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FM, työhygieenikko Jukka Mäittälä, Työterveyslaitos

Pienkuormaimet ovat yleistyneet ko
vaa vauhtia maamme maatiloilla vii
meisen kymmenen vuoden aikana.
Suomalaisilla maatiloilla on tällä het
kellä pienkuormaimia vähintään 2 500
kappaletta ja määrä lisääntyy koko
ajan. Pienkuormain on hankittu pää
asiassa eläinten ruokintaan, mutta sil
lä tehdään myös muita maatilan töitä
sekä tuotantorakennuksen sisällä että
sen ulkopuolella. Runsas työlaitevali
koima mahdollistaakin mitä erilaisim
pia käyttökohteita. Monelle pienkuor
maimesta on tullut yksi maatilan
tärkeimmistä työkoneista. Siksi sen
turvalliseen käyttöön kannattaa kiin
nittää erityistä huomiota.
Maatiloista pienkuormainten pääkäyttäjiä
ovat lypsykarjatilat, joita syksyllä 2006
maatalouslomituksen paikallisyksiköiden
kautta pienkuormaintiloille lähetetyn kyselyn perusteella on 83 prosenttia kaikista
pienkuormaimen omistavista tiloista. Eli
kaikista pienkuormaintiloista noin 2 000
on lypsykarjatiloja. Kyselyn ajankohtana,
loka–marraskuussa 2006 maassamme oli
noin 14 000 lypsykarjatilaa, joista siis noin
joka seitsemännellä on käytössään pienkuormain. Naudanlihantuottajia kyselyyn
vastanneista oli noin 15 prosenttia eli kaikista pienkuormaintiloista vajaa 400 kpl.

Eläinten ruokintatyötä tehdään 365 päivää vuodessa ja se on käsityönä raskasta,
usein epäergonomista ja aina aikaa vievää. 30 lehmän tilalla säilörehua jaetaan
vuodessa 500 000–700 000 kg. Pienkuormaimet ovat monella – niin pienellä
kuin isommallakin – karjatilalla oivallisia apuvälineitä tähän, kunhan samaan aikaan
muistetaan kiinnittää huomiota työskentelyn turvallisuuteen ja terveellisyyteen.
Kuva: Markku Lätti

Yhdeksällä kymmenestä tilasta pienkuormaimen ostopäätöksen takana on ollut ensisijaisesti ruokintatyön helpottaminen. Karttusen (2004) mukaan esimerkiksi
vähintään yli 40 lypsylehmän maitotiloista
yli neljännes ja vähintään keskikokoisista
maitotiloista viidennes käyttää karjanhoitotöissä pienkuormainta.
Suurten ja keskikokoisten tilojen lisäksi
myös lukuisat pienet tilat, joilla tuotantorakennusten ahtaat tilat eivät salli esimerkiksi
muiden koneellisten rehunjakoratkaisujen

hyödyntämistä, helpottavat työtä pienkuormaimilla. Tehdyn kyselyn mukaan tällaisia
tiloja oli hieman yli puolet pienkuormaintiloista. Yleensä pienkuormaimella tehdään
ennen käsin tehtyjä töitä ja/tai keksitään
aivan uusia käyttökohteita. Pienkuormaimen monikäyttöisyys työlaitevalikoimineen
onkin ollut yksi tärkeä hankintakriteeri
lähes puolelle kuormaimen hankkineista
tiloista. Traktorin käyttötuntien määrää
pienkuormaimen hankinta on vähentänyt
vain joka kahdeksannella tilalla.

TTS TUTKIMUKSEN TIEDOTE LUONNONVARA-ALA: MAATALOUS 1/2007 (595)

2000
1500
1000
500

kertymä kpl

2500

06

05

20

04

20

03

20

02

20

01

20

00

20

99

20

98

19

97

19

96

19

95

19

94

19

93

19

92

19

91

19

19

19

19

90

0
89

hankittu kpl/v

400
350
300
250
200
150
100
50
0
hankintavuosi

Kuvio 1. Syksyllä 2006 pienkuormaintiloille tehtyyn kyselyyn pohjautuva arvio vuosittain maatiloille hankittujen pienkuormainten
määrästä kpl/v ja kertymä vuodesta 1989 vuoteen 2006 (vuoden 2006 osalta arvio vajaa johtuen kyselyajankohdasta). Sininen väri
tarkoittaa vuosittaisia hankintoja (vas.) ja vihreä niiden yhteenlaskettua kertymää.

Pienkuormain on yksi yleisimmistä karkearehun
jakolaitteista lypsykarjatiloilla. Ruokinnan varajärjestelmäksi, lähinnä pihattoihin, pienkuormaimen on hankkinut noin neljä prosenttia
pienkuormaintiloista. Joillakin uuden navetan
rakentaneilla tiloilla kuormain on hankittu nuor
karjan ruokintaan vanhan navetan puolelle.
Kuva: Janne Karttunen

TAPATURMARISKEJÄ
Maatiloilla on sattunut 2000-luvulla vuosittain 10–20 rekisteröityä eli lääkärin hoitoa vaativaa tapaturmaa pienkuormaimia
käytettäessä ja niiden määrä on valitettavasti koko ajan kasvussa. Rekisteröidyistä
tapaturmista yli puolet sattuu eläinten ruokintaan liittyen. Vakavia, yli 31 vuorokauden sairauslomaan johtavia pienkuormaintapaturmia sattui esimerkiksi vuonna 2004
yhteensä 5 kpl ja vuonna 2005 yhteensä
7 kpl.
Rekisteröityjen tapaturmien lisäksi maatalousyrittäjille sattuu henkilövahinkoja aiheuttavia lieviä tapaturmia, joita ei käydä
hoitamassa lääkärissä tai sairaalassa, vaan
haavat ja kolhut hoidetaan ”kotikonstein”.
Tällaisia tapaturmia on pienkuormaintiloille tehdyn kyselyn perusteella sattunut vuosina 1998–2006 arviolta lähes 400 kpl eli
keskimäärin yli 40 vuosittain.
Lisäksi maatiloilla sattuu erittäin paljon
niin sanottuja läheltä piti -tapauksia. Ne
olisivat hieman toisenlaisissa olosuhteissa
tai huonommalla tuurilla voineet johtaa


