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PÄIVITETTY 11.5.2020  

 

YHTEISTYÖRINKI (COVID-19) – HYVÄT KÄYTÄNTEET   

Eri viranomaiset ja toimijat ovat tehneet omia suosituksiaan COVID-19-epidemiaan liittyen. 

Suositukset ovat:  

 

JÄTEHUOLTO 

• Biolaitoksien työntekijöiden henkilökohtaisesta suojautumisesta ei ole annettu uutta 

ohjeistusta, eli tavanomaiset työohjeet pätevät. Korona ei leviä jätteiden välityksellä 

vaan sosiaalisessa kanssakäymisessä. On tärkeää, että jätehuolto toimii. 

• TTL:n ohje suojainten valinnasta ja käytöstä (5.5.2020) 

• European Comission guidance document on Waste management in the context of 

the coronavirus crisis (14.4.2020)  

• STM:n ja YM:n ohje jätehuollon varautuminen koronaviruksen aiheuttamassa 

tautiepidemiassa. (9.4.2020) 

• Jätehuollon varautumissuositusta täydentäviä ohjeita: Työterveyslaitos on laatinut 

ohjeet yhdessä ympäristöministeriön (YM), sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa (1.4.2020) 

ENERGIA 

• Maakaasu-, biokaasu- ja LNG-kohteiden turvallisuus poikkeusoloissa (31.3.2020 

Tukes)  

VESIHUOLTO 

• Työterveyslaitoksen (TTL) arvion mukaan koronaviruksesta ei aiheudu erityistä riskiä 

jätevedenpuhdistamoilla työskenteleville. Etenkin taudin loppuvaiheessa virusta 

erittyy todennäköisesti myös ulosteeseen, mutta jätevedessä se laimenee suureen 

tilavuuteen. Asianmukaisesta suojautumisesta ja hygieniasta pitää kuitenkin 

huolehtia. Näin voidaan tartunta ehkäistä, vaikka virusta sattuisi olemaan jätevesissä 

tai -lietteissä 

• Vesihuollon varautuminen koronaviruksen aiheuttamaan tautiepidemiaan (STM ja 

MMM 13.3.2020) 

• Ohje jätevesityöntekijöille COVID-19 tartunnan ehkäisyyn (Työterveyslaitos 

13.2.2020) 

• VVY:n ajankohtaista koronaviruksesta nettisivu 

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-jatehuollon-tyontekijat-henkilosuojain
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/waste_management_guidance_dg-env.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/waste_management_guidance_dg-env.pdf
https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto/Ohjeet_ja_oppaat
https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Jatelainsaadanto/Ohjeet_ja_oppaat
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/jatehuolto_taydentavat_ohjeet
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/jatehuolto_taydentavat_ohjeet
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/jatehuolto_taydentavat_ohjeet
https://tukes.fi/laitosten-ja-laitteistojen-turvallisuus-poikkeusoloissa
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stm-ja-mmm-ohjeistavat-vesihuoltolaitoksia-varautumaan-koronaviruksen-aiheuttamaan-tautiepidemiaan
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stm-ja-mmm-ohjeistavat-vesihuoltolaitoksia-varautumaan-koronaviruksen-aiheuttamaan-tautiepidemiaan
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-jatevesityontekijoille?_ga=2.184917609.1996940589.1585638838-1698369521.1585638838
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-jatevesityontekijoille?_ga=2.184917609.1996940589.1585638838-1698369521.1585638838
https://www.vvy.fi/ajankohtaista/koronavirus/
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• Muuta tietoa vesihuoltoon liittyen: https://www.ttl.fi/vesihuoltolaitosten-

tyoturvallisuus-opas/ 

MUUT 

• Terveys- ja hyvinvointilaitoksen, THL, yleistä tietoa koronasta nettisivusto 

• Työterveyslaitoksen, TTL, toimintaohjeita työnantajille nettisivusto  

• Työterveyslaitoksen tiedote 3.4.2020 hengityssuojaimista (päivitetty 9.4.2020) 

o TTL julkaisee taulukon, jossa vertailut eri hengityssuojaimista. 

• Työterveyslaitoksen Malliratkaisu_Hengityksensuojaimet.pdf (2016) 

 

 

 

 

Hyviä käytänteitä biolaitoksille: 

• Varautumisryhmän perustaminen työpaikolla, joka ottaa vastuun 

tartuntaepidemiaan varautumisesta. 

• Suojakäsineiden käyttö nykyisten suositusten mukaisesti, mutta erityishuomiota ja 

huolellisuutta käsineiden pukemiseen ja poistamiseen.  

• Hengityssuojaimia käytetään olemassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Toimijoiden 

kannattaa kiinnittää huomiota suodattimien saatavuuteen. 

• Koneen ohjaimen yms. desinfiointi jokaisen käyttökerran jälkeen ja ennen käyttöä. 

• Toimintojen, vuorojen ja työntekijöiden selkeä eriyttäminen ja työntekijöiden 

välisten kontaktien minimointi. 

• Työntekijöillä ei ole yhteisiä taukotiloja.  

• Yhteisten sosiaali- ja taukotilojen tehostettu siivous.  

• Alihankkijoiden yms. tiedottaminen poikkeusajan menettelyistä mm. valvomoon ja 

sisätiloihin ei ole pääsyä, vaan kaikki asiat hoidetaan ulkotiloissa tai etänä.  

 

 

 

 

 

 

https://www.ttl.fi/vesihuoltolaitosten-tyoturvallisuus-opas/
https://www.ttl.fi/vesihuoltolaitosten-tyoturvallisuus-opas/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-yrityksille
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-suu-ja-nenasuojus
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/Malliratkaisu_Hengityksensuojaimet.pdf

