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TR –mittaus ja Rakennustyön Turvallisuus, lisätiedot
Henkilönsuojaimet

1 Johdanto
Tämä lisätieto-osio on tarkoitettu tukemaan TR -mittaus ja Rakennustyön turvallisuus –
opetusohjelman aineistoa. Huomaa, että ilman opetusohjelmaa voi tässä esitetty aineisto olla vajavaista. Otsikon perässä oleva luku viittaa kyseiseen opetusohjelman sisällysluettelon lukuun.
Tämän lisätieto-osion osittainenkin tulostaminen tai kopioiminen
on ehdottomasti SALLITTU!

2 Henkilönsuojaimet rakennustyössä, yleistä (1.3)
Suojaimien tarkoitus on suojata käyttäjäänsä erilaisilta tapaturmavaaroilta tai altistumisilta. Suojaimet toimivat ainoastaan, kun ne ovat ehjät ja niitä käytetään (oikein). Monet suojaimet vanhenevat
ajan mittaan ja ne voivat olla käyttökelvottomia, vaikkei niitä olisi koskaan käytetty. Vanhenemismerkinnät löytyvät tavallisesti suojaimen merkinnöistä ja käyttöohjeesta.
Kaikkien suojaimien käyttöohjeista tulee löytyä seuraavat asiat:
•
valmistajan tai valmistajan valtuuttaman edustajan nimi ja osoite (mikäli Euroopan talousalueella)
•
tiedot varastoinnista, käytöstä, puhdistuksesta, huollosta ja desinfioinnista
•
suojaustehokkuus
•
henkilönsuojaimeen sopivat lisävarusteet ja niiden ominaisuudet
•
tiedot eri asteisia vaaroja vastaavista suojausluokista ja vastaavista käyttörajoituksista
•
suojaimien tai sen jonkin osan vanhenemisaika tai –ajankohta
•
kuljetukseen sopiva pakkaustapa
•
merkintöjen selitykset
•
tarvittaessa suojaimeen sovellettavien direktiivien, säännösten ja määräysten viitetiedot
•
valmistusvaiheeseen osallistuvan ilmoitetun laitoksen nimi, osoite ja tunnusnumero
•
tiedot ovat oltava täsmällisiä ja ymmärrettäviä
•
tiedot ovat oltava suomeksi ja ruotsiksi tai sen Euroopan talousalueella olevan valtion virallisella kielellä, johon suojain viedään
Joidenkin suojaimien perässä on standardin numero (EN XXX), mistä saa tarvittaessa enemmän tietoa kyseisen suojaimen vaatimuksista.
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2.1 Kypärä (EN 397)
Kypärän kuoriosa on tavallisimmin muovia ja sisäosa irrotettava sekä pään mukaan säädettävissä.
Kypärä suojaa päätä lähinnä putoavilta esineiltä ja kolhuilta, mutta myös esimerkiksi puristumiselta.
Kypärän merkinnät
Kypärässä tulee olla CE –merkinnän lisäksi mm. valmistajan nimi tai tunnus, valmistusajankohta,
standardin numero sekä malli ja koko. Kuoressa on lisäksi maininta valmistusmateriaalista (useimmiten ABS –muovia, polyeteeniä (PE) tai polyamidia (PA)). Mikäli kypärältä vaaditaan erikoisominaisuuksia, tulee tästä olla merkintä:
•
-20 °C, -30°C Lujuus on testattu alhaisissa lämpötiloissa
•
+150°C
Lujuus on testattu korkeissa lämpötiloissa
•
440 VAC
Sähköneristävyys on testattu
•
LD
Sivuttaisjäykkyys on testattu
•
MM
Sulan metallin roiskeiden kestävyys on testattu
•
F
Kolhupäähineen liekinkestävyys on testattu
Käyttö
Kypärää käytetään aina, kun työskennellään nosturin vaikutusalueella, kun on mahdollista, että päähän voi kohdistua iskuja tai esimies niin vaatii.
Huolto
Kypärää ei saa maalata tai puhdistaa liuottimilla. Tarroja tai teippejä saa kiinnittää ainoastaan valmistajan ohjeiden mukaisesti, sillä kypärän muoviseos voi reagoida joidenkin liimojen tai liuottimien kanssa.
Muovi haurastuu ajan myötä, jolloin sen lujuusominaisuuden heikkenevät. Tämän vuoksi vanhaa
kypärää ei tule käyttää. Ulkotyössä muovia haurastuttaa lähinnä ilman happi, kosteus sekä ultraviolettisäteily. Esimerkiksi PE ja ABS –kypäriin voi ilmaantua verkkomaisia hiushalkeamia kosteuden ja auringon ultraviolettisäteilyn johdosta.
Vähäinenkin, mutta jatkuva kemikaalien vaikutus haurastuttaa muovia. Vaikutus riippuu mm. kemikaalin koostumuksesta, väkevyydestä sekä kypärän muovilaadusta.
Kypärän turvallinen käyttöikä arvioidaan kypärän valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
Kypärä on poistettava käytöstä, mikäli siihen on kohdistunut voimakas isku, sen sisäosat ovat vahingoittuneet, siinä on näkyviä hiushalkeamia tai värinmuutoksia.
Muutoin kypärä tulee tarkistaa säännöllisesti, jotta vauriot (esim. naarmut, halkeamat, kulumat jne.)
havaitaan ajoissa. Mikäli sisäosat ovat pinttyneen likaiset, ne tulee vaihtaa. Kypärä puhdistetaan
tarvittaessa käytön jälkeen ja aina, kun se annetaan toisen työntekijän käyttöön.
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2.2 Kuulonsuojaimet (EN 352, EN 458)
Kuulonsuojaimia on käytettävä aina, kun esiintyy iskumelua tai, kun melutaso ylittää 85 desibeliä.
Nyrkkisääntönä tämä tarkoittaa, että mikäli metrin päässä olevan kaverin kanssa ei pysty keskustelemaan huutamatta, on melutaso liian korkea. Kuulonsuojaimia on käytettävä myös aina, mikäli
esimies niin vaatii.
Erityisen tärkeää on, että kuulonsuojaimia käytetään koko melussaoloajan. Kuulovauriot ilmenevät
usein hitaasti ja niiden syntyyn vaikuttaa myös melulle altistuminen vapaa-aikana.
Kuulonsuojaintyypit
Yleisimmät suojaintyypit rakennustöissä ovat kupu- ja tulppasuojaimet. Rakennustöissä suositellaan
käytettäväksi kupusuojaimia, jotka voidaan tarvittaessa kiinnittää kypärään. Kupusuojaimiin voidaan yhdistää esim. radio, radiopuhelin tai mikrofoni. Mikrofonin välityksellä kuultavaksi tarkoitetut äänet välittyvät kuulonsuojaimen sisäpuolelle ja haitalliset äänet suodattuvat pois.
Merkinnät
Kuulonsuojaimissa tulee olla CE –merkinnän lisäksi mm. valmistajan nimi ja tunnus, malli ja standardin numero. Epäsymmetrisissä kupusuojaimissa on lisäksi merkintä käyttöasennosta. Tulppasuojaimissa tulee olla merkintä kertakäyttöisyydestä/uudelleen käytettävyydestä sekä ohje paikalleen asettamisesta.