vakavaankin tapaturmaan (sairausloma
yli 31 vrk) tai ääritapauksessa jopa kuolemaan esimerkiksi kuormaimen kaatuessa.
Hankkeessa tehdyn kyselyn perusteella tällaisia läheltä piti tapauksia on ollut vuosina 1998–2006 yli 1 100 kpl eli yli 100 kpl
vuosittain.
Todennäköisesti luvut ovat vielä suurempia, sillä aina tällaisiin tapauksiin ei suhtauduta riittävän vakavasti, jolloin niitä ei
myöskään ilmoiteta vaaratilanteina. Arviolta joka kolmannella pienkuormaintilalla
on sattunut joko lievä henkilövahinkoon
johtanut tapaturma tai läheltä piti -tilanne
ilman henkilövahinkoa.
Tapaturmista ei valitettavasti aina ole
selvitty lääkäri-/sairaalakäynnillä tai säikähdyksellä, vaan Suomessakin on jo sattunut
pienkuormaimia käytettäessä useita kuolemaan johtaneita tapaturmia, joista ainakin
kaksi maatiloilla. Nämä kohtalokkaat tapaturmat olisivat olleet mitä ilmeisimmin
vältettävissä oikealla turvavarustuksella,
kulkuväylien riskikohteiden tunnistamisella
sekä turvallisilla työtavoilla ja käytännöillä.

TURVALLISUUS LÄHTEE KÄYTTÄJÄSTÄ
Pienkuormainten raideleveydet ovat kapeita, joten ne saa kaatumaan melko helposti
varsinkin raskaan taakan kanssa käännettäessä. Ne voivat kaatua myös ajettaessa
luiskissa, pyörän pudotessa esimerkiksi
suurempaan monttuun tai ojan/kaivannon
reunan pettäessä. Kuormainten kaatumisia
sattuukin tehdyn kyselyn perusteella lähes
40 vuosittain ja lisäksi tulevat vielä läheltä
piti kaatumiset. Usein niistä selvitään säikähdyksellä, mutta valitettavasti ei aina.
Kuormaimen kaatumisista lähes puolet
(46 %) sattuu runko-ohjattaville, vaikka
niiden osuus kokonaiskuormainkannasta
on vain runsas neljännes (29 %). Korkeampi painopiste ja taakan kuljetus käännök-

sissä voivat olla syitä tähän. Painopistettä
voi hieman madaltaa ja samalla koneen
vakautta parantaa käyttämällä takapainoja
ja/tai täyttämällä renkaat suolavedellä.
Monesti kaatumisten taustalla on myös
liian suuri tilannenopeus. Etenkin ensimmäisen kuormaimen hankkineiden kannattaa
opetella sen käyttö korostetun rauhallisesti
ja kokemuksen myötä sitten nostaa työskentelynopeutta. Kokemuksen karttuessa
ja työn tultua rutiininomaiseksi ei kannata
kuitenkaan ryhtyä ottamaan turhia riskejä,
vaikka itsestä tuntuukin että koneen hallitsee. Maltti ja harkinta ovat tärkeimmät
takeet turvalliselle työskentelylle.

Lattian jäätyminen liukkaaksi oviaukon kohdalla tai muut mahdolliset lämpimän ja kylmän
ilman vaihtelun alla olevat kohdat (mm. luiskat)
kannattaa tiedostaa. Rutiininomainen, joka
päivä tehtävä työ saattaa aiheuttaa herpaantumista varovaisuudessa ja tällaiseen paikkaan
tullaan liian suurella nopeudella. Seurauksena
voi olla törmäys johonkin tai jopa koneen
kaatuminen. Silmälasien huurtuminen voi myös
aiheuttaa vaaratilanteen, mikä kannattaa ottaa
huomioon. Kuva: Markku Lätti

Turvakaari tai -ohjaamo yhdessä turvavyön käytön kanssa estäisi suurimman osan
alle jäämisistä koneen kaatuessa, mutta
monikaan tila ei sellaisia kuormaimeensa
ole hankkinut. Vain noin 16 prosentissa
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Pienkuormaimen käytön turvalli
suus on viime kädessä käyttäjän
omien asenteiden varassa.
maatiloilla käytössä olevista pienkuormaimista on joko turvakaari tai -ohjaamo. Ja
osasta näistäkin se on poistettu esimerkiksi matalien oviaukkojen, maitoputkien tai
muiden tuotantorakennuksen matalien
rakenteiden takia. Vain joka viidennessä
kuormaimen kaatumistapauksessa kuormain on varustettu turvakaarella tai -ohjaamolla.
Turvavyön käyttö on perusteltua ilman
kuormaimen kaatumisriskiäkin, sillä erilaisiin esteisiin törmäämisiä sattuu vuosittain
runsaasti. Kannattaa kuitenkin muistaa,
että turvavyön käyttö ilman turvakaarta
tai -ohjaamoa on kiellettyä. Kaatumistilanteessa pysyt kyllä turvavyötä käyttäen
kyydissä, mutta jäät varmasti alle.

Työkoneen lukitus on aina käytävä tekemässä, vaikka se joskus esimerkiksi työkonetta
siirrettäessä tuntuisikin turhalta. Näin siitä tulee
automaatio, kuten turvavyön käytöstä autossa.
Lukitsematta jäänyt työkone voi puomia
nostettaessa tai työkonetta kallistettaessa irrota
yläkiinnikkeistään, jolloin se mahdollisine kuormineen tippuu alas. Pahimmassa tapauksessa
se voi pudota/liukua puomia pitkin kuljettajan
päälle. Tällaisia tapauksia sattuu tehdyn kyselyn
perusteella muutamia joka vuosi. Ajettaessa
maaston epätasaisuus taas voi aiheuttaa lukitsemattoman työkoneen tippumisen kuormaimen eteen, jolloin materiaalivahingot ovat
todennäköisiä ja kuormaimen kaatuminenkin
mahdollista. Kuva: Markku Lätti

