkuva kumartuminen voi pidemmän päälle rasittaa ihmiskehoa. Katsastuksessa on vaiheita, joiden aikana katsastaja voi joutua kumartumaan. Kumartuminen voi olla vähäistä
tai suurta; Pakokaasumittarin asettaminen pakoputkeen, OBD2-lukijan kytkeminen pistokkeeseen tai ajovalokuvion ja -suuntauksen tarkistus suuntauslaitteen avulla. Katsastuksen loppuvaiheessa, kun auto on nostettu keventimillä ilmaan, ja nosturi on laskettu
pyöränkoteloiden ym. tarkastamiseksi sopivaan työskentelykorkeuteen, on monella tapana tarkastusten jälkeen kurkottaa asennusraudan avulla keventimet ala-asentoon.
Tällöin autoa ei tarvitse nostaa nostimella uudestaan ylös keventimien poistamisen
vuoksi, vaan sen voi laskea suoraan alas. Ergonomian näkökulmasta ajateltuna tällainen
käytäntö ei ole hyväksi ihmiskeholle. Lisäksi menettelyyn liittyy tapaturmariski, sillä katsastaja voi jäädä ajoneuvon ja nostimen ajosillan väliin puristuksiin. Katsastuskäyttöön
voitaisiin suunnitella keventimiä, jotka olisi mahdollista vapauttaa lepoasentoonsa kaukokäyttöisellä kytkimellä tai vastaavalla, jotta ajoneuvon alle ei tarvitsisi tässä tarkoituksessa kurkottaa tai nostaa sitä uudelleen ylös.
Kurkottaminen ei katsastajan työssä ole yhtä suuri ongelmatekijä kuin kumartuminen,
mutta myös siitä aiheutuu ihmiskeholle haittaa. Joissain työvaiheessa on katsastajan
sekä kumarruttava että mahdollisesti kurkotettava samanaikaisesti, mikä on luonnollisesti erityisen epäedullinen työskentelyasento. Tällainen tilanne voi olla mm. turvavöiden
tarkastus perheautosta, jossa on enemmän kuin kaksi penkkirivistöä. Turvavöiden tarkastuksessa kannattaa hyödyntää ajoneuvon kaikkia ovia sen sijasta, että pyrkii yhdeltä
puolelta ylettymään kaikkiin vöihin. Samalla tulee testattua kaikkien ovien saranointien
ja lukkojen toiminta.
Kuormitusajattelun mukaisesti kumartumista ja kurkottamista kannattaa pyrkiä mahdollisuuksien mukaan välttämään, mutta aina se ei ole mahdollista. Tilanteissa, joissa joutuu
kumartumaan, olisi se hyvä suorittaa selkä suorana, jotta pieniltäkin alaselän venähdyksiltä vältyttäisiin. Katsastaja joutuu työskentelemään vaihtelevissa olosuhteissa, ja esimerkiksi selän venähdysriskiä talvisaikaan lisää kylmät auton istuimet ja tarkastushallissa mahdollisesti esiintyvä veto. Kuormitusajattelu on hyvä keino tuki- ja liikuntaelinsairausten ennaltaehkäisyyn.
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Kohta 13. Väittämä: Siirrän kuljettajan istuimen itselleni optimaaliseen asentoon
koeajon ja/tai testiradan ajaksi.

Valtaosa kyselyyn vastanneista siirtää kuljettajan istuimen itselleen vähintäänkin tyydyttävään asentoon koeajon tai testiradan ajaksi. 25 vastaajaa 76:sta on väitteen kanssa
täysin samaa mieltä, 28 vastaajaa on osittain samaa mieltä, 14 on osittain eri mieltä ja 7
täysin eri mieltä. Loput kaksi eivät osaa sanoa. (Taulukko 4). Täysin samaa mieltä -vaihtoehto tulkitaan siten, että istuimen istuinosa säädetään optimaaliseen asentoon yhdessä selkäosan kanssa. Ergonomisesti ajateltuna tämä on paras vaihtoehto, sillä jalat
ja kädet saadaan sopivalle etäisyydelle hallintalaitteista. Mikäli tarkastuksen aikana tapahtuu jotain normaalista poikkeavaa, on katsastajan nopeaa ja tehokasta reagoida tilanteeseen hyvin säädetystä istuimesta.
Taulukko 4. Tulokset: Siirrän kuljettajan istuimen itselleni optimaaliseen asentoon koeajon ja/tai testiradan ajaksi.
Kohta 13. Väittämä: Siirrän kuljettajan istuimen itselleni optimaaliseen asentoon
koeajon ja/tai testiradan ajaksi.
Vastausvaihtoehto