Valinta
Jotta kuulonsuojaimia käytetään, tulee niiden olla mukavat. Esim. tehokkaasti vaimentavat suojaimet ovat usein suurikokoisia ja niiden kanssa keskusteleminen on vaikeaa. Siksi suojaimet tulee
valita käyttökohteen melutason mukaisesti. Meluarvot voidaan selvittää mittaamalla tai ne voidaan
arvioida (esim. rälläkän melu on yli 110 dB, laakerivikaisena yli 120 dB. Painepesurin meluarvot
vaihtelevat usein välillä 90 – 95 dB, kaikuvassa tilassa melua on enemmän).
Suojauskyvyn perusteella ei ole suurta merkitystä, käytetäänkö kupu- vai tulppasuojainta. Molempia malleja löytyy useimpiin työskentelyolosuhteisiin. Tärkeintä on käyttäjän oma mieltymys ja se,
että suojaimia käytetään. Rakennustyössä ovat kypärään kiinnitettävät kupusuojaimet osoittautuneet
usein parhaimmaksi ratkaisuksi, sillä ne kulkevat aina mukana.
Käyttö
Kuulonsuojaimia tulee käyttää jatkuvasti koko melussa olemisen ajan. Suojaimen suojausominaisuus laskee hyvin jyrkästi, mikäli suojain otetaan pois lyhyeksikin ajaksi. Esimerkki: mikäli 30 dB
vaimentavaa suojainta käytetään 105 dB:n melussa jatkuvasti, on työpäivän aikainen melutaso suojaimen sisäpuolella hyväksyttävä (105 - 30 = 75 dB), mutta mikäli suojainta ollaan käyttämättä
esim. 30 min. (eli suojainta käytetään 7,5 tuntia), laskee suojaimen päivän aikainen suojaus ainoastaan 12 dB:iin. Tämä melu vahingoittaa kuuloa (105 – 12 = 93 dB).
Huolto ja säilytys
Kuulonsuojaimen sanka on vaihdettava, mikäli se on vääntynyt tai sen puristusvoima on heikentynyt. Kupusuojaimien tiivisterenkaat on puhdistettava säännöllisesti, samoin puhdistetaan uudelleen
käytettävät tulppasuojaimet. Tiivisterenkaat vaihdetaan, mikäli ne menettävät muotonsa, kovettuvat,
haurastuvat tai halkeilevat.
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Tulppasuojaimet ovat aina henkilökohtaiset, kupusuojaimia voidaan poikkeuksellisesti antaa toisen
työntekijän käyttöön.
Kupusuojaimet säilytetään esimerkiksi muovipussissa. Säilytyksen aikana sangat eivät saa vääntyä
eivätkä tiivisterenkaat menettää muotoaan.
Kun kypärää, jossa on kiinteät kupusuojaimet, ei käytetä, käännetään kupusuojat ala-asentoon (työasento). Tällöin suojaimien tiivisterenkaat eivät painu kasaan ja heikennä suojaimen tehoa.

2.3 Silmien- ja kasvojensuojaimet (CR 13 464)
Silmätapaturmia voivat aiheuttaa esimerkiksi pöly, hiukkaset, iskut, kemikaalit, kuumuus, kylmyys
tai säteily. Lisäksi silmävamman aiheuttama sokaistuminen saattaa aiheuttaa lisävaaraa, esim. putoamisen.
Tyypit
Silmien- ja kasvojensuojaimia on visiirit, maskit, huput sekä sangalliset tai naamiomalliset lasit.
Huppusuojaimet ovat yhdistettyjä kasvojen- ja hengityksensuojaimia.
Tavalliset silmälasit eivät käy silmien suojaimista, sillä niiden linssimateriaali ei välttämättä kestä
iskua, eikä niiden suojausalue ole riittävä (esim. sivusuojat puutuvat).
Hitsausmaskien suojaus ilmoitetaan tummuusasteella. Mitä suurempi tummuusaste on, sitä vähemmän säteilyä pääsee lävitse. Tummuusaste valitaan hitsausmenetelmän mukaan.
Merkinnät
Kaikissa silmien- ja kasvojensuojaimissa tulee olla CE –merkintä.
Silmiensuojainten linssit ja kehykset merkitään erikseen. Mikäli nämä muodostavat yhden yhtenäisen kokonaisuuden, merkinnät ovat sangassa peräkkäin. Linssien merkinnät ovat seuraavassa järjestyksessä (EN 166):
•
a) suoja-asteikkonumero (luokkanumero ja tummuusaste)
•
b) valmistajan nimi tai tunnus
•
c) optinen luokka
•
d) mekaaninen lujuus
•
e) sulan metallin kestävyys ja kuumat kiinteät aineet
•
f) naarmuuntumattomuus
•
g) huurtumattomuus
Kehysten merkinnät ovat seuraavassa järjestyksessä (EN 166):
•
a) valmistajan nimi tai tunnus
•
b) standardin numero
•
c) käyttöalueet (numerot 3-9, samalle kehykselle voi olla useitakin käyttöalueita)
•
d) nopeiden, lentävien kappaleiden aiheuttamien iskujen kestävyys
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Valinta
Suojaavuuden lisäksi valinnassa on otettava huomioon myös suojaimen paino, näkökentän riittävyys, sopivuus, tiiviys, huollettavuus ja varaosien saanti. Silmä- ja piilolasien käyttäjien on mahdollista saada omaan näöntarkkuuteen hiotut linssit.
Huolto ja säilytys
Silmiensuojaimet on pidettävä puhtaana. Lisäksi on tarkistettava, ettei niissä ole naarmuja, värjäytymiä, kiinnitarttuneita hiukkasia tai pintavaurioita. Sangat tulee olla ehjät ja sivusuojien ehjät ja
tukevasti paikallaan.
Silmiensuojaimet säilytetään kotelossa. Linssien naarmuuntumista tulee varoa.

2.4 Hengityksensuojaimet
Hengityksensuojaimia käytetään hyvänlaatuisen hengitysilman aikaansaamiseksi, mikäli työssä
esiintyy esim. pölyjä, kaasuja, höyryjä tai hapen puutetta. Hengitysilman epäpuhtauksista saattaa
olla seurauksena mm. keuhkosairauksia, allergioita, myrkytyksiä tai syöpiä. Hapenpuutteesta voi
puolestaan olla seurauksena tajuttomuus tai kuolema.
Hengityksensuojaintyypit
Hengityksensuojaimet voidaan jakaa kahteen pääryhmään: suodattaviin ja eristäviin suojaimiin
(hengityslaitteet). Hengityksensuojaimen tehokas toiminta edellyttää, että naamari on oikean kokoinen ja asettuu tiiviisti kasvoille.
Kokonaamari peittää nenän, leuan, suun ja silmät ja siinä on yleensä sisänaamari, puhekalvo sekä
sisään- ja uloshengitysventtiilit. Kokonaamariin saa kiinnittää korkeintaan 500 gramman painoiset
suodattimet.
Puolinaamari peittää leuan, nenän ja suun ja siinä on yleensä sisään- ja uloshengitysventtiilit. Puolinaamariin saa kiinnittää korkeintaan 300 gramman painoiset suodattimet.
Suodattavat puolinaamarit (hiukkaset, EN 149; kaasut, EN 405) peittävät nenän ja suun ja ne ovat
valmistettu joko kokonaan tai osittain suodattavasta materiaalista. Niiden tiiveyttä voidaan parantaa
käyttämällä nenänvarren mukaiseksi muotoiltavaa nenäpinnettä.