PIENKUORMAIN ON PIENKUORMAIN!
Kynnykset, lattian tasoerot ja esimerkiksi
kulkuväylillä olevat rehukasat saavat helposti taakkaa kuljettavan kuormaimen perän pomppaamaan ilmaan, jolloin kuljettaja on vaarassa. Samoin voi käydä raskasta
taakkaa kuljettavan kuormaimen vauhdin
hidastuessa nopeasti.
Edellä mainituista syistä johtuvia kuormaimen perän yllättäviä nousuja korkealle
sattuu tehdyn kyselyn perusteella lähes 60
kpl vuosittain. Näiden lisäksi perän nousun yhteydessä keskimäärin 7 tapauksessa
kuljettaja on lyönyt päänsä joko kattoon,
ovenkarmiin, putkiin tai muuhun kulku-

väylän yläpuolella olevaan esteeseen. Onnekkaimmassa tapauksessa siitä selvitään
ainoastaan ankaralla päänsäryllä, pahimmassa tapauksessa seuraukset ovat kohtalokkaita.
Perän nousun yhteydessä on lisäksi
mahdollista jäädä kuormaimen ja matalan
kohteen esimerkiksi oven yläkarmin väliin puristuksiin. Tästäkin on valitettavasti
maassamme jo esimerkkejä.
79 prosentilla pienkuormaintiloista matalin kohta kulkuväylällä, josta pienkuormaimella kuljetaan, on 200 cm tai alle, 37
prosentilla alle 180 cm ja noin 6 prosentilla
alle 160 cm. Jos ja kun tällaisia kulkuväyliä
kuitenkin käytetään, on oltava erityisen
varovainen.

Matalat kohdat (maitoputket, oviaukot yms.),
joihin on vaarana kuormaimella normaalisti
ajettaessa lyödä päänsä, kannattaa merkitä
esimerkiksi näkyvällä varoitustarralla. Joka
päivä tehty työ ”sokeuttaa” vaaroille, jolloin
vaaranpaikan tekeminen näkyväksi auttaa
muistamaan sen paremmin. Kuva: Markku Lätti

Samanlaista varovaisuutta on toki noudatettava korkeammillakin kulkuväylillä,
sillä perän noustessa kuljettajan pää voi
kohota reilusti yli kahden metrin korkeuteen. Joka kolmannella pienkuormaintilalla joudutaan varomaan matalalla olevia
maitoputkia ja joka viidennellä tilalla matalia oviaukkoja ja kynnyksiä. Jos kynnykset
kulkuväylillä eivät ole aivan välttämättömiä
esimerkiksi tuotantorakennuksen lämpötalouden tai ilmanvaihdon toimivuuden
kannalta, niin ne kannattaa poistaa. Sellaisissakin paikoissa, joissa kynnys on lähinnä
estämässä ilmanvirtausta, voidaan käyttää
esimerkiksi kumilistaa kynnyksen asemesta.
Raskaita taakkoja pitää aina kuljettaa
mahdollisimman alhaalla, jotta perä ei pääse yhtäkkiä pomppaamaan ylös. Joissakin
tapauksissa perän kohotessa turvakaaresta
olisi hyötyä, mutta esimerkiksi oviaukosta
kuljettaessa tai maitoputken kohdalla sekään ei välttämättä estä vamman syntymistä. Kuljettajan takana oleva turvakaari
estää kyllä pään lyömisen kattoon, mutta
ei välttämättä kattoa matalammalla oleviin
kohteisiin.
Kuljettajan edessä oleva turvakaari taas
ei välttämättä estä pään lyömistä kattoon

ellei se ole taivutettu taakse ”katoksi”. Takaa eteenpäin kaartuva turvakaari suojaa
kattokosketuksilta ja litistymisiltä oven yläkarmin ja koneen väliin, mutta sekään ei
välttämättä suojaa törmäyksiltä putkistoihin. Neljä- tai kolmipilarinen turvakehikko
suojaa hyvin kaikissa tällaisissa tilanteissa,
mutta ahtaissa tiloissa niiden käyttö on valitettavasti rajallista, kuten myös tavallisten
turvakaarien käyttö.

Jos kuormain ei jaksa nostaa taakkaa kunnolla
tai perä nousee taakan painosta ilmaan, on
taakkaa pienennettävä tai työ hoidettava traktorin etukuormaajalla. Ihmisten käyttäminen
vastapainoina aiheuttaa aina vaaratilanteen.
Kannattaa muistaa, että pienkuormain on
nimensä mukaisesti tarkoitettu pienimuotoisiin
töihin eli sillä ei kannata yrittää tehdä traktorin
suorituskykyä vaativia töitä. Kuva: Markku Lätti

Raskaiden taakkojen kanssa ajettaessa
”mäkeä” ylös tai alas kannattaa edetä keula ylämäen suuntaan, jolloin perä ei pääse
niin helposti nousemaan. Lisäksi kannattaa
muistaa, että perä tulee myös vauhdilla
alas, kun taakkaa vaistomaisesti lasketaan,
jolloin selkä voi joutua koville. Ilman työkonetta etuperin ramppia tai ajosiltaa ylös
ajettaessa taas täytyy muistaa, että keula
on silloin erittäin kevyt ja pomppaa herkästi ilmaan esimerkiksi kynnyksen kohdalla.
Alaspäin takaperin mentäessä taas äkillinen pysähdys kaataa kuormaimen herkästi
taaksepäin. Tällaisia kuormaimen vaarallisia keulan nousuja ajettaessa luiskissa,
joissa on ollut vaarana kaatua taaksepäin,
sattuu kyselyn mukaan vuosittain kymmenkunta.
Taakkojen nostot on aina tehtävä kuormaimen ollessa suorassa. Kuormaimella ei
myöskään saa koskaan ottaa liian suurta
taakkaa ylhäältä, esimerkiksi perävaunun
lavalta, hyllyltä tai paalipinosta. Silloin kaatumisvaara on erittäin suuri. Varsinkin, jos
kuormaus tehdään vielä koneen ollessa
vinossa nostokohteeseen nähden, jolloin
sen paino suuntautuu sivuun koneen keskilinjasta. Samoin raskasta taakkaa ei koskaan pidä nostaa runko-ohjattavan kuormaimen ollessa linkussa.
Joillakin valmistajilla on ainakin uusimmissa malleissa niin sanottu kuormahälytys ja sellaisen soisi tulevan käyttöön myös
muiden valmistajien koneissa. Kuorma
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hälytys varoittaa kuljettajaa varoitusvalolla
ja äänimerkillä, kun kuormain on vaarassa
kaatua etuakselinsa ympäri. Tällöin taakkaa on pienennettävä.
Kun siirretään raskaita taakkoja, perän
vakautta voidaan parantaa myös käyttämällä lisäpainoja takana. Niitä voi joko
ostaa tai sitten tehdä itse, kunhan vain
varmistetaan niiden kiinnipysyminen pienkuormaintyöskentelyn aikana. Lisäpainot
pienkuormaimeen on hankittu tai tehty
vain joka kolmannella tilalla.