Vastausten määrä

Vastausten prosenttijakaumat

Täysin samaa mieltä

25

33 %

Osittain samaa mieltä

28

37 %

En osaa sanoa

2

3%

Osittain eri mieltä

14

18 %

Täysin eri mieltä

7

9%

Yhteensä

76

100 %

Osittain samaa mieltä -vastaajat luultavasti siirtävät istuinta nopeasti yhdellä tai kahdella
liikkeellä siten, että siinä on suhteellisen mukava istua, mutta asento voisi olla vielä parempikin. He eivät välttämättä koske säätöihin laisinkaan, mikäli he mahtuvat istumaan
penkille ja yltävät kohtuullisesti hallintalaitteisin. Osana ajattelutyyliä voi olla se, että asiakastyytyväisuus kasvaa, kun penkkiin ei ole koskettu. Tämä vaihtoehto keräsi eniten ääniä.
Väitteen kanssa osittain eri mieltä olleet eivät luultavastikaan koske penkin selkänojasäätöön, ellei istuminen ole erityisen epämukavaa ja aiheuta välitöntä kipua.
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Penkkiä liikutetaan kiskoilla sellaiseen kohtaan, että hallintalaitteita on mahdollista käyttää. Täysin eri mieltä olleet eivät luultavasi koske penkin säätöihin laisinkaan, ellei se ole
välttämättömän pakollista.

Kohta 14. Väittämä: Työssä on vaiheita, jotka koen fyysisesti raskaiksi tai
rasittaviksi.

Väitteen 14. vastaushajonta on suurimpia koko kyselyssä. Hajontaa selittää osaksi ihmisten fyysiset, psyykkiset ja henkiset eroavaisuudet. Osalle tietyt työvaiheet ovat fyysisesti raskaampia kuin toisille, mutta he eivät silti välttämättä koe tilannetta raskaaksi tai
rasittavaksi. Toiselle kevyempikin fyysinen rasitus voi tuntua raskaalta. Kolmannella voi
olla perinnöllisiä selkävaivoja, joiden takia yksikin kumartuminen tekee kipeää. Vaikka
tuloksissa on hajontaa, kehitystä voidaan silti pyrkiä tekemään, sillä suuri vastaajien
joukko selvästi kokee osan työnsä tehtävistä raskaiksi tai rasittaviksi. Lähtökohdat kehitykselle ovat kuitenkin hyvät, sillä monen mielestä työssä ei kuitenkaan ole ollenkaan tai
on hyvin vähän fyysisesti raskaita tai rasittavia vaiheita. (Kuvio 7.)

Kuvio 7. Väitteen 14. tulosten prosenttijakauma n = 76.
Yksilöiden eroavaisuuksien takia on vaikea vetää yleispäteviä johtopäätöksiä siitä, mikä
on katsastajan työssä fyysisesti rasittavin tai raskain vaihe. Työnantajan on kuitenkin
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mahdollista pureutua ongelmaan kuormitusajattelun näkökulmasta esimerkiksi järjestämällä aika-ajoin kyselyitä, joiden kautta työntekijöillä on mahdollisuus tuoda esille fyysisesti raskaiksi tai rasittaviksi koettuja asioita. Lisäksi taukohuoneeseen voi asettaa vaikkapa aiemmin mainitun aloitelaatikon, johon työntekijät voivat anonyymisti asettaa kehitysehdotuksia. Kyselyillä sekä aloitelaatikoilla on lisäksi työmoraalia kasvattava vaikutus,
sillä työntekijät kokevat tulleensa kuulluksi ja heillä on vaikuttamisen mahdollisuuden
tunne. Työnantajan on tosin myös pyrittävä pureutumaan työntekijöiden esille nostamiin
asioihin parhaansa mukaan.
Joihinkin työn vaiheisiin, jotka voidaan kokea fyysisesti raskaiksi, voi olla vaikeaa löytää
ratkaisua. Esimerkiksi etupyörien kääntely voi olla fyysisesti raskasta, mutta se on silti
suoritettava. Muiden katsastajien kanssa on hyvä jakaa kokemuksia ja kerätä mielipiteitä
siitä, miten muut ovat kokeneet saman asian ja ovatko he löytäneet ratkaisua tai helpotusta ongelmaan. Ihminen-kone-järjestelmäajattelu on hyvä tuki tilanteisiin, joissa jokin
työvaihe, johon on vaikea työvälineillä tai -asennoilla vaikuttaa, pyritään saamaan kivuttomammaksi suorittaa.