Merkinnät
Naamarin kasvo-osissa ja niiden pakkauksissa on CE –merkinnän lisäksi:
•
valmistajan nimi tai tunnus
•
ilmoitetun laitoksen tunnusnumero
•
standardin numero
•
tyyppi tai luokka ja koko, mikäli kasvo-osia on erikokoisia
•
valmistusajankohta sellaisissa osissa, joiden toimintaa voi materiaalien vanheneminen heikentää

Sivu 5

TR –mittaus ja Rakennustyön Turvallisuus, lisätiedot
Henkilönsuojaimet

Puhallinsuojaimissa voi olla lisäksi esim. seuraavia merkintöjä:
•
tyyppi ja luokka, mahdollinen värikoodi
•
merkintä, jos suodatin sisältyy monisuodatinlaitteeseen
•
varastoinnin päättymisajankohta sekä valmistajan suosittelemat varastointiolot (ainakin lämpötila ja kosteus)
•
huomautus käyttöohjeeseen tutustumisesta
•
suojaimen käytöstä räjähdysvaarallisessa ympäristössä
•
kirjain D, mikäli suodatin tai naamari on läpäissyt dolomiittipölyllä tehdyn tukkeumatestin
Hiukkassuodattimet
Suodatinsuojaimissa käytetään kaasunsuodattimia, hiukkassuodattimia tai näiden yhdistelmiä. Suodatinsuojaimeen on mahdollista saada puhallin. Suodatinsuojaimia ei saa käyttää tiloissa, joissa on
hapenpuutteen vaara.
Hiukkassuodattimet (EN 143) suojaavat esim. pölyiltä, savuilta ja jauhemaisilta aineilta. Ne jaetaan
suodatintehonsa perusteella kolmeen luokkaan: P1 (pienitehoinen), P2 (keskitehoinen) ja P3 (suuritehoinen).
Rakennustyössä riittää yleensä keskitehoinen (P2) hiukkassuodatin. Suuritehoista (P3) suodatinta
on kuitenkin syytä käyttää, kun on kyse erittäin hienojakoisesta ja/tai terveydelle erittäin vaarallisesta pölystä. Terveydelle vaarallisia pölyjä syntyy esim. asbestipurkutyössä sekä kosteusvaurioiden
korjauksessa (homepöly).
Kaasunsuodattimet
Kaasunsuodattimet (EN 141) suojaavat vain tietyiltä kaasuilta ja höyryiltä, eivät pölyiltä. Suurissa
pitoisuuksissa on käytettävä esim. paineilmalaitteita. Mikäli käytetään yhdistelmäsuojausta, on
hiukkassuodatin aina ensimmäisenä. Kaasunsuodattimet jaetaan kaasunsitomiskykynsä mukaan
kolmeen luokkaan, missä 1 luokan sitomiskyky on pienin. Lisäksi kaasunsuodattimet jaetaan neljään tyyppiin, sen mukaan miltä kaasuilta ne suojaavat:
•
A (ruskea), tietyt orgaaniset kaasut ja höyryt, joiden kiehumispiste on yli 65 °C
•
B (harmaa), epäorgaaniset kaasut ja höyryt, ei hiilimonoksidi (häkä)
•
E (keltainen), rikkidioksidi ja muut happamat kaasut ja höyryt
•
K (vihreä), ammoniakki tai orgaaniset ammoniakkiyhdisteet
On myös olemassa erikoissuodattimia, jotka suojaavat esim. typen oksideilta ja elohopeahöyryiltä.
Eristävät hengityksensuojaimet
Rakennustyössä eristäviä hengityksensuojaimia voidaan tarvita esimerkiksi maanalaisissa tiloissa,
viemäreissä ja kaivoissa. Hengenvaarallisissa ympäristöissä työskenneltäessä tulee paikalla olla
valvoja sekä ainakin yhdellä hengityslaitteen käyttäjällä radio- tai puhelinyhteys valvojaan. Hengityslaitteen käyttäjän ja valvojan välisiä, sovittuja yhteydenottomerkkejä on harjoiteltava.
Eristäviä hengityslaitteita ovat esimerkiksi raitisilmalaitteet, paineilmaletkulaitteet (käyttäjä saa
tarvittavan hengitysilman esim. paineilmaverkostosta) sekä kannettavat hengityslaitteet (esim. paineilma- ja happilaitteet).
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Valinta
Hengityksensuojaimen valinnassa on ensiarvoisen tärkeää tietää aine, miltä suojaudutaan sekä ilman happipitoisuus. Hengityksensuojaimet suojaavat vain silloin, kun suojain on ehjä ja sitä käytetään oikein.
Hengityksensuojaimet vaikeuttavat usein työn tekemistä, sillä ne lisäävät hengitysvastusta ja fyysistä kuormitusta. Suojaimet saattavat myös painaa kasvoja, rajoittaa näkemistä ja liikkumista tai vaikeuttaa puhumista. Tarvittaessa on ennen hengityksensuojaimen käyttöä terveystarkastuksella selvitettävä, onko käyttäjällä suojaimen käyttöä rajoittavia tekijöitä.
Valintaan saattaa vaikuttaa myös suojaimen käyttöikä. Siihen puolestaan vaikuttaa esim. hiukkassuodattimella hiukkasten määrä ja koko, ilmankosteus sekä hengitystilavuus. Kun hengitysvastus
kasvaa liian suureksi, tulee suodatin vaihtaa. Käyttöikä saattaa vaihdella muutamasta tunnista useisiin kuukausiin. Mikäli suodattavaa hengityksensuojainta käytetään yhtäjaksoisesti yli 2 tuntia, tulee käyttää puhaltimella varustettua suojainta.
Käyttö
Hengityksensuojainta on käytettävä koko ajan epäpuhtaassa ympäristössä oleskeltaessa, myös sinne
mentäessä ja sieltä poistuttaessa. Kokonaissuojaus heikkenee huomattavasti, mikäli suojainta ei
käytetä jatkuvasti. Esimerkiksi, mikäli käytössä on suojain, jonka suojauskerroin on 1 000 ja sitä
ollaan käyttämättä 5 min 8 tunnin työpäivän aikana, pienenee suojausvaikutus 90 %.
Huolto
Hengityksensuojaimet tarkastetaan aina käytön jälkeen. Paineilma- ja happipullot täytetään puhtaalla kaasulla. Kaasupullot testataan määräysten mukaisin väliajoin. Naamarien, liittimien ja letkujen
tiiviys tarkastetaan, kumi- ja muoviosien pehmeyteen ja vanhenemiseen kiinnitetään huomiota. Suojaimen käyttöiän päättyminen tarkastetaan. Suojain puhdistetaan mahdollisimman pian käytön jälkeen, sillä kosteuden kuivuminen venttiileihin voi heikentää sen toimintaa. Säännöllisesti käytettävät hengityksensuojaimet puhdistetaan ja desinfioidaan riittävän usein, sillä likaisuus vaikuttaa paitsi hygieenisyyteen, myös suojainten tiiveyteen.

2.5 Käsiensuojaimet (EN 420)
Rakennuksilla käsiensuojaimia käytetään suojaamaan käsiä tapaturmilta tai ammatti-ihotaudeilta.