Pienkuormaimissa on muistettava huolehtia
ohjaamoon nousukohtien pitävyydestä ja
puhtaudesta, jotta vältytään kolhuilta ja kaatumisilta. Niin sanotut pitotarrat kannattaa uusia
niiden mennessä huonoksi. Kuva: Markku Lätti

PIENKUORMAIN JA SIVULLISET
Pienkuormainten, etenkin liukuohjattavien, liikkeet voivat olla äkkinäisiä ja yllättäviä sivullisille, joten heidän on syytä pysyä
riittävän kaukana koneesta. Joka viidennellä tilalla joudutaan varomaan muita ihmisiä
pienkuormaintyöskentelyn aikana. Muutenkaan kuormaimen työskentelyalueella
ei kannata oleskella. Asia kannattaakin
tehdä riittävän selväksi etenkin lapsille.
Ohjeista huolimatta lapset saattavat kuitenkin ilmestyä yhtäkkiä koneen eteen tai
taakse, joten tarkkana kannattaa aina olla.
Kyselyn perusteella joka vuosi keskimäärin
seitsemässä tapauksessa lapset ovat olleet
vaarassa jäädä kuormaimen alle tai töytäisemäksi. Turvallisuuden vuoksi kannattaa
katsoa aina kuormaimen menosuuntaan,
vaikka peruutettaessa niskassa voi vähän
tuntuakin. Ylös nostettu puomi haittaa
jonkin verran näkyvyyttä eteenpäin, mikä
kannattaa ottaa huomioon vauhdissa ja
ympäristön tarkempana tarkkailuna.
Jos työtehtävään osallistuu useampia
henkilöitä, kannattaa sopia käsimerkit joilla
viestitään toisille koneen ollessa käynnissä.
Näin helpotetaan esimerkiksi tarkkuutta
vaativissa nosto-/siirtotöissä työn onnistumista ja parannetaan työntekijöiden
työturvallisuutta. On myös syytä muistaa,
että kuormaimella ei saa ikinä kuljettaa tai
nostaa muita henkilöitä tai käyttää kuormaimen ylösnostettua työlaitetta työskentelytelineenä.
Rehupihdeillä rehua jaettaessa on varottava myös eläimiä, jotka tottuvat nopeasti


kuormaimeen ja hamuavat rehua liikkuvan
koneen pihdeistä. Tiedossa on tapaus, jossa yli-innokkaan lehmän lypsyt loppuivat
rehupihdin piikkien osuttua vauhdilla päähän. Lähes 40 prosenttia pienkuormaintiloista ilmoitti joutuvansa varomaan eläimiä
työskentelyn aikana.
Silloin kun kuormainta ei käytetä, se
kannattaa pysäköidä tasaiselle alustalle ja
kytkeä käsijarru päälle. Työkone tulee aina

Kuljettajan on oltava koko ajan tarkkana
työskentelyalueelle tulevien sivullisten varalta.
Kuormaimen liikkeet ovat usein nopeita ja varsinkaan lapset eivät niitä osaa aina ennakoida.
Lisäksi kuormaimilla tehdään työtä myös heikossa valaistuksessa tai pimeässä (1/4 tiloista),
jolloin on erityisesti tarkkailtava ympäristöä.
Kuormainten valaistukseen on kiinnitettävä
huomiota, sillä lähes 60 prosentissa kuormaimista valaistus koetaan huonoksi. Noin 15 prosenttia tiloista onkin asentanut itse lisävaloja
kuormaimiin riittävän valaistustehon varmistamiseksi. Asia kannattaisi laittaa kuntoon jo
konetta ostettaessa. Kuva: Markku Lätti

laskea alas vahinkojen välttämiseksi. Myös
virta-avain tai päävirtakytkin kannattaa
ottaa pois kun työskentely kuormaimella
lopetetaan. Näin varsinkaan lapset eivät
pääse käyttämään sitä luvatta.

PALOTURVALLISUUS
Pienkuormaimia säilytetään talvella yleensä tuotantorakennuksessa, monesti rehu
ladon puolella tai talvella lämpimällä
puolella esimerkiksi rehun välivarastossa.
Pienkuormaimesta alkanut tulipalo on jo
tuhonnut muutamia tuotantorakennuksia kokonaan karjoineen päivineen, joten
kuormainten paloturvallisuuteen on syytä
suhtautua vakavasti.
Moottoritila kannattaa pitää puhtaana
sinne kertyvästä pölystä, oljista ja rehunkappaleista. Samoin kannattaa tarkistaa,
ettei mikään hankaa akunnapoihin. Hiertynyt hydrauliikkaletku on joissakin malleissa tulipaloja jo aiheuttanut. Tällaisissa
tapauksissa edes päävirtakytkin ei estä
oikosulkua.
Myös tankkauksessa kannattaa olla
tarkkana ja se onkin hyvä tehdä aina tuotantorakennuksen ulkopuolella. Bensiini
moottorilla varustetuissa kuormaimissa
tankkaus kannattaa tehdä vasta koneen
hieman jäähdyttyä. Monessa mallissa pa-

koputki on lähellä tankkausaukkoa ja bensan loiskahtaminen kuumalle pakoputkelle
synnyttää muutakin kuin lämpimiä ajatuksia. Tiloilla olevista kuormaimista reilu 2/3
(71 %) on dieselkäyttöisiä ja vajaa kolmannes (29 %) bensiinikäyttöisiä.