Kohta 15. Väittämä: Työ sisältää työskentelyä epämiellyttävissä asennoissa.

Tulosten perusteella suurin osa katsastajista mieltää osan työskentelyasennoista epämukaviksi. 44 % vastaajista on väitteen kanssa osittain samaa mieltä, eli heidän mielestään työhön sisältyy päivittäisellä tasolla epämiellyttäviä asentoja, mutta jokaisen auton
katsastukseen niitä ei välttämättä sisälly. Hieman vajaa viidennes on vahvasti sitä mieltä,
että työ sisältää jatkuvasti epämiellyttäviä asentoja. Viisi prosenttia vastaajista on sitä
mieltä, että työ ei sisällä laisinkaan epämiellyttäviä vaiheita, neljännes vastaajista katsoo
työn sisältävän hyvin vähän epämiellyttäviä asentoja, tai niissä joutuu työskentelemään
todella harvoin ja vain lyhyen ajanjakson kerrallaan. (Kuvio 8).
Vaikka valtaosan mielestä katsastuksessa altistuu epämiellyttäville tai ihmiskehon kannalta epäedullisille työasennoille, positiivista on kuitenkin asennoissa viipymisen ajan lyhyys. Tavallisen henkilö- tai pakettiauton katsastuksessa työn tekijä on lähes jatkuvasti
liikkeessä ja asennot vaihtuvat tiuhaan. Toisaalta, epämiellyttävyyttä voi myös lisätä siirtymät asennoista toisiin, kuten jatkuva kumartuminen tai ylös nouseminen. Kevyt verryttely sekä jäsenten ojentaminen mm. taukojen aikana voi ehkäistä lihasten jumiutumista,
mikä vähentää epämiellyttävistä asennoista aiheutuvia kipuja. Työvaiheita ja -asentoja,
jotka ovat yksilön tai yhteisön mielestä epämiellyttäviä, kannattaa yhdessä työkaverien
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kanssa pohtia kuormitusajattelun näkökulmasta. Jatkuva fyysisen toimintakyvyn seuranta on katsastajan terveyden kannalta oleellista. Lisäksi kannattaa kokeilla uusia tapoja suorittaa eri työvaiheita.

Kuvio 8. Vastaajien näkemys määräaikaiskatsastajan työasentojen epämiellyttävyydestä n = 76.
Kohta 16. Väittämä: Työpaikalla on mielestäni panostettu ergonomiaan.

Vastaajien työpaikoilla on heidän mielestään muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta panostettu ergonomiaan. 18 vastaajaa 76:sta ovat varmoja siitä, että työpaikalla on yhdellä
tai useammalla konstilla pyritty parantamaan ergonomisia valmiuksia. Valtajoukko vastaajista, 35 vastaajaa, on sitä mieltä, että työpaikalla on luultavasti pyritty parantamaan
ergonomiaa, mutta eivät kuitenkaan ole aivan varmoja asiasta. Joitain pieniä parannuksia on voitu huomata, mutta ei olla varmoja siitä, onko tarkoitus ollut tehdä työskentelystä
mukavampaa, vai onko ergonomia parantunut sattumalta.
Yli kymmenes vastaajista, tarkemmin 13 %, ei osaa arvioida työpaikkansa panostusta
ergonomiaan. On siis mahdollista, että aihetta ei ole otettu puheeksi laisinkaan, tai sitä
on vain sivuttu pikaisesti. Yhteensä 13 vastaajaa on sitä mieltä, että työpaikalla ei ole
panostettu ergonomiaan.
Ergonomia mielletään jatkuvasti yhä tärkeämmäksi osaksi työskentelyä, sillä sen työperäisiä sairauksia ehkäiseviä vaikutuksia opitaan tulkitsemaan paremmin vuosi vuodelta.
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Yrityksen linjaukset työntekijöiden ergonomiasta sekä mahdolliset ergonomiset päämäärät ovat työntekijöiden kannalta relevanttia informaatiota, ja ne tulisi saattaa jokaisen
työntekijän tietoon. Menettely parantaa yrityksen ergonomista statusta, sillä jokaisella
työntekijällä on täten mahdollisuus alkaa kehittämään omaa toimintaansa ergonomisempaan suuntaan. Pienilläkin ergonomisilla parannuksilla on suuri ihmiskehoa säästävä
vaikutus, jos työntekijä katsastaa keskimäärin 15–20 autoa päivittäin. Lisäksi yrityksen
kannattaa asettaa työntekijöille päämääriä ja tarjota työkalu- sekä laitteistopäivityksiä niiden tueksi. Yrityksen toimesta vanhojen taskulamppujen tilalle kustannetut uudet LED
otsavalaisimet ja äänieristyslevyjen asentaminen seinille ovat esimerkkejä siitä, että yritys pyrkii tositarkoituksella parantamaan työntekijöiden oloja.

Kohta 17. Väittämä: Ergonomia on mielestäni tärkeä osa katsastajan työtä.

Kuten kuviosta 9 nähdään, on ergonomia katsastajien mielestä oleellinen osa työtä. Ergonomialla on suuri vaikutus työhyvinvointiin, ja on tärkeää, että työntekijät osaavat pitää
sitä arvossa. Katsastusalan ammattilaisten asenne ergonomiaa kohtaan on tutkimustulosten perusteella sangen mainio. Noin viisi prosenttia vastaajista ei tiedä, tulisiko ergonomian vaaka kallistaa positiiviseen vai negatiiviseen suuntaan. Yhteensä 10 Prosenttia vastaajista kokee aiheen epämiellyttäväksi, tai vaihtoehtoisesti aiheen käsittelyyn liittyy kielteisiä ajatuksia. Ergonomialle on onnistuttu kerryttämään uskottavuutta, ja sanalla
alkaa katsastajien keskuudessa olla positiivinen sointi. (Kuvio 9.)

Kuvio 9. Vastaajien näkemys ergonomian tärkeydestä katsastustyössä n = 76.
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Kohta 18. Väittämä: Katsastajien ergonomia on parantunut vuosien mittaan.

Kyselyn vastausten perusteella katsastajat kokevat ergonomian parantuneen vuosien
saatossa. On huomattavaa, että suurella osalla vastaajista ei ollut väitteeseen mielipidettä, mikä voi johtua työvuosien vähyydestä. (Kuvio 10.) Kysymykseen on nimittäin vaikea vastata, ellei omaa tarpeeksi kokemusta alalta. Ongelma otettiin huomioon kyselyn
laatimisvaiheessa, mutta sen ei katsottu vaikuttavan tutkimuksen reliabiliteettiin. Jotta
tulevaisuuden suuntaviivoja voidaan hahmotella oikeaan suuntaan, on menneisyyden
vaikutukset tiedettävä. Tulosten perusteella tähänastinen kehitys on ollut oivallista ja
suunta on oikea.

Kuvio 10. Vastaajien mielipidejakauma työergonomian kehityksestä katsastusalalla n =
76.
5.3.4 Vapaa sana

Vapaaseen sanaan tuli paljon vastauksia, ja niissä tuotiin hyvin esille kokemukseen perustuvia havaintoja sekä mielipiteitä ergonomiasta ja työtavoista. Suurimmassa osassa
vastauksia tuodaan esille päästömittaukseen liittyviä ongelmatekijöitä yhdessä niskaan,
hartioihin, polviin sekä selän kipuihin liittyvien asioiden kanssa. Myös eri vuodenajat aiheuttavat omat epämukavuustekijänsä katsastustyöhön. Vastaajat myös nostivat esille
joitain konsteja, joilla he ovat itsenäisesti parantaneet omaa ergonomiaansa. He ovat siis
pohtineet omaa työtänsä ergonomisista perspektiiveistä.
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Vastaajat kokevat pakokaasuanalysaattorin mittapään asettamisen auton pakoputkeen
epäergonomiseksi. Erityisesti pakettiautojen pakoputkeen mittapään asettaminen koetaan epämukavaksi, sillä se usein vaatii ryömimistä auton alle. Ainoa keino, jolla katsastusasemilla pystyttäisiin helpottamaan työvaihetta, on teleskooppivarren liittäminen mittapäähän. Tällaista vartta käyttäen ei välttämättä tarvitsisi ryömiä auton alle, joskin kumartua tarvitsisi silti. Varsi voisi olla kiinteästi asennettuna mittapäähän, ja sen pituutta
pystyisi säätämään tarpeen mukaan. Autoissa, joissa pakoputki loppuu auton taakse,
vartta pidettäisiin lyhyenä. Joitain vastauksia tuli myös pakokaasujen ilmaa pilaavasta
vaikutuksesta tarkastushallissa, mutta tässä työssä ei perehdytä pakokaasujen toxicometrisiin vaikutuksiin.
Niska-, hartia-, selkä- sekä polviongelmat nostivat vastauksissa päätään selvästi eniten.
Rasittuvuus oikean ja vasemman käden välillä mielletään hyvin epätasaiseksi, ja oikea
käsi kärsii rasitusvammoista selvästi vasenta enemmän. Yksi vastaajista kertoi opetelleensa vaihtamaan rengasrautaa kädestä toiseen riippuen siitä, kummalla puolella autoa
työskentelee. Menetelmällä oli ollut positiivinen vaikutus työn kuormittavuuteen, ja vastaajan kyynärpääkivut olivat vähentyneet huomattavasti. Myös laitteiden tarkka sijoittelu
keräsi kannatusta vastaajien keskuudessa, ja siihen kannattaakin käyttää resursseja ja
aikaa.
Monen mielestä pään ylöspäin suuntautunut staattinen asento erityisesti alustaa tarkastettaessa tekee kipeää niska- ja hartiaseudulle. Osa kertoo käyvänsä fysioterapiassa lievittämässä kipua. Ongelma tuodaan niin vahvasti esille, että osa vastaajista kokee alanvaihdon olevan tulevaisuudessa välttämätöntä. Pieni joukko vastaajista on sitä mieltä,
että venyttely tai lääkärissä käynti eivät vaikuta niska- tai hartiavaivoihin. Myös kanta,
jonka mukaan katsastajien tuki- ja liikuntaelinvaivat johtuvat vapaa-ajan aktiviteettien
puutteesta eikä niinkään työoloista, tuli kertaalleen ilmi. Työn voidaan kuitenkin todeta
olevan pääsääntöisesti staattisesti kuormittavaa. Ongelmaa pystyy parhaiten ehkäisemään itse venyttelemällä muutamia kertoja päivän aikana. Lyhytaikaisellakin venyttelyllä
on suuri vaikutus. Niska- ja hartiaoireita on mahdollisuus lievittää hieronnalla ja kivuliaimmissa tapauksissa fysioterapia on toimiva vaihtoehto.
Ulko-olosuhteiden vaikutus katsastuksen mukavuuteen on suuri. Vastausten mukaan oikean vaatetuksen arviointi erityisesti keväisin ja syksyisin on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Ulkona on viileää ja sisällä lämmintä, joten vaatteita on päällä aina liian vähän tai
liikaa. Vaihteleva kiire yhdistettynä ulko- ja sisätyöhön vaikeuttaa entisestään vaatetuk-