Käsineet suojaavat käyttötarkoituksensa mukaan erilaisilta tekijöiltä. Näitä ovat mm.:
•
mekaaniset tekijät (esim. viillot, repäisyt tai pistot)
•
kemialliset tekijät (esim. puhdistusaineet, liuottimet, maalit, myrkylliset aineet)
•
biologiset tekijät
•
kylmyys, kuumuus
•
säteily, sähkö, tärinä
Käsinetyypit
Käsineen pituus määrittää suojattavan alueen. Käsineet voivat olla esim. osaa kädestä suojaavia tai
kyynärvarteen saakka ulottuvia. Sormipaikkojen perusteella ne ovat useimmiten 5 tai 3 paikkaisia
tai kinnasmallisia, riippuen työnteon tarkkuudesta. Tavallisimpia käsineitä tehdään myös erikokoisiin käsiin.
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Käsineiden materiaali valitaan suojaustarpeen ja työn laadun mukaan. Käsine ei saa myöskään aiheuttaa tai pahentaa mahdollisia iho-oireita. Tavallisimpia käsinemateriaaleja ovat kumi, muovi,
nahka, tekstiiliset materiaalit tai näiden yhdistelmät. Lisäksi käsineitä on saatavilla erikoismateriaaleista valmistettuina.
Kumikäsineet kestävät usein hyvin kemikaaleja. On kuitenkin muistettava, että eri kumityypit kestävät eritavoin erilaisia aineita. Ne myös läpäisevät kemikaaleja aina jossain määrin.
Muovikäsineet kestävät usein hyvin happoja, emäksiä sekä suolaliuoksia. Toisaalta ne saattavat
liueta esim. alkoholiin tai orgaanisiin liuottimiin. Myös muovikäsineet läpäisevät kemikaaleja aina
jossain määrin.
Nahkakäsineitä käytetään suojaamaan mm. mekaanisilta vaaroilta sekä kuumalta ja kylmältä. Kromiparkittu nahka on kestävämpää ja vettähylkivämpää kuin muulla tavoin parkittu nahka, mutta
siitä saattaa irrota kosteuden vaikutuksesta kromia, joka puolestaan voi aiheuttaa allergisen ihottuman. Pintanahka on pehmeää ja kiiltäväpintaista ja kestää hyvin öljyä ja rasvoja. Haljasnahka ominaisuuksiltaan pintanahan kaltaista, mutta vähemmän vettähylkivää. Toisaalta haljasnahan pinta on
karhea, jonka vuoksi sen tartuntakyky on hyvä. Haljasnahka kestää kuumuutta ja sitä käytetään
esim. hitsauskäsineissä. Erilaisilla pinnoituksilla voidaan nahkaan saada parempia suojausominaisuuksia.
Tekstiilikäsineitä voidaan usein käyttää samoihin tarkoituksiin kuin nahkaisiakin. Pinnoittamalla
käsineet esim. muovilla tai kumilla voidaan parantaa tekstiilien viillon- tai kulutuksenkestävyyttä
sekä tartuntakykyä. Muovilla tai kumilla kyllästäminen tekee tekstiilikäsineistä vettähylkiviä, muttei vedenpitäviä. Tekstiilikäsineet kestävät usein konepesua.
Merkinnät
Kaikissa käsineissä ja niiden pakkauksissa on oltava CE –merkin lisäksi mm.:
•
valmistajan nimi tai tunnus
•
käsineen nimike
•
käsineen koko
•
tarvittaessa vanhenemispäivä
Käsineiden pakkauksissa voi olla vähintään yksi kuvatunnus, jolla ilmoitetaan torjuttava vaara. Kuvatunnuksen vieressä on testeissä määritetyt suojausluokat (asteikko vaihtelee 1-4, 1-5 ja 1-6 välillä). Suojausluokka on sitä parempi, mitä suurempi numero on. Samalla käsineellä voi olla useita
suojausluokkia eri vaaroille.
Käsineen valinta
Käsinettä valittaessa tulee selvittää työssä esiintyvien vaarojen ja/tai altistumisten laji, suuruus, kesto ja esiintymistiheys sekä tarvittava käsinetyyppi, materiaali, käyttöikä ja käyttölämpötila.
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Käsineen käyttö
Ennen käyttöön ottoa, tulee käsine tarkastaa mahdollisten valmistusvirheiden varalta: saumojen
tulee olla tiiviit ja sileät (sisäpuolinen hankaus). Käsineiden käytössä huomataan ainakin seuraavat
asiat:
•
käsineitä tulee käyttää koko altistusajan
•
kädet pestään ja kuivataan ennen käsineiden päälle pukemista
•
aluskäsineitä käytetään vuorittomien kumi- ja muovikäsineiden alla
•
työkaverin käsineitä ei saa käyttää
•
käsineiden kunto tarkastetaan säännöllisesti. Ne vaihdetaan, mikäli vuori on likaantunut tai
käsiteltävää ainetta on päässyt käsineen sisäpuolelle (myös aluskäsineet)
•
läpitahraantuneet, turvonneet, kovettuneet, murtuneet, halkeilleet tai muutoin hajonneet käsineet poistetaan käytöstä
•
liuottimia, herkistäviä tai erittäin myrkyllisiä aineita käsiteltäessä käsineet vaihdetaan usein
•
muovi- ja kumikäsineet pestään työpäivän jälkeen lämpimällä saippuavedellä. Kuivatus ilmastoidussa paikassa (huom: ei patterilla tai auringossa)
•
mikäli käsitellään iholle haitallisia aineita, on kello ja sormukset hyvä poistaa käsittelyn ajaksi
•
ihon puhdistaminen ennen ruokatuntia ja työpäivän päätteeksi on tärkeää. Nestemäiset saippuat ärsyttävät ihoa usein vähän. Tarvittaessa on käytettävä käsivoiteita estämään ihon kuivumista.
Huolto ja säilytys
Mikäli käsineillä on käsitelty vaarallisia aineita, ne tulee pestä pesupisteessä, jossa on jalkakytkimellä tai kyynärpäävivulla toimiva hana. Nahkakäsineet on usein hankala puhdistaa, tekstiili- ja
aluskäsineet voidaan usein pestä pesukoneessa.
Käsineitä ei saa säilyttää paikoissa, joissa niiden sisään saattaa roiskua käsiteltäviä aineita. Uudet
käsineet varastoidaan viileässä tai huoneenlämpötilassa, ei pakkasessa tai auringonvalossa.

2.6 Jalkojensuojaimet
Oikein valituilla kengillä voidaan estää useimmat varvas- ja jalkapohjavammat sekä pienentää liukastumisvaaraa. Työssä jalkatapaturmia voivat aiheuttaa esimerkiksi:
•
mekaaniset tekijät (esim. kaatuvat tai putoavat esineet, naulat, moottorisahan teräketjut)
•
tasapainon menetys (nilkkavammat)
•
sähkö
•
kemialliset tekijät, kosteus
•
kylmyys tai kuumuus
Ammattijalkineet jaetaan 3 pääryhmään suojausominaisuutensa perusteella:
•
turvajalkineet (S), joissa on varvassuojus (EN 345)
•
suojajalkineet (P), joissa kevyempi varvassuojus kuin turvajalkineissa (EN 346)
•
työjalkineet (O), joissa ei ole luokiteltua varvassuojusta (EN 347)
Mallin mukaan ne voidaan luokitella esim.: puolikengät, varsikengät, puolivarsisaapas, saapas ja
saapas, jossa on joustava jatke reiteen saakka. Lisäksi on sandaaleja ja lyhytvartisia saappaita.