Jos koneessa on päävirtakytkin, on sitä myös
syytä käyttää. Päävirtakytkimen asentaminen
kuormaimiin, jossa sitä ei ole, on suositeltavaa.
Oikosulku esimerkiksi yöllä, koneen ollessa
sisällä tuotantorakennuksessa voi johtaa tuhoisiin seurauksiin. Kuva: Markku Lätti

KUORMAINTYYPIN VALINTA
Pienkuormaimen hankintaa harkitsevilla tiloilla kannattaa tarkkaan miettiä sen
tulevat käyttökohteet. Kun tarvitaan suurempaa nostovoimaa ja kaatokuormia ja
konetta käytetään runsaasti tuotantorakennuksen sisällä tapahtuvan työskentelyn
lisäksi myös ulkotiloissa, on järkevin valinta
monesti runko-ohjattu pienkuormain tai
Bobcat-tyyppinen pienkuormain. Jos taas
kuormainta käytetään vain tuotantorakennuksen sisällä kovilla alustoilla lähinnä
ruokintaan, voi valinta kallistua pienempään liukuohjattavaan. Yksi tärkeimmistä
valintaperusteista on yleensä tilat, joissa
pienkuormainta käytetään.
Hankintaa miettiessä kannattaa tarkkaan mittailla oman tuotantorakennuksen
kulkuväylien mitat ja samalla tarkastella
harkittavien koneiden mittoja. Yleisesti
maatilakäytössä olevien pienkuormainten
leveydet vaihtelevat 85 cm:stä 127 cm:iin.
Pääasiassa teollisuuskäyttöön tarkoitettujen Bobcat-tyyppisten pienkuormainten
leveydet ovat 110 cm:stä aina 200 cm:
iin. Kannattaa myös muistaa, että osassa
runko-ohjattavia kuormaimia kuljettajan
istuin kulkee käännöksissä ulompana kuin
koneen pyörät. Ahtaissa tiloissa, joissa
joutuu tekemään käännöksiä, istuinosa voi
siis ottaa kiinni seiniin tai kalusteisiin.
Valintaan vaikuttavat tietysti myös henkilökohtaiset mieltymykset ja kuormaimen
hinta. Liukuohjattavien (ei Bobcat-tyyppisten) verottomat hinnat liikkuvat varustelutasosta riippuen 10 000 euron molemmin
puolin ja runko-ohjattavien hieman alle
20 000 eurosta aina reiluun 40 000 euroon.
Tällä hetkellä pienemmät liukuohjatut
pienkuormaimet ovat tiloilla selvästi runko-ohjattuja yleisempiä (71 % / 29 %). Ti-
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Noin 40 prosentilla pienkuormaintiloista
kapein kulkuväylä, josta pienkuormaimella
kuljetaan, on alle 120 cm ja noin 6 prosentilla
alle 100 cm. Yli puolella (56 %) pienkuormaintiloista joudutaan pienkuormaintyöskentelyn
yhteydessä varomaan seiniä, oviaukkoja ja
kalusteita tilojen ahtauden takia. Kuva: Janne
Karttunen

lakoon kasvaessa ja tuotantorakennuskannan uudistuessa runko-ohjattujen osuus
tulee kuitenkin koko ajan lisääntymään.
Tänä päivänä noin 40 prosenttia tiloille
ostettavista pienkuormaimista on runkoohjattavia ja niiden osuus on ollut kasvussa
koko ajan.
Ennen ostopäätöstä kannattaa kokeilla
eri ohjaustyyppejä ja eri merkkejä omaan
käteen sopivan koneen löytämiseksi. Siksi lähiseudun tiloilla olevat kuormaimet
kannattaa käydä koeajamassa, jos siihen
vain tarjoutuu mahdollisuus. Samalla saa
hyvää opastusta kuormaimen turvallisesta
käytöstä kuormainta jo käyttäneiltä henkilöiltä.

KÄYTTÄJÄOPASTUS
Lomittajat ja muut pienkuormainta tilalla
käyttävät tulee opastaa huolellisesti ja ajan
kanssa kädestä pitäen kuormaimen turvalliseen käyttöön ja myös huoltoon. Samoin,
jos kuormainta lainataan vaikka naapurille,
on huolehdittava riittävästä opastuksesta.
Opettelu on syytä tehdä ensin ulkona tai
rehuladon puolella, jotta kuormaimen käsittelyn harjoitteluun on riittävästi vapaata
tilaa.
Valitettavan monella tilalla myös pienet
lapset päästetään käyttämään pienkuorYhtäkään pienkuormaimen osta
nutta ei saa jättää pelkästään
koneen mukana tulevan käyttö
ohjekirjan varaan!

mainta. Kyselyaineistoon perustuvan arvion mukaan lähes 250 alle 15-vuotiasta lasta käyttää pienkuormaimia. Monelle alle
15-vuotiaalle pienkuormain on kuitenkin
jännittävä ”lelu” eikä vakavasti otettava
työkone. Etenkään alle 10-vuotiaita ei pitäisi ikinä päästää käyttämään kuormainta
ja 10–15-vuotiaitakin vain valvotusti aikuisen opastuksella. Näin säästyttäisiin monelta vaaratilanteelta ja tapaturmalta.
Valmistajien ja myyntiorganisaatioiden
tulisi varmistaa kuormaimen hankkineiden perehdytys sen käyttöön. Käyttäjille
tehdyn kyselyn mukaan vain joka neljäs
kuormaimen ostaneista on saanut myyjältä opastusta sen käyttöön. Valmistajan
järjestämää käyttökoulutusta on saanut tai
tarjotussa käyttökoulutuksessa käynyt vain
muutama prosentti kuormaimen ostaneista. Suurin osa opetteleekin kuormaimen
käytön suoraan työtilanteissa ilman minkäänlaista ulkopuolisen antamaa opastusta turvallisista käytännöistä.

Tilan oman väen lisäksi pienkuormainta käyttä
vät tilalla myös lomittajat ja mahdolliset palkatut työntekijät. Heidän riittävästä opastuksesta
kuormaimen turvalliseen käyttöön on ehdottomasti huolehdittava. Kuva: Janne Karttunen

Kuormainten käyttöohjekirjoissa on
valmistajasta riippuen vaihtelevasti turvaohjeita, jotka täytyy ottaa huomioon työskennellessään ja lopettaessaan työskentelyn kuormaimella. Kukaan ei kuitenkaan
voi varmistaa, että kuormaimen ostaja lukee käyttöohjekirjan ja myös sisäistää siinä
annetut turvallisuusohjeet. Kuormainten
käyttäjille tehdyn kyselyn mukaan vain vajaa puolet on perehtynyt käyttöohjekirjaan
ennen kuormaimen käyttöä. Tietoa pienkuormaintyöskentelyyn liittyvistä riskeistä
on käyttöohjekirjasta lukenut jossain vaiheessa noin 60 prosenttia kuormaimen
pääkäyttäjistä. Ammattilehdistä tietoa on
saanut noin 40 prosenttia ja kuormaimen
myyjältä vain noin 20 prosenttia pääkäyttäjistä.
Jo niinkin pieni asia kuin käyttöohje
kirjan lähettäminen kuormaimen ostajalle
hyvissä ajoin ennen itse kuormaimen saapumista tilalle voisi parantaa tietoisuutta
turvallisesta pienkuormaintyöskentelystä.
Silloin ostajalla olisi aikaa ja kenties enem-

män motivaatiotakin käydä kirja läpi.
Kuormaimen saapuessa tilalle sitä halutaan
heti päästä kokeilemaan ja käyttämään,
ja silloin käyttöohjekirja turvallisuustietoineen voi jäädä helposti avaamattomana
piirongin laatikkoon.

VAIKUTUKSIA TERVEYTEEN
Melu
Pienkuormaimen kuljettajan altistuminen
melulle ylittää sisätiloissa työskenneltäessä
lähes aina riskirajana pidetyn 85 dB. Kuulovaurioriski kasvaa voimakkaasti yli 85
dB:n melussa, mutta herkimmille yksilöille
voi kuulovaurio kehittyä vuosikymmenten
altistumisen seurauksena jo 80 dB:n jatkuvalla melutasolla. Ruokinnan aikaisessa
pienkuormaintyöskentelyssä melutaso on
hankkeessa tehtyjen mittausten mukaan
yleisesti 86–89 dB, mutta kuljettajalta on
mitattu jopa 94 dB:n meluannos. Lisäksi
kuormaimella ajoon sisältyy yleensä lukuisia
voimakkaita melupiikkejä, jopa yli 120 dB.
Kuljettajan päivittäiseen meluannokseen
vaikuttaa altistusajan lisäksi erityisesti se,
kuinka suurilla kierroksilla hän konettaan
käyttää sekä sisä/ulkotiloissa työskentelyn
osuus. Koneella tehdään tiloilla töitä pääasiassa sisätiloissa, jolloin melu on suljetussa tilassa melun heijastusten (seinistä, katosta) takia voimakkaampaa kuin ulkona
työskennellessä.
Asianmukaisten kuulonsuojainten käyttö koko pienkuormaimella työskentelyn
ajan onkin tarpeen melun terveysvaikutusten, kuulon aleneman ja erilaisten stressioireiden, vähentämiseksi. Kuulosuojainten käytöllä pyritään siihen, että korvaan
pääsevä melutaso on 75–80 dB. Kyselyn
perusteella kuitenkin vain noin 2/3 (60 %)
pienkuormaimilla työskentelevistä käyttää
kuulonsuojaimia.
Lisäksi kuulosuojainten käytössä on
oleellista niiden pitäminen ehdottomasti
koko melussaoloajan. Jos suojaimia pidetään vain 90 prosenttia melussaoloajasta,
laskee suojausteho noin kolmanneksen.
Mikäli kuulosuojainta käytetään vain puolet melussaoloajasta, on minkä tahansa
kuulonsuojaimen vaimennus vain ja ainoastaan kolme desibeliä. Kyselyn perusteella vain 2/3 kuulosuojaimia käyttävistä käyttää niitä koko työskentelyn ajan, mikä on
edellytys tehokkaalle kuulonsuojaukselle.
Pienhiukkaspäästöt
Polttomoottorikäyttöisten pienkuormainten käytöstä syntyy navettailmaan pölyä,
josta suurin osa on erittäin hienojakoista ja
siten syvälle hengityselimistöön pääsevää
pienhiukkaspölyä. Pienhiukkasten vaarallisuus terveydelle tiedetään monien ulko
ilman pienhiukkastutkimuksien perusteel-
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la. Pienhiukkasaltistuminen on yhdistetty
muun muassa astmaoireiden pahentumiseen, lisääntyneisiin hengitystieoireisiin ja
keuhkojen toiminnan huononemiseen.
Hankkeessa tehdyissä tutkimuksissa
navetoista mitattiin pienkuormaintyöskentelyn aikana pääosin yli satakertaisia
pienhiukkaspitoisuuksia ulkoilmaan verrattuna. Ajon loputtua pienhiukkasten määrä
ilmassa laski hitaasti, erityisesti syystalven
mittauksissa, kun navetan ja rehuvaraston
ulko-ovia pidettiin kiinni. Tuotantorakennuksen tehokaskaan yleisilmanvaihto ei
ratkaise huippupitoisuuksien ongelmaa,
mutta vähentää todennäköisesti pienhiukkasten taustatasoa kuormaintyöskentelyjen välisinä aikoina.
Vaikka päivittäinen altistumisaika sisäilman kohonneille pienhiukkaspitoisuuksille
on ehkä vain muutama tunti, saattaa altistuminen vuosien tai vuosikymmenten
ajan jatkuessaan muodostaa merkittävän
henkilökohtaisen terveysriskin sydän- ja
verisuonitaudeille tai hengityselinsairauksille. Riskin alentamiseksi tulee ensisijaisesti valmistajien kehittää moottoritekniikkaa
vähäpäästöisempään suuntaan sekä ottaa
käyttöön pakokaasujen suodatusmenetelmiä. Markkinoilta löytyy jo nyt erillisiä
pakokaasujen hiukkassuodattimia, jotka
voidaan jälkiasentaa moottorin pakoputkeen.
Teknisen ratkaisun puuttuessa on hengityksensuojaimen käyttö kuormaimella
sisällä työskennellessä erittäin suositeltavaa. Hengityksensuojain voi olla FFP3luokituksen mukainen kevytsuojain tai
P3-luokan hiukkassuodattimella varustettu puolinaamari tai moottoroitu hengityksensuojain. Kyselyn mukaan kuudesosa
(14 %) käyttäjistä kokee kuormaimen
pakokaasun aiheuttavan ongelmia sisätiloissa työskennellessä. Kuitenkin vain joka
viides käyttää hengityksensuojainta edes
pölyisissä olosuhteissa pienkuormaimella
työskennellessään. Myös rauhallinen, alhaisilla moottorin kierroksilla tapahtuva,
työskentely vähentänee pakokaasujen
pienhiukkaspäästöjä.
Tärinä
Pienkuormaintyöskentelyssä
altistutaan
koko kehon tärinälle. Tärinä voi varsinkin
epätasaisilla alustoilla ja kuorman kanssa
olla melko suurta ja jokapäiväisessä työssä
se alkaa pikku hiljaa koetella myös muuta kuin hermoja. Koko kehon tärinä voi
aiheuttaa selkäoireita, joita kokee noin
15–20 prosenttia pienkuormainten käyttäjistä pienkuormaintyöskentelyn aikana.
Kannattaakin vakavasti harkita jousitetun/
vaimennetun istuimen hankintaa jo ostopäätöstä tehtäessä, jos sellainen ei kuormaimen vakiovarustukseen kuulu. Tällä
hetkellä noin puolet maatiloilla olevista


pienkuormaimista on varustettu jousitetulla istuimella.

HUOLTO JA KORJAUS
2/3 pienkuormaimen hankkineista ilmoittaa tekevänsä kuormaimella silloin tällöin
töitä, vaikka se ei olisikaan täysin kunnossa. Huollon ja korjauksen helppouteen on
valmistajien kiinnitettävä entistä enemmän
huomiota, jotta niiden laiminlyönti – vaikkakin se olisi lyhytaikaista – ei vaaranna
suoraan tai välillisesti kuljettajan, sivullisten tai eläinten turvallisuutta ja terveyttä.
Käyttäjien taas on muistettava, että huoltamalla kuormain säännöllisesti ja ajallaan
on mahdollista vähentää huomattavasti
ilmeneviä vikoja. Esimerkiksi joissain malleissa käsijarrun toimimattomuus voi johtua pelkästään puhdistuksen puutteesta.
Kuormaimen mukana tulevassa käyttö- ja
huolto-ohjekirjassa on annettu yleensä hyvät ohjeet huoltotöiden suorittamiselle.

Jos huoltotöitä tehdään nostetun puomin alla,
on sylinteri lukittava koneen mukana tulevalla ”huoltotuella” tai muuten varmistettava
puomin pysyminen ylhäällä. Samoin hydrauliikkajärjestelmän paine on poistettava ja moottori
sammutettava aina ennen huolto-/korjaustöitä.
Kuva: Markku Lätti

Pienkuormaimen hankkineiden keskuudessa herättää osittain oikeutettua
ihmetystä, miksi sen hankintaan ei saa
maatilan investointitukea työympäristön parantamisen perusteella, kun
ajettavaan rehunjakovaunuun sitä kuitenkin myönnetään. Yhdeksällä kymmenestä pienkuormaintilasta (92 %)
kuormaimen pääasiallisin käyttötarkoitus on juuri eläinten ruokintatyöt ja
samoin yhdeksällä kymmenestä (92 %)
tilasta kuormaimen ostopäätökseen
takana on ollut ensisijaisesti juuri käsityön helpottaminen tuotantorakennuksessa.
Ajettavat rehunjakovaunut on hankittu
samojen kriteerien perusteella, mutta
vain ne saavat valtion investointitukea.
Pienkuormainten monikäyttöisyys pitäisikin nähdä entisestään työympäristöä
ja sitä kautta terveyttä ja jaksamista
parantavana investointina ja siksi investointituen piiriin kuuluvana. Avustus
työympäristön parantamiseen on tällä
hetkellä 30 prosenttia (nuorilla tuottajilla 45 %) ja korkotuettu laina 70 prosenttia (nuorilla 55 %) tukikelpoisista
kustannuksista laskettuna.
Pienkuormaimen hankintaan on kuitenkin tietyin edellytyksin haettavissa
avustusta MELA:n MYEL-kuntoutuksen
kautta. Oikeus avustukseen on MYELvakuutetuilla, joilla on työterveyslääkärin toteama sellainen sairaus, vika
tai vamma, joka ilman kuntoutusta tai
apuvälinettä johtaisi lähivuosina työkyvyttömyyteen. Avustuksen suuruus on
maksimissaan 50 prosenttia hankintahinnasta, kuitenkin enintään 8 000
euroa. Myös KELAn kautta on mahdollisuus hakea elinkeinotukea työkyvyn
ylläpitoon, jos avustusta ei muualta
myönnetä.

TTS tutkimuksen luonnonvara-alalla on päättynyt hanke, jossa 2006–2007 tutkittiin pienkuormainten toiminnallisuutta ja työturvallisuutta maatalousyrityksissä
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen työturvallisuusapurahalla. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli selvittää pienkuormaintyöskentelyn riskit ja miten niihin voidaan maatiloilla varautua. Hankkeessa kerättyä aineistoa käytetään lisäämään
viljelijöiden tietoisuutta turvallisesta ja tehokkaasta pienkuormainten käytöstä.
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Muistilistaa pienkuormainten turvalliseen käyttöön
• lue kuormaimen käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet käyttöohjekirjasta
• tutustu kuormaimeen ja sen hallintalaitteisiin valmistajan, myyjän tai
pienkuormainta jo käyttäneiden opastuksella
• harjoittele kuormaimen hallintaa väljässä tilassa, mieluiten ulkona
• tarkista ja koekäytä kuormain sekä työlaite ja sen kiinnitys ennen käyttöä
• poista vaaratekijät tai pyri ainakin vähentämään niitä työskentelyalueelta
• pidä jalkatila ja ohjaamoon nousukohdat pitävinä ja puhtaana liasta
• älä yritä tehdä pienkuormaimella traktorin suorituskykyä vaativia tehtäviä
• kuljeta raskaita taakkoja mahdollisimman lähellä maanpintaa ja käytä lisäpainoja
• suorita nostot aina kohtisuoraan nostettavaan kohteeseen nähden
• ihmisen kuljettaminen ja nostaminen kuormaimella on kielletty
• pidä ajonopeus sellaisena, että hallitset kuormaimen ja työlaitteessa olevan
kuorman etkä aiheuta vaaratilanteita
• huomioi aina työskentelyalustan olosuhteet (liukkaus, pehmeys, epätasaisuus,
kaltevuus)
• ylöspäin taakan kanssa ajaessasi aja aina etuperin, ilman taakkaa varo alustan
epätasaisuuksia, kuten kynnyksiä
• alaspäin taakan kanssa ajaessasi aja peruuttamalla, ilman taakkaa aja etuperin
• noudata erityistä varovaisuutta oviaukoista ajaessasi
• älä koskaan poistu kuljettajan istuimelta, jos ylösnostetussa nostopuomissa on raskas
taakka tai työlaite, vaan laske se aina ala-asentoonsa
• pysäköi tasaiselle alustalle, kytke käsijarru päälle ja laske puomi aina alas
• lopettaessasi työn ota virta-avain mukaasi, älä jätä sitä virtalukkoon
• lopettaessasi työn katkaise aina yhteys akkuun päävirtakytkimestä palovaaran
vähentämiseksi ja ota päävirtakytkin mukaasi, jos epäilet kuormaimen luvatonta
käyttöä
• älä anna sivullisten, etenkään lasten, tulla lähelle kuormaimella työskennellessäsi
• katso aina kuormaimen kulkusuuntaan ja tarkkaile ympäristöä
• Bobcat-tyyppisissä pienkuormaimissa ohjaamoon nousu ja sieltä poistuminen on
suositeltavaa vain koneen ollessa sammutettu ja puomi alhaalla
• käytä kuulosuojaimia aina ja hengityssuojainta sisätiloissa työskennellessäsi
• älä anna koskaan lasten käyttää kuormainta ja varoita heitä turvallisuusriskeistä
• älä poista mitään koneen turvalliseen käyttöön ja turvavarusteisiin liittyvää
• huolla kone säännöllisesti ja poista havaitut viat ja puutteet ennen työskentelyä
• tankkaa kuormain aina ulkona ja pidä moottoritila puhtaana palovaaran takia
• opasta tilan muut pienkuormaimen käyttäjät turvalliseen pienkuormaimen käyttöön

Lisätietoa:
Lätti, M. & Mäittälä, J. 2007. Pienkuormainten käytön toiminnallisuus ja työturvallisuus maatiloilla. TTS tutkimuksen
raportteja ja oppaita 32. 40 s + 2 liitesi-

vua. Luettevissa sähköisessä muodossa:
www.tts.fi/tutkimus/julkaisut/files/tr32.
pdf

Wathen, M., Pentti, S. & Lätti, M. 2006.
Pienkuormaaja taipuu moneen työhön.
Koneviesti 11/2006. s.6–18.
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Jukka Mäittälä
Finnish Institute of Occupational
Health
Safety use of mini loaders in
farms

In year 2006 there were approximately
2,500 mini loaders on Finnish farms and
their number is still growing. Mini loaders are acquired to farms basically for
the feeding of cattle, but they are used
also in other farm works, both inside
the cow house and outside of it. Approximately 10–20 registered accidents
take place yearly in mini loader work
and the amount of accidents is growing.
Furthermore, there have occurred either
unregistered accidents leading to minor
injuries or ´near misses´ without injury
on every third farm that own a mini
loader. Yet these situations could easily
have resulted in much more serious,
even fatal, consequences. Therefore it
is worthwhile to pay extra attention to
the safe use of mini loaders.
Nonetheless, mini loader work can be
safe if one only became aware of the
risks and tried to eliminate them or to
protect oneself against them. Injuries
caused by falling of loaders and sudden
risings of rear of the loader can be reduced with the rollover protection
structures (ROPS) and the seatbelt.
However, in only every fifth falling case
the mini loader has been equipped with
the ROPS.
Doorsteps, different floor levels and
forage piles in passageways should be
removed to avoid the sudden rising of
the rear of the loader with heavy load.

Low structures at passageways must be
marked visibly, so they can avoided. The
implements must always be properly
locked on the loader when working
with it. Lifting of heavy loads must be
done when loader is in upright position,
and the limits of performance must also
be known. Heavy loads must be transported low and driven to the right direction in slopes. The handling of mini
loader must be conscious and unhurried. Bystanders, humans as well as
animals, must be paid attention to.
Children’s unauthorized use of the
loader is prevented with a correct storage and the use of a main current switch
reduces fire risk. Duly maintenance and
repair work also improve the safety of
the loader.
The exhaust gas from mini loaders
raises the concentration of small particles inside the cow house hundredfold
compared with open-air. First and foremost, the manufacturers must develop
low-emission motor technique to reduce
the exhaust discharge and also introduce filtering methods of exhausts. The
driver is recommended to use a respirator with the particle filter (P3). Driver’s
exposure to noise almost always exceeds
the risk level 85 dB(A) when working
inside. Therefore, the use of hearing
protectors is essential to avoid the detrimental effects to health.
In the end, the safety and healthiness
of mini loader use depend on the attitudes of the users. However, adequate
guidance for mini loader users must
always be taken care of.
Käännös/Translation: Valtasana
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