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sen korrelointia olosuhteisiin. Työnantajan tulisi mahdollisuuksien mukaan tarjota työntekijöille monipuolinen vaatetus eri olosuhteita varten. Työntekijöiden mielipiteiden kuuleminen auttaa vaatehankintoja tehtäessä. Koska Työ sisältää paljon kävelyä, jalkineiden tärkeyttä ei tule aliarvioida.
Ajoneuvoista nouseminen mielletään pidemmän päälle raskaaksi, sillä toistuva monotoninen elimistön kiertymisliike autosta noustessa rasittaa elimistöä yksipuoleisesti. Autot
ovat Suomessa pääsääntöisesti vasemmalta ohjattavia, joten vasen puoli elimistöstä rasittuu jatkuvasti autoista noustessa ja niihin istuuduttaessa. Kuormitusta keventää hieman istuimen säätäminen itselle sopivaan asentoon, jolloin siitä on helpompi nousta.
Kyselyyn vastanneiden kokemuksien mukaan katsastettavien autojen istuimet ovat talvisaikaan usein kylmiä, mikä mielletään epämukavaksi.
Vastausten mukaan tarkastuskuilu on erittäin epäergonominen ja epämiellyttävä käyttää.
Nykyään valtaosassa katsastusasemia on ajoneuvonostin, joten ongelma on verrattain
vähäinen. Joidenkin asuntoautojen ja suurien pakettiautojen tarkastuksissa kuilua on
kuitenkin käytettävä nostimen sijasta. Vastaajien mukaan renkaiden kääntely kyyrymäisessä asennossa on raskasta ja epämiellyttävää. Kuilut ovat myös liian matalia pitkille
katsastajille työskennellä selkä suorana.
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6 YHTEENVETO
Ergonomia on tärkeä osa katsastajan työtä. Katsastajan ammatissa keho rasittuu monin
eri tavoin työpäivän aikana, ja käytettäviä työvälineitä on monia. Työ sisältää kumartumista, kurkottamista, paikoittain heikkoa valaistusta, sydämen yläpuolella työskentelyä
sekä toistuvaa ajoneuvoon istuutumista ja sieltä nousemista. Mikäli tarkastushallin ovet
ovat auki viileällä tai kylmällä ilmalla, voi esiintyä myös vetoa. Usein, etenkin pienemmillä
katsastusasemilla, katsastajan työhön sisältyy myös toimisto- tai päätetyötä. Työ saattaa
olla myös henkisesti kuormittavaa, sillä ajoneuvon katsastajalla on suuri vastuu sen turvallisesta käytettävyydestä tieliikenteessä. Satunnaiset aggressiiviset asiakkaat lisäävät
työn henkistä ja psyykkistä kuormitusta.
Työn osana suoritetun katsastajille suunnatun ergonomiakyselyn toteutus onnistui ongelmitta ja tulokset vastaavat hyvin tutkimusongelmaan, eli kyselyn validiteetti on uskottava. Aihe vaikutti olevan kiintoisa myös vastaajien piirissä, sillä vastauksia kertyi roimasti. Vapaa sana -kohtaan tuli paljon positiivista palautetta kyselystä ja muutamia ehdotuksia jatkotutkimukselle. Tutkimuksesta selvisi, että katsastajien ergonomia on vuosien mittaan parantunut roimasti ja katsastajat kokevat asian samoin.
Työssä on tiettyjä vaiheita ja asentoja, joista tulisi jatkossa pyrkiä vähitellen pääsemään
eroon. Erityisesti pakokaasumittauksen suorittaminen ja työn staattisuus aiheuttavat
tuki- ja liikuntaelinvaivoja sekä niska- ja hartiakipua. Jatkuvat toistoliikkeet ja vaihtelevat
työolosuhteet ovat suuri haaste. Työtilat, -välineet sekä asemien valaistus koetaan ergonomisiksi ja riittäviksi työn suorittamiselle, eli fasiliteetit ovat niiltä osin pääsääntöisesti
kunnossa.
Jatkossa tutkimusta voisi tehdä työn psyykkisen kuormittavuuden vaikutuksista katsastajiin, katsastajien nykyhetken psyykkisen terveyden tilasta sekä siihen vaikuttavista asioista. Tässä työssä esiteltyjä aiheita on myös mahdollista käsitellä lisää pureutumalla
katsastuksen tehtäviin tai osa-alueisiin yksi kerrallaan ja pyrkiä sitä kautta pienentämään
työn kuormittavuutta niin henkisellä kuin fyysisellä saralla.
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Katsastajien työergonomiakysely
Katsastajien työergonomiakysely

Ergonomian merkitys työssä korostuu jatkuvasti ja kyselyn tarkoituksena on kartuttaa
katsastajien omia kokemuksia sekä mielipiteitä ergonomiaan liittyen. Kyselyn vastausten
pohjalta pyritään ideoimaan kehitysehdotuksia, jotta työ koettaisiin mahdollisimman mielekkäänä. Työergonomia tarkoittaa kaiken työssä esiintyvän välineistön sekä työmenetelmien kehittämistä ihmiselle suotuisammaksi.
Kysymyksiin valitaan vastausvaihtoehdoista se, joka parhaiten kuvaa omaa mieltymystänne. Kysymykset kohdistuvat kevyen kaluston määräaikaiskatsastuksiin. Aikaa kyselyn suorittamiseen menee noin 5 minuuttia. Kysely toteutetaan anonyymisti ja kyselyyn
vastanneiden yksityistietoja ei tuoda julki.
Perustiedot
1. Minkä ikäinen olet?
20-30v
30-45v
45-55v
yli 55v

2. Kuinka monta vuotta olet toiminut katsastajana?
0-5v
5-15v
15-30v
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yli 30v

3. Kuinka monta autoa katsastat keskimäärin päivässä?
0-10kpl
10-15kpl
15-20kpl
yli 20kpl

4. Oletko urasi aikana ollut sairaslomalla tuki- ja liikuntaelinvaivojen takia?
Ei
Kyllä, yht. 0-3kk
Kyllä, yht. 3-12kk
Kyllä, yht. yli 12kk

5. Kuinka usein joudut keskimäärin käymään lääkärissä tuki- ja liikuntaelinvaivojen takia?
useammin kuin kerran vuodessa
Kerran vuodessa
Kerran kahdessa vuodessa
Harvemmin
Työvälineisiin sekä -tiloihin liittyvät tiedot

6. Työpaikalla on auton nostamista varten nelipilarinostin.
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Kyllä
Kyllä, lattiaan upotettuna
Ei

7. Käytettävissä olevat työvälineet ovat ergonomisia.
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
En osaa sanoa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

8. Auton tarkastamiseen varattu tila on riittävä.
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
En osaa sanoa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

9. Valaistus auton tarkastamiseen on riittävä.
Täysin samaa mieltä
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Osittain samaa mieltä
En osaa sanoa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

10. Taukotilat ovat rentouttavat.
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
En osaa sanoa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä
Työhön liittyvät tiedot

11. Työpaikalla on usein kiire.
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
En osaa sanoa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

12. Joudun työpäivän aikana kumartumaan ja/tai kurkottamaan useita kertoja.
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Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
En osaa sanoa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

13. Siirrän kuljettajan istuimen itselleni optimaaliseen asentoon koeajon ja/tai testiradan ajaksi.
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
En osaa sanoa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

14. Työssä on vaiheita, jotka koen fyysisesti raskaiksi tai rasittaviksi.
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
En osaa sanoa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä
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15. Työ sisältää työskentelyä epämiellyttävissä asennoissa.
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
En osaa sanoa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Työhön liittyvät tiedot
16. Työpaikalla on mielestäni panostettu ergonomiaan.
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
En osaa sanoa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

17. Ergonomia on mielestäni tärkeä osa katsastajan työtä.
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
En osaa sanoa
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Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

18. Katsastajien ergonomia on parantunut vuosien mittaan.
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
En osaa sanoa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

19. Työhöni sisältyy katsastamisen lisäksi myös päätetyötä, kuten asiakaspalvelua.
Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
En osaa sanoa
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

20. Vapaa sana
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