Muita jalkojensuojaimia ovat mm. nilkkojensuojaimet, säärystimet, polvisuojukset, viiltosuojaimet
sekä liukuesteet ja nastoitetut pohjat.
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Materiaalit
Päällismateriaaleja ovat mm. nahka, pinnoitettu nahka, kumi ja tekstiiliset materiaalit. Sileisiin pintoihin ei tartu esim. hitsauskipinät ja erilaiset epäpuhtaudet. Rakenteeltaan tiiviit ja huokoiset materiaalit ovat usein lämpimimpiä, materiaalin keston takia joudutaan usein kuitenkin valitsemaan vähemmän huokoisia materiaaleja. Irtovuorilla voidaan lämpimyyttä lisätä. Metalliset varvas- ja naulaanastumissuojat aiheuttavat epämiellyttäviä kylmätuntemuksia siirryttäessä kylmästä lämpimään.
Kengän pohjan tulee olla profiloitu ja sivusta avoin, jotta esim. vesi pääsee poistumaan pohjan ja
alustan välistä. Kuluessaan tiiviit ja kovat pohjamateriaalit muuttuvat liukkaiksi, kun huokoisten ja
pehmeiden pito yleensä paranee. Uusien ja käyttämättömien kenkien pohjat ovat yleensä poikkeuksetta liukkaammat kuin vähän kuluneiden. Talvijalkineiden pitoa parantaa esim. koron takareunan
viisteet sekä riittävän syvät (yli 3 mm) pohjaurat.
Merkinnät
Kaikissa ammattijalkineissa on CE –merkinnän lisäksi:
•
valmistajan nimi tai tunnus
•
tyyppi ja suojausluokka
•
koko
•
valmistusajankohta
•
perus- ja lisävaatimuksia osoittavat tunnukset
•
erikoisjalkineissa lisäksi kuvatunnus
Valinta
Jalkineet valitaan työssä esiintyvien vaarojen sekä käyttäjän ominaisuuksien mukaan. Esimerkiksi
sähkötöihin ja räjähdysvaaralliseen työhön on olemassa omat jalkineensa. Varsikengät tukevat nilkkoja ja saappaat suojaavat myös säärtä ja pohjetta. Lisäksi on otettava huomioon mm. seuraavia
asioita:
•
kengän koko ja paino. Oikean koon löytämiseksi voi olla tarpeen sovittaa useamman eri valmistajan malleja. Pituussuunnassa kenkään pitää jäädä noin 0,5 cm tilaa. Kärkiosan tulee olla
niin leveä, että kaikki varpaat mahtuvat olemaan luonnollisessa asennossaan sekä niille jää
korkeussuunnassa tilaa koukistua
•
korko on matala (n. 2-3 cm)
•
taipuisuus (esim. polvillaan työskentely)
•
liukastumisvaara (esim. pohjan materiaalin käyttäytyminen kylmässä)
Huolto ja säilytys
Kengät tulee poistaa käytöstä, mikäli ne ovat huonokuntoiset, niiden pohjakuvio on täysin kulunut,
varvassuojus on menettänyt muotonsa tai niiden suojausominaisuudet ovat jostain muusta syystä
riittämättömät (esim. kulumat, syöpymät).
Kengät puhdistetaan säännöllisesti esim. harjaamalla, pyyhkimällä kostealla rievulla tai pesemällä
saippuaveteen kastetulla sienellä. Myös pohjat puhdistetaan, jottei niihin kertyneet epäpuhtaudet
aiheuta esim. liukastumisia. Erikoisjalkineiden pohja tarkastetaan ja turvallisuutta vaarantavat esineet poistetaan (esim. sähköä eristävistä kengistä poistetaan mahdolliset naulat sekä metallilastut ja
–nastat, jotka tekevät kengistä sähköä johtavat).
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Jalkineet kuivataan hitaasti, yleensä korkeintaan 37 °C:ssa. Irtopohjalliset poistetaan kuivumisen
ajaksi. Nahkakengissä voidaan kuivatuksen aikana käyttää lestiä tai sanomalehteä estämässä päällisen kutistumista.
Puhdistetut ja kuivat nahkakengät käsitellään hoitoaineella, esim. vaha-, vesi- tai sekakiillokkeella.
Vahakiilloke pysyy nahan pinnassa kenkien kostuessakin ja estää kosteutta imeytymästä nahkaan.
Kengät säilytetään kosteuden haihduttamiseksi hyvin ilmastoidussa tilassa. Ne suojataan auringon
valolta sekä niiden puristuminen tai vääntyminen estetään.

2.7 Suojavaatetus (EN 340)
Suojavaate on henkilönsuojain, mikäli se on suunniteltu suojaamaan käyttäjäänsä vaaroilta. Suojavaatteilla voidaan suojautua esim.:
•
kylmyydeltä tai kuumuudelta, liekeiltä
•
kemiallisilta aineilta
•
mekaanisilta vaaroilta (esim. terävät esineet, EN ISO 13 997)
•
huonolta näkyvyydeltä (esim. liikenneliivit, EN 471)
•
biologisilta aineilta
•
säteilyn tai sähkön aiheuttamilta vaaroilta
•
hukkumiselta (CR 13 033)
Toimiva suojavaatetus on kokonaisuus, johon sisältyy alus-, väli- ja päällysvaatteet sekä päähine,
jalkineet ja käsineet. Suojavaatteen tulee olla riittävän väljä, jottei se estä työskentelyä ja jotta sen
alle mahtuu tarvittaessa lisävaatetusta. Suojavaatteessa ei saa olla sellaisia hihoja, lenkkejä tai rannekkeita, jotka voivat tarttua esim. esineisiin tai koneisiin. Polvissa, kyynärpäissä ja hartioissa voi
olla lisävahvikkeita tai pehmusteita.
Suojavaatteet voivat olla kertakäyttöisiä tai pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettuja. Kertakäyttöiset
vaatteet eivät kestä pesua ja ne hävitetään käytön jälkeen. Erilaiset kankaat ja nahka ovat tyypillisimpiä suojavaatteiden materiaaleja. Kumista ja muovista tehtyjä suojavaatteita käytetään esim.
sateella ja kemikaaleilta suojauduttaessa.
Merkinnät
Kaikissa suojavaatteissa tulee olla CE –merkin lisäksi mm.:
•
valmistajan nimi tai tunnus
•
tyyppi
•
kokomerkintä
•
standardin numero
•
kuvatunnus ja mahdolliset suojausluokat (suojausluokkia voi olla 1-2, 1-3 tai 1-5. Suojausluokka paranee, kun numero kasvaa)
•
hoitomerkinnät
Valinta
Suojavaatteiden valintaan vaikuttaa vaarojen tai alistumisten laji, suuruus, kesto ja esiintymistiheys.
Valinnassa otetaan huomioon myös suojavaatteen käyttömukavuus, kestävyys ja helppohoitoisuus.
Sovitettaessa suojavaatetta kannattaa sen alle pukea samanlaiset vaatteet kuin työtä tehtäessä. Liikkumisväljyys on syytä kokeilla tarvittavissa työliikkeissä.
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Huolto ja säilytys
Huonokuntoinen suojavaate on poistettava käytöstä.
Pesu- ja huolto-ohjeet ovat yleensä sekä käyttöohjeessa että vaatteeseen ommellussa etiketissä. Mm.
malli ja materiaali vaikuttavat suojavaatteen pesu- ja korjaustarpeeseen sekä käyttöikään. Todelliset
pesu- ja korjaustarpeet selviävät vasta (koe)käytön yhteydessä. Mikäli vaatteen suojausteho heikkenee esim. pestäessä, tulee tästä olla valmistajan ilmoitus. Usein kuitenkin kuluminen ja likaantuminen aiheuttaa vaatteen hylkäämisen nopeammin kuin pesu. Pesun yhteydessä on huomattava, että
esim. lisäpehmusteet ja –suojat kuivuvat hitaasti ja saattavat vaurioitua pesussa.
Suojavaatteet säilytetään tilassa, jossa ne pääsevät kuivumaan käytön jälkeen.

2.8 Putoamissuojaimet
Putoamissuojaimet voidaan jakaa käyttötarkoituksensa mukaan kolmeen ryhmään:
•
putoamisen pysäyttäviin järjestelmiin (kokovaljaat ja vaimennin, EN 363)
•
työntekijää tukeviin ja putoamista estäviin suojaimiin (EN 358)
•
vaara-alueelle joutumisen estäviin suojaimiin
Lisäksi on olemassa esim. hätäpoistumisiin tarkoitettuja laskeutumislaitteita.
Kokovaljaat ja vaimennin
Kokovaljaisiin kuuluu mm. olka- ja reisihihnat sekä usein myös tukivyö, jotka yhdessä tukevat
käyttäjän koko kehoa ja pitävät käyttäjää kiinni putoamisen aikana ja sen pysähdyttyä. Valjaiden
muotoilulla kohdistetaan putoamisessa syntyvät voimat kehon vahvoihin osiin, kuten lantioon ja
reisiin. Kokovaljaat voidaan neuloa kiinteästi esim. takkiin, liiveihin tai haalareihin, jolloin ne ovat
aina tarvittaessa saatavilla.
Vaimenninta käytetään putoamisessa syntyvän nykäyksen estämiseksi. Vaimennin vaimentaa nykäyksen korkeintaan n. 600 kg:aa vastaavaksi voimaksi. Tämä on maksimivoima, jonka ihmiskeho
kestää kokovaljaita käytettäessä. Pelkän vyön varassa sama voima riittää vahingoittamaan putoajaa
(esim. katkaisemalla selkärangan). Mikäli vaimenninta ei käytetä, jo hyvin lyhyillä (alle 0,5 m)
matkalla maksimivoima ylittää tämän rajan.
Liitosköydet
Liitosköyden, -nauhan tai –vaijerin avulla putoamissuojain kiinnitetään tukevaan kiinnityspisteeseen. Yli 2 m pitkissä liitosköysissä on oltava pituudensäädin. Liitosköysissä olevien koukkujen tai
lukituslenkkien käyttöön on kiinnitettävä huomiota, sillä useita tapaturmia on sattunut koukkujen
virheaukeamisen vuoksi.
Köysien kuntoa on tarkkailtava päivittäin, sillä ne voivat esim. hankautua rakenteisiin. Terävät
kulmat on pyrittävä peittämään, sillä ne saattavat leikata köyden putoamistilanteessa.
Tarraimet
Liukutarraimen avulla putoamissuojain kiinnitetään suojaköyteen. Liukutarrain liikkuu kevyesti
köydessä ylöspäin, mutta tahaton liike alaspäin estyy lukitusmekanismilla.
Kelautuvaa tarrainta käytetään yhdysköytenä valjaiden ja tukipisteen välillä. Se koostuu kelasta ja
jarrulaitteesta (vaimennin). Kelassa on jopa kymmeniä metrejä pitkä vaijeri tai hihna. Kun vaijerin
liikenopeus kasvaa, lukittuu tarrain automaattisesti ja pysäyttää putoamisen.
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Tukivyö
Tukivyö on selkätuella varustettu vyö, jonka varaan käyttäjä voi nojautua työn aikana. Siinä on vähintään kaksi köydenkiinnitintä (D-lenkkiä) ja maksimissaan 2 m pituinen säädettävä tukiköysi tai –
hihna, joka voidaan kiertää esim. pylvään ympäri. Tällöin köysi kiinnitetään molempiin lenkkeihin.
Kahden tukivyön järjestelmä on tarpeen esim. harusten turvalliseen ohittamiseen. Kiinnityslenkkien
tulee olla itsestään lukittuvia ja ne kiinnitetään D-lenkkeihin itsestään aukeamisen estämiseksi kita
käyttäjään päin. D-lenkkiin ei saa kiinnittää työkaluja, tarvikkeita tms.
Varmistusvyö
Varmistusvyö on tukivyön kaltainen, mutta siinä ei välttämättä ole selkätukea. Lisäksi siinä saattaa
olla vain yksi kiinnityslenkki ja sen köyden pituus on rajoittamaton. Köyden tai hihnan pituutta on
kuitenkin voitava säätää, jottei työntekijä pääse putoamisvaaralliselle alueelle.
Laskeutumislaitteet
Laskeutumislaitteet ovat tavallisesti kertakäyttöisiä ja ne on tarkoitettu lähinnä hätäpoistumiseen
esim. nostureista. Laskeutumislaitteet rajoittavat laskeutujan nopeuden automaattisesti alle 2 m sekunnissa.
Merkinnät
Putoamissuojaimissa on CE –merkinnän lisäksi mm.:
•
valmistajan nimi tai tunnus
•
ilmoitetun laitoksen tunnusnumero
•
tyyppi
•
sarjanumero
•
standardin numero
Valinta
Putoamissuojain valitaan työkohteen tarpeiden mukaisesti ottaen huomioon työ ja käyttöolot. Suojainyhdistelmä on valittava siten, että putoamisen aiheuttamat voimat jäävät niin pieniksi, että käyttäjä kestää ne vahingoittumattomana. Erityistä huomiota on kiinnitettävä suojaimen kiinnityspisteisiin ja niiden lujuuteen. Lisäksi on otettava huomioon mm. seuraavia asioita:
•
käyttäjä ei saa iskeytyä alla oleviin rakenteisiin
•
mahdollisten kemikaalien vaikutus esim. köysi- ja vyömateriaaleihin
•
työvaiheen kesto ja toistuvuus sekä työympäristö
•
jään ja kosteuden vaikutus putoamissuojainten toimivuuteen
Tarvittavat tiedot saa yleensä putoamissuojaimen toimittajalta.
Putoamissuojaimien kiinnitys
Kiinnityksen tulee kestää putoamisen aiheuttamat suuret voimat. Mitoituksessa voidaan käyttää
yhdelle henkilölle noin 1 500 kg:n massaa vastaavaa voimaa. Mikäli suojaimen tulee estää ainoastaan esim. katolta liukuminen, on kiinnitykselle aiheutuvat voimat oleellisesti pienempiä (tällöin
vapaa putoaminen estetään esim. köyden pituutta säätelemällä).
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Kiinnityspisteinä voidaan käyttää esim. kattopollareita, elementtien nostolenkkejä tai betonirakenteita. Kaiteet, savu- ja ilmastointipiiput eivät yleensä ole riittävän tukevia kiinnitykseen. Mikäli
mahdollista, on kiinnityspiste valittava suoraan työkohteen yläpuolelta, jotta vaarallinen sivuttaisheilahdus saadaan estettyä.
Mikäli riittävän lujaa kiinnityspistettä ei ole, putoamissuojainta ei voi käyttää. Tällöin turvallisuus
on varmistettava esim. käyttämällä henkilönostinta.
Käyttö
Putoamissuojaimen käyttöön tulee perehtyä huolellisesti ennen käyttöä. Yleisiä käyttövirheitä ovat
esim.:
•
käytetään vyötä valjaiden asemasta
•
köysi on liian löysällä
•
pidennetään köyttä, mikäli sopivia kiinnityskohtia ei ole lähellä
•
vyö tai valjaat puetaan siten, että tarrain ei toimi
•
kiinnityspisteen lujuutta ei ole luotettavasti selvitetty
•
vyön tai valjaiden köysi hankautuu terävää reunaa vasten
•
vyö tai valjaat kiinnitetään epäluotettavasti esim. tilapäisesti asennettuihin laitteisiin
•
tukivyön koukku kiinnitetään väärin päin D-lenkkiin
Mikäli putoamisen jälkeen joudutaan pelastustoimia odottamaan turvavyön varassa, aiheutuu jo
muutaman minuutin odottamisesta hengenahdistusta ja kipuja. Kokovaljaiden käyttäjä jää pystyasentoon ja kykenee odottamaan noin 20 min ongelmitta. Pelkän turvavyön käyttäjä saattaa pudota
pää edellä, jopa vyön läpi.
Huolto ja säilytys
Putoamissuojaimet tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Tarkastuksen saa suorittaa vain putoamissuojaimiin perehtynyt, valmistajan tai myyjän valtuuttama henkilö. Putoamissuojaimen lujuutta saattaa heikentää kemikaalit, putoamisen aiheuttama rasitus ja muut vauriot (esim. kipinät,
hankautuminen, kuumuus, pakkanen, UV –säteily). Jäätyminen, likaantuminen tai ruostuminen
saattaa vaikuttaa koukkujen, lukkojen ja tarrainten toimintaan.
Vuositarkastuksen yhteydessä putoamissuojain ja sen osat puhdistetaan, huolletaan ja kunnostetaan
ohjeiden mukaisesti tai poistetaan käytöstä. Putoamissuojaimista pidetään rekisteriä, johon merkitään huollot, tarkastukset ja suojaimen perustiedot.
Turvavyöt säilytetään riippuvassa asennossa, kuivassa ja ilmastoidussa tilassa. Säilytyspaikka on
suojatta auringon valolta. Samassa tilassa ei saa säilyttää liuottimia eikä muitakaan syövyttäviä kemikaaleja.
(lähde: Henkilönsuojaimet työssä. Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus, Sosiaali- ja Terveysministeriö,
Helsinki 2001)
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3 Henkilönsuojaimet rakennustyössä, esimerkkejä tarpeista
(1.3)
Rakennustyössä perussuojaimia ovat:
•
kypärä, missä kupusuojaimet kiinteästi. Mielellään myös silmiensuojaimet
•
naulaanastumissuojalla varustetut turvakengät
•
haalarit
•
kangaskäsineet
Seuraavassa on esitetty esimerkkejä rakennuksilla tehtävistä töistä ja niissä perussuojainten lisäksi
tarvittava lisäsuojaus.
Puutyöt
Painekyllästetyn puun työstäminen vaatii P3 -luokan hengityssuojaimen, sillä siinä on syöpävaarallisia aineita (esim. arseeni, kromi). Mikäli työ kestää pidempään kuin 2 tuntia, tarvitaan puhallinsuojain. Sahaustekniikasta riippuen muut suojaimet. Seuraavassa esimerkki rakennussirkkelistä:
•
kuulonsuojaimet
•
suojalasit
•
käsineet
•
mikäli pölyä syntyy paljon, tarvitaan kokonaamari
Muu puutavara vaatii P2 luokan hengityksensuojaimen, sillä puupölyn on todettu altistavan esim.
allergioille, astmalle ja syöville. Mitä pitempikestoista työ on, mitä huonommin tuuletetussa tilassa
työtä tehdään ja hienompaa pöly on (esim. hionta), sitä suurempaa on altistuminen. Rakennustöissä
tällaisia työvaiheita ovat esim. parketti-, panelointi- ja listoitustyöt.
Betonityöt
Märkä betoni on emäksinen aine, joka ärsyttää ja kuivattaa ihoa. Lisäksi siinä on joukossa esim.
kromia. Märän betonin kanssa työskenneltäessä tarvitaan (esim. valu):
•
usein kuulonsuojaimet (melunlähteitä esim. pumppuauto, betonimylly, tärystimet)
•
kosteutta imemättömät käsineet
•
polvillaan työskenneltäessä polvisuojaimet (paineen alaisena (polvillaan), märkä betoni syövyttää ihoa)
Elementtiasennus
Elementtiasennuksessa suurimmat riskit liittyvät putoamiseen. Työssä tarvitaan:
•
kuulonsuojaimet
•
valjaat (huom: putoamisen pysäyttävässä järjestelmässä aina vaimennin)
•
kypärä
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Piikkaus, poraus, hionta
Kiven tai betonin piikkaus (ym.) saattaa hengitysilmaan kivi- tai kvartsipölyä, joka saattaa aiheuttaa
kivipölykeuhkon tai syövän. Tässä työssä tarvitaan:
•
kuulonsuojaimet
•
P2 –luokan hiukkassuodattimella varustettu hengityksensuojain. Pitkäkestoisessa (yli 2 tuntia
päivässä) puhallinsuojain
•
silmän- tai kasvojensuojain
•
pitkäkestoisessa / toistuvassa työssä tärinää vaimentavat käsineet
Lämpöeristeiden asennus
Lasi- ja vuorivilla ovat ihoa, limakalvoja ja silmiä ärsyttäviä. Sideaineena käytetty hartsi on myös
herkistävä aine. Tässä työssä tarvitaan:
•
P2 –luokan hiukkasuodattimella varustettu hengityksensuojain. Pitkäkestoisessa (yli 2 tuntia
päivässä) puhallinsuojain
•
käsineet
•
silmiensuojain
Uretaanieristeet sisältävät voimakkaasti herkistäviä aineita (aiheuttavat esim. astmaa). Roiskeiden
puhdistaminen liuottimella puolestaan aiheuttaa liuottimen vaarat. Kiinteässä muodossa uretaani ei
herkistä. Tässä työssä tarvitaan:
•
ABEK –luokan (= kaikki luokat) kemikaalisuodattimella varustettu hengityksensuojain. Pitkäkestoisessa (yli 2 tuntia päivässä) puhallinsuojain
•
suojakäsineet
•
silmiensuojain
Laatoitus, vedeneristys, saumaus
Laatoitustöissä käytettävät aineet ovat ihoa ärsyttäviä ja herkistäviä. Työssä tarvitaan:
•
polvisuojaimet
•
suojakäsineet
•
A2 –luokan kaasuja suodattava hengityksensuojain (katso tarve aineiden käyttöturvatiedotteesta). Pitkäkestoisessa (yli 2 tuntia päivässä) puhallinsuojain
Hitsaus
Hitsatessa syntyy erilaisia haitallisia kaasuja sekä säteilyä hitsausmenetelmästä riippuen. Hitsatessa
tarvitaan:
•
P3BE –luokan hiukkasia ja kaasuja suodattava yhdistelmäsuojain (huom: yhdistelmäsuodattimissa hiukkassuodatin tulee aina uloimmaksi). Pitkäkestoisessa (yli 2 tuntia päivässä) puhallinsuojain.
•
hitsausmaski tai kaasuhitsauksessa hitsauslasit. Maskin tummuus riippuu hitsausmenetelmästä
•
käsineet
•
ihon täydellinen suojaaminen on usein tarpeen (menetelmästä riippuen hitsauksesta aiheutuva
UV –säteily aiheuttaa ihon palamisen kuten auringon valokin)
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Maalaustyöt
Maalit ja niissä käytettävät ohenteet ja liuottimet ovat ärsyttäviä ja herkistäviä aineita. Mikäli mahdollista, liuotinmaaleja tulee välttää. Vesiohenteisilla maaleilla maalattaessa tulee käyttöturvatiedotteesta tarkistaa suojauksen tarve. Tässä työssä tarvitaan:
•
suojakäsineet
•
A2 –luokan kaasuja suodattava hengityksensuojain (katso tarve aineiden käyttöturvatiedotteesta). Pitkäkestoisessa (yli 2 tuntia päivässä) puhallinsuojain
•
ruiskumaalauksessa P2A2 –luokan hiukkasia ja kaasuja suodattava yhdistelmäsuojain (huom:
yhdistelmäsuodattimissa hiukkassuodatin tulee aina uloimmaksi). Pitkäkestoisessa (yli 2 tuntia päivässä) puhallinsuojain
Siivoustyöt
Siivoustyössä suojauksen tarve riippuu siivousmenetelmästä (esim. imurointi siirtää usein kaikkein
pienimmät hiukkaset hengitysilmaan), käytettävistä puhdistusaineista sekä siivottavasta materiaalista (esim. painekyllästetyn puun työstöpaikan siivoaminen vaatii P3 -luokan hengityssuojaimen ja
tarvittaessa kokonaamarin). Työssä käytettäviä suojaimia ovat:
•
vähintään P2 –luokan hiukkasuodattimella varustettu hengityksensuojain (huomaa siivottava
aine). Pitkäkestoisessa (yli 2 tuntia päivässä) puhallinsuojain. Siivouksessa syntyvä pöly on
ärsyttävää.
•
kaasunsuodattimen tarve riippuu mahdollisesti käytettävistä puhdistusaineista (esim. ammoniakkipitoisia aineita käytettäessä tarvitaan K –tyypin kaasuja suodattava hengityksensuojain)
•
tarvittaessa kuulonsuojaimet (ympäristön melu, imuri)
•
suojakäsineet
Purkutyöt
Purkutöissä käytettävät suojaimet riippuvat purettavasta kohteesta. Esim. asbestipurkutyöt ovat luvanvaraisia töitä, sillä niissä on syövän ja asbestoosin vaara. Suojautumisen tulee tällöin olla täydellistä ja kaikki työvaiheet kattavaa (myös jätteiden kuljetus, asbestoosi voi aiheutua jopa yhden ainoan asbestikuidun joutumisesta keuhkoihin).
Tiiltä, betonia ja mineraalivillaeristeitä sisältävien rakenteiden purkutöissä on esim. kivipölykeuhkon ja syövän vaara. Suojaimet tällöin:
•
vähintään P2 –luokan hiukkassuodatin, usein on kuitenkin P3 –luokan suodatin tarpeen. Pitkäkestoisessa (yli 2 tuntia päivässä) puhallinsuojain
•
kuulonsuojaimet
•
silmäsuojaimet, tarvittaessa myös kasvojen suojaus
•
suojakäsineet
Mikäli purettavissa rakenteissa on kosteusvaurio, tulee käyttää seuraavia suojaimia:
•
P3 –luokan puhallinsuojain
•
suojakäsineet
•
kertakäyttöhaalarit
•
muut suojaimet purkumenetelmän ja työskentely-ympäristön mukaan
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Maarakennus
Louhinnassa, panostuksessa ja tunnelitöissä riskinä ovat kivipölykeuhko sekä syöpä. Myös käytettävien koneiden pakokaasut ovat syöpävaarallisia. Lisäksi käytettävät (räjähdys)aineet voivat olla
ärsyttäviä. Tunnelitöissä tulee seurata säännöllisesti mittaamalla mm. seuraavia aineita: radon, PAH
–yhdisteet, häkä, typen oksidit. Näissä töissä tarvitaan seuraavia suojaimia:
•
vähintään puolinaamarillinen P2 –luokan hiukkassuodatin, usein on kuitenkin P3 –luokan
suodatin tarpeen. Pitkäkestoisessa (yli 2 tuntia päivässä) puhallinsuojain
•
kuulonsuojain
•
suojakäsineet
•
silmiensuojaimet
Saastuneita maita käsiteltäessä riskejä aiheuttavat esim. öljyt, raskasmetallit, kaatopaikkakaasut ja
kreosootti. Tällöin tarvitaan:
•
suojakäsineet
•
P2A2 –luokan hiukkasia ja kaasuja suodattava yhdistelmäsuojain (huom: yhdistelmäsuodattimissa hiukkassuodatin tulee aina uloimmaksi). Pitkäkestoisessa (yli 2 tuntia päivässä) puhallinsuojain
•
usein myös kuulonsuojaimet
Erikoistyöt
Erikoistöissä tarvittavat suojaimet työohjeiden mukaisesti. Esim. hiekkapuhalluksessa huomattavaa,
että erikoisvarusteiden käytön lisäksi tulee välttää kvartsihiekkaa. Epoksit ja akryylit puolestaan
ovat voimakkaita sekä ihon että hengitysteiden herkistäjiä, jo pelkkä haju ärsyttää. Näitä aineita
käytettäessä on iho suojattava täydellisesti (katso käyttöturvatiedote). Lisäksi vaaditaan mm. suojakäsineet sekä A2 –luokan kaasuja suodattava hengityksensuojain.
(lähde: Rakennustyön suojaimet. Rakennusalan ammattikohtaiset työpaikkaselvitykset (RATS). Tampereen
Aluetyöterveyslaitos)
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4 Kiinteiden telineiden ankkurointi- ja jäykistysohjeita (1.5)
Teline tulee mitoittaa kestämään kaikki ne kuormat, jotka aiheutuvat sillä tehtävästä työstä tai telineen pystytyksestä / purkamisesta. Lisäksi on huomioitava mahdollinen telineen siirtäminen, maaston muodot, pystytysalusta sekä tuuli. Lumikuormaa ei huomioida, sillä telineet ja tasot tulee pitää
lumettomina, myös ollessaan käyttämättöminä.
Telineen ankkuroiminen ja jäykistäminen ovat toisiaan täydentäviä tuentatapoja eli esimerkiksi lisäämällä ankkurointia voidaan tuentaa vähentää. Työteline pystytetään joko elementtitelineen käyttöohjeen tai rakenne- ja käyttösuunnitelman mukaisesti.
Ankkuroinnin tarkoituksena on estää telineen kaatuminen tai nurjahtaminen siirtämällä rasituksia
tukirakenteeseen (yleensä seinä). Maksimaalisen kantokyvyn varmistamiseksi ankkurit tulee kiinnittää mahdollisimman lähelle pystytukien ja sivusiteiden liitoskohtaa. Mikäli ne kiinnitetään nurkkapisteiden väliltä, pienentää se pystytukien kantokykyä ja nurjahduskuormaa huomattavasti. Nurkkapisteet eivät saa myöskään liikkua, sillä pienikin liike pienentää nurkkapisteiden nurjahduslujuutta. Sopiva keskimääräinen ankkurointiväli peