
 Maataloustieteen Päivät 2016, www.smts.fi  

Opas turvalliseen karjanhoitoon 

Marja Kallioniemi
1)

  ja Hanna-Riitta Kymäläinen
2)

  

1)
Luonnonvarakeskus, Talous ja yhteiskunta, Vakolantie 55, 03400 Vihti, marja.kallioniemi@luke.fi 

2)
Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos, PL 28 (Koetilantie 5), 00014 Helsingin yliopisto, han-

na-riitta.kymalainen@helsinki.fi 

 
TIIVISTELMÄ      

Onneksi työtapaturmien määrä maatiloilla on laskenut viime vuosina. Kuitenkin esimerkiksi vuonna 

2013 työtapaturmasuhde maatalousyrittäjillä oli yli 2,5-kertainen palkansaajiin verrattuna: maatalous-

yrittäjille sattui 4 994 ja palkansaajille 1 887 työtapaturmaa 100 000 henkilöä kohti. Miltei puolet kai-

kista maatalousyrittäjien työtapaturmista tapahtui karjanhoitotöiden aikana. Luonnonvarakeskuksen 

(Luken) julkaisuun ”Opas turvalliseen karjanhoitoon” on koottu lukuisista eri lähteistä tietoutta ja 

ohjeita työturvallisuuden lisäämiseksi karjatiloilla.   

          Kotieläimet, koneet, liukastumiset, putoamiset ja ylirasittuminen ovat yleisimpiä tapaturmiin 

liittyviä tekijöitä. Oppaan alussa kerrotaan, miten turvallisuutta lisätään eläinten hoitotyön aikana. 

Seuraavaksi esitetään keinoja liukastumisten ja putoamisten ehkäisemiseksi sekä annetaan ohjeita 

kotieläintilan erilaisten koneiden turvallisesta käytöstä. Haitallista kuormittumista fyysisessä työssä 

torjutaan mm. oikealla nostotekniikalla. Työhyvinvointia edistetään annostelemalla kuormitusta koh-

tuudella. Oppaassa esitellään myös erilaisia selviytymistapoja elämän karikkovaiheisiin.  

          Kotieläintilan erityisiä vaaranpaikkoja ovat suljetut tilat eli esimerkiksi säiliöt, tankit ja siilot. 

Lietelannan sekoituksen ja liikuttelun aikana kaasujen määrät ja pitoisuudet voivat kohota nopeasti 

vaarallisiin lukemiin.  Lietesäiliöön menevä varustetaan turvavaljailla sekä pelastusköydellä ja säiliön 

ulkopuolella pitää olla aina varmistushenkilö seuraamassa tilannetta. Puhtaan hengitysilman takaa 

raitisilmalaite tai paineilmasäiliölaite. Vakavia onnettomuuksia on tapahtunut mm. traktoreilla, joissa 

ei ole turvaohjaamoa tai suojakaarta. Jos traktori syystä tai toisesta kierähtää ympäri, ohjaaja on todel-

lisessa vaarassa. Viime vuosina myös etukuormaajaan kiinnitetyn kauhan tai paalipihtien putoaminen 

tai kauhan maakosketus on aiheuttanut onnettomuuksia. Jotta onnettomuuksilta vältyttäisiin, tulisi 

etukuormaajan kiinnitykset tarkistaa, ajonopeuden tulisi olla kuljetuksen aikana kohtuullinen ja ohjaa-

jan kannattaa käyttää turvavyötä.  

          Kotieläinrakennuksen sisäilma saattaa sisältää seoksen pölyjä, rikkivetyä ja ammoniakkia. Nii-

den yhteisvaikutus voi lisätä pölyn terveydelle haitallisia terveysvaikutuksia 2–4-kertaisiksi. Jos rehua 

tai kuiviketta jaetaan eläimille käsin, käytetään vähintään P2-luokan suodattimella varustettua hengi-

tyksensuojainta, joka asettuu kasvoille tiiviisti.  

          Zoonoosien eli eläimistä ihmiseen siirtyvien tautien oireet voivat olla vaihtelevia ja hankalasti 

tunnistettavia. Ilmastonmuutos saattaa lisätä zoonoosien esiintyvyyttä. Kotieläinten hoitajan kannattaa 

olla zoonoosien osalta valppaana, vaalia kotieläintilan tautisulkua ja huolehtia henkilökohtaisesta suo-

jautumisesta sekä hygieniasta. Opas sisältää tekstikokonaisuudet myös sähköturvallisuudesta, melun 

torjunnasta ja hätäensiavun antamisesta.  

          Tehokkainta turvallisuuden vaalimista on altisteen poistaminen esimerkiksi valitsemalla mah-

dollisimman turvallinen kemikaali. Koneita ja laitteita voidaan hyödyntää fyysisen rasituksen vähen-

tämiseksi esimerkiksi raskaiden taakkojen siirrossa. Kolmantena keinona on henkilökohtainen suojau-

tuminen ja neljäntenä turvallisuusosaamisen ylläpitäminen. Kehitä itsellesi turvallisuutta arvioiva kat-

se! 

          Opas on sähköisessä muodossa saatavilla osoitteessa http://jukuri.luke.fi/handle/10024/486090. 

Oppaan sisältöä koskevaa palautetta voi lähettää sähköpostiosoitteeseen karjaturva@luke.fi  

Asiasanat: karjanhoito, neuvonta, opas, työtapaturma, työturvallisuus 

  

http://jukuri.luke.fi/handle/10024/486090
mailto:karjaturva@luke.fi
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Johdanto 

Työturvallisuuden vaaliminen maataloudessa on haasteellinen tehtävä, sillä työolosuhteet vaihtelevat, 

ja erilaisia työvaiheita on runsaasti. Menetelmät, käytettävät koneet sekä laitteet osin vaihtuvat vuo-

denaikojen mukaan. Korjuukauden aikana toimitaan sääolosuhteiden sallimissa puitteissa, mikä voi 

lisätä kiirettä ja aikapaineita. Maatalousyrittäjä työskentelee usein yksin. Toisinaan maatilan töissä 

puurtaa ikääntynyt henkilö, ja väliin koneen ohjaimissa on viljelijäperheen nuorison edustaja. Viljelijä 

vastaa yrittäjien tapaan työympäristönsä turvallisuudesta itse, joskin työterveyshuolto voi tarjota tässä 

tehtävässä asiantuntevaa tukea ja apua.  

          Työtapaturmien määrä maatiloilla on viime vuosina ollut onneksi laskussa maatalousyrittäjien 

määrään suhteutettuna. Silti maatalous on edelleen yksi vaarallisimmista työaloista Suomessa. Vuonna 

2013 maatalousyrittäjille sattui 4 994 tapaturmaa 100 000 vakuutettua kohti, kun vastaava lukema 

palkansaajilla oli huomattavasti pienempi, 1 887. Työkuolemia puolestaan tapahtui vuonna 2012 maa-

talousyrittäjillä 9,4 sataatuhatta vakuutettua kohti ja palkansaajilla vain 1,5. Vuonna 2012 kuolemaan 

johtaneita tapaturmia oli maatiloilla seitsemän ja vuonna 2013 neljä. Vuonna 2013 kaikista maatalou-

den työtapaturmista 43 % tapahtui karjanhoitotöiden aikana. Yli neljänneksessä (26 %) työtapaturmis-

sa vamman välitön aiheuttaja oli eläin, ihminen tai kasvi. Oletettavasti eläimet ovat tässä ryhmässä 

yleisin tapaturman aiheuttaja (Suomen virallinen tilasto, 2014; Suomen virallinen tilasto, 2015).

  

 

Oppaan kokoaminen  

Oppaan kirjoittamisen taustana olivat kaksi aiemmin julkaistua artikkelia:   

Kallioniemi M. K., Raussi S. M., Rautiainen R. H. & Kymäläinen H.-R. 2011. Safety and Animal 

Handling Practices among Women Dairy Operators. Journal of Agricultural Safety and Health 17(1): 

63-78.   

Kallioniemi M. K., Simola A., Kinnunen B. & Kymäläinen H.-R. 2011. Stress in farm entrepreneurs. 

In: Langan-Fox J. and Cooper C. L. (Eds.) Handbook of Stress in the Occupations. pp. 385-406. Chel-

tenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.  

          Lisäksi oppaan kirjoittajalle (Marja Kallioniemi) tarjoutui mahdollisuus osallistua Iowan yli-

opistolla, USA:ssa järjestettyyn kurssiin “Agricultural Medicine” 9.-13.6.2014. Yhteistyö ja tietojen 

vaihto väitöskirjan esitarkastajan professori Deborah Reedin (Kentuckyn yliopisto, USA) kanssa joh-

datteli osaltaan oppaan kirjoittamista.   

          Opashanke sai taloudellista tukea Mela työturvallisuusapurahoista sekä MTT:n strategisen suun-

taamisen rahoituksesta. Parhaimmat kiitokset hankkeen rahoittajille. 

          Opaskäsikirjoitusta kommentoi ryhmä eri alojen asiantuntijoita. Palaute auttoi rakentamaan 

oppaan sisältöä mahdollisimman hyvin viljelijää palvelevaksi. Tekstin tavoitteeksi asetettiin hyödylli-

sen sisällön lisäksi muun muassa ytimekäs ilmaisu, jota on tehostettu luetteloiden ja väliotsikoiden 

avulla. Oppaan sisältöä kommentoivat seuraavat henkilöt: Marita Bjøru, maatalousyrittäjä, kätilö; Erik 

Lindroos, työturvallisuusagronomi, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Mela; Riitta Lehtinen, projekti-

päällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustiala; Hanna-Riitta Kymäläinen, dosentti, yliopistonleh-

tori, maataloustieteiden laitos, Helsingin yliopisto; Kari Maunula, tarkastaja, Luonnonvarakeskus, 

Vihreä teknologia (tekstiosuus ”Turvallisesti kotieläintilan koneilla”); Kristiina Myllyrinne, asiantunti-

ja, terveys ja ensiapu, Suomen Punainen Risti (tekstiosuus ”Onnettomuuden sattuessa eli hätäensiavun 

ABC”); Leila Mäkelä, tuotantoneuvoja, Länsi-Maito; Tuija Mäntylä, maatalousyrittäjä; Sami Myyrä, 

professori, Luonnonvarakeskus (Luke), Talous ja yhteiskunta; Anna-Riikka Pukari, asiantuntija, Maa-

talousyrittäjien eläkelaitos, Mela; Satu Raussi, johtaja, Eläinten Hyvinvointikeskus, Helsingin yliopis-

to; Deborah Reed, professori, Kentuckyn yliopisto ja Southeast Center for Agricultural Health and 

Injury Prevention, USA; Ari Ronkainen, tutkija, Luonnonvarakeskus, Vihreä teknologia (tekstiosuus 

”Turvallisesti kotieläintilan koneilla”) ja Silja Suni, lääketieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto (teks-

tiosuus ”Onnettomuuden sattuessa eli hätäensiavun ABC”). Oppaan kuvamateriaalia kerättiin hank-

keen tilakäynneiltä ja MTT:n arkistosta. Lisäksi puuttuvia kuvia saatiin Melasta ja Suomen Punaisesta 

Rististä. Haluamme kiittää kaikkia oppaan tekemisessä auttanutta ja tukenutta henkilöä sekä organi-

saatiota.   

Opas julkaistiin Luonnonvarakeskuksen internet-sivuilla 28.5.2015. Opas on kokonaisuudes-

saan saatavilla ja tulostettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-042-9. Marraskuun 

2015 puoleen väliin mennessä julkaisutiedosto oli avattu miltei 700 kertaa. Painetun oppaan voi tilata 
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osoitteessa  http://luke.juvenesprint.fi/fi/. Julkaisun hinta on 48 €, toimituskulut  9 €, jolloin painetun 

oppaan tilaaminen maksaa yhteensä 57 euroa.    

           

Oppaan sisältö  

Kotieläimet, koneet, liukastumiset, putoamiset ja ylirasittuminen ovat yleisimpiä tapaturmiin liittyviä 

tekijöitä. Oppaan alussa kerrotaan, miten turvallisuutta lisätään eläinten hoitotyön aikana. Karjanhoita-

jan kannattaa olla erityisen varuillaan, kun hoidettava eläin on kiimassa, tuntee kipua, sairastaa, pel-

kää, on loukkaantunut tai erotettu omasta ryhmästään. Myös juuri poikinut, jälkeläistään suojeleva 

eläin voi yllättäen hyökätä hoitajaa kohti. Ryhmän ylempiarvoisempaa eläintä väistävä yksilö voi töy-

täistä pienemmän esteen eli hoitajan pois tieltään. Omien hoidettavien eläinten tunteminen yksilöinä 

auttaa ennakoimaan ja välttämään vaarallisia tilanteita. Hoitajalla on hyvä olla aina jotain kättä pidem-

pää mukana, kun hän liikkuu eläinten joukossa. (Grandin, 1999; Raussi, 2003; Jahkola, 2005; Grandin 

& Deesing, 2008; Jahkola, 2013)  

          Oppaassa käsitellään myös keinoja liukastumisten ja putoamisten ehkäisemiseksi sekä annetaan 

ohjeita kotieläintilan erilaisten koneiden turvallisesta käytöstä. Koneiden ja laitteiden säännöllinen 

kunnossapito ehkäisee tapaturmia. Koneiden säätämisen, tukkeuman poiston tai puhdistamisen aikana 

kannattaa olla erityisen varuillaan. Automatisoidun laitteiston odottamaton käynnistyminen tai robotin 

liikkuminen ovat yleisimmät automaatiojärjestelmiin liittyvät tapaturman aiheuttajat. Laitteiston virta 

tulee kytkeä aina pois ennen huoltotoimenpiteitä. Vakavia onnettomuuksia on tapahtunut mm. trakto-

reilla, joissa ei ole turvaohjaamoa tai suojakaarta. Jos traktori syystä tai toisesta kierähtää ympäri, oh-

jaaja on todellisessa vaarassa. Viime vuosina myös etukuormaajaan kiinnitetyn kauhan tai paalipihtien 

putoaminen tai kauhan maakosketus on aiheuttanut onnettomuuksia. Jotta onnettomuuksilta vältyttäi-

siin, tulisi etukuormaajan kiinnitykset tarkistaa, ajonopeuden tulisi olla kuljetuksen aikana kohtuulli-

nen ja ohjaajan kannattaa käyttää turvavyötä. (Malm toim., 2008; Kiviranta, 2013; Deenan, 2014; 

Puustinen, 2014; Rohlman, 2014)  

          Fyysisistä kuormitustekijöistä oppaassa käsitellään haitallista kuormittumista fyysisessä työssä. 

Työhyvinvoinnin osalta käydään läpi, millaisia elementtejä työhyvinvointiin sisältyy. Riittävä yöuni, 

terveellinen ruoka, fyysinen kunto, arjen sujuvuus ja selkeät tavoitteet, mukavat ihmissuhteet, onnistu-

neet lomat sekä oma ammattitaito ovat kaikki työhyvinvointiin sisältyviä osia. Oppaassa esitellään 

myös erilaisia selviytymistapoja elämän karikkovaiheisiin. (Heiskanen et al., 2006; Jabe, 2010; Räisä-

nen, 2012)  

          Kotieläintilan erityisiä vaaran paikkoja ovat suljetut tilat eli esimerkiksi säiliöt, tankit ja siilot. 

Lietelannan sekoituksen ja liikuttelun aikana kaasujen määrät ja pitoisuudet voivat kohota nopeasti 

vaarallisiin lukemiin.  Lietesäiliöön menevä varustetaan turvavaljailla sekä pelastusköydellä ja säiliön 

ulkopuolella pitää olla aina varmistushenkilö seuraamassa tilannetta. Puhtaan hengitysilman takaa 

raitisilmalaite tai paineilmasäiliölaite. (Eskola, 2011; Mela, 2012; Merjama, 2012; Louhelainen, 2013) 

 Kotieläinrakennuksen sisäilma saattaa sisältää seoksen pölyjä, rikkivetyä ja ammoniakkia. Nii-

den yhteisvaikutus voi lisätä pölyn terveydelle haitallisia terveysvaikutuksia 2–4-kertaisiksi. Jos rehua 

tai kuiviketta jaetaan eläimille käsin, käytetään vähintään P2-luokan suodattimella varustettua hengi-

tyksensuojainta, joka asettuu kasvoille tiiviisti. (Lahin, 2000; Jääskeläinen, 2006; Gerr, 2014; Louhe-

lainen & Mäittälä, 2014; Mela, 2014)  

          Zoonoosien eli eläimistä ihmiseen siirtyvien tautien oireet voivat olla vaihtelevia ja hankalasti 

tunnistettavia. Ilmastonmuutos saattaa lisätä zoonoosien esiintyvyyttä. Kotieläinten hoitajan kannattaa 

olla zoonoosien osalta valppaana, vaalia kotieläintilan tautisulkua ja huolehtia henkilökohtaisesta suo-

jautumisesta sekä hygieniasta (Bickett-Weddle, 2014; Leedom, 2014; Sihvonen, 2012; Zoonoosikes-

kus, 2012). Opas sisältää tekstikokonaisuudet myös sähköturvallisuudesta, melun torjunnasta ja hätä-

ensiavun antamisesta.   

          Tehokkainta turvallisuuden vaalimista on altisteen poistaminen esimerkiksi valitsemalla mah-

dollisimman turvallinen kemikaali. Koneita ja laitteita voidaan hyödyntää fyysisen rasituksen vähen-

tämiseksi esimerkiksi raskaiden taakkojen siirrossa. Kolmantena keinona on henkilökohtainen suojau-

tuminen ja neljäntenä turvallisuusosaamisen ylläpitäminen. (Rohlman, 2014)  

          Oppaassa on monia yksityiskohtaisia neuvoja maatilan turvallisuuden edistämiseksi. Yleisenä 

toimintaperiaatteena tai -ohjeena voisi olla: ”Kehitä itsellesi turvallisuutta arvioiva katse!” Oppaan 

sisältö kokonaisuudessaan ilmenee Taulukosta 1.  
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Taulukko 1. Maatalouden työympäristön vaarat ja kuormitustekijät, esimerkkejä niistä sekä ”Opas tur-

valliseen karjanhoitoon” -julkaisun sisältö.  

  

 

Vaarat ja kuormituste-

kijät 
 

Esimerkkejä 
 

Oppaan sisältö 

TAPATURMAVAARAT Liukastuminen, kompas-

tuminen, esineisiin tör-

määminen, takertuminen 

Luku 2.   
Turvallisuus eläinten hoitotyössä 

Älä liukastu tai putoa 

Turvallisesti kotieläintilan koneilla 

Varo työskentelyä suljetussa tilassa 

Siisteys ja järjestys edistävät työturvallisuutta 

FYYSISET Kulumat, nivelsäryt, 

selkäkipu 
Luku 3.  
Haitallinen kuormittuminen fyysisessä työssä  

FYSIKAALISET Melu, tärinä, kuumuus, 

kylmyys, puutteellinen 

valaistus 

Luku 4.  
Kotieläinrakennukseen toimiva ilmanvaihto  

Vaimenna työympäristön melu 

Sähköturvallisuus 

Työ kuumassa ja kylmässä 

KEMIALLISET JA 

BIOLOGISET 

Torjunta-aineet, pesuai-

neet, liuottimet, baktee-

rit, virukset ja punkit 

Luku 5. 

Kemikaaliturvallisuus 

Eläimistä ihmiseen siirtyvät taudit - zoonoosit 

HENKISET Stressi, uupuminen, 

ahdistuminen 
Luku 6.  
Miten vaalin työhyvinvointia?  

Kuormitusta kohtuudella 

Miten tunnistan uupumisen?  

Selviytymistavoissa on vara valita! 

OHJEITA Suojaimet, työvaatteet, 

ensiapu 
Luku 7.  
Raskausajan riskit kotieläintilalla 

Suojaa lapset ja nuoret onnettomuuksilta 

Suurehkon maatilan pelastus- ja turvallisuus-

suunnitelma 

Henkilönsuojaimet 

Työvaatteet 

Kun kotieläintilalle palkataan työntekijä 

Onnettomuuden sattuessa eli hätäensiavun 

ABC 

 

 

Johtopäätökset 
Opas turvalliseen karjanhoitoon valmistui toukokuussa 2015. Oppaaseen on koottu lukuisista eri läh-

teistä tietoutta ja ohjeita työturvallisuuden lisäämiseksi karjatiloilla. Erilaisista lähteistä ja internetistä 

löytyy paljon kotieläintilojen turvallisuuteen liittyvää hyödyllistä tietoa, mutta aineistot ovat kuitenkin 

kovin hajallaan. Oppaan ideana on ollut koota yksien kansien väliin tietopaketti turvallisesta karjan-

hoidosta. Toivottavasti julkaistu opas auttaa vaalimaan työturvallisuutta ja työhyvinvointia kotieläinti-

loilla. Turvallista kotieläinten hoidon arkea! 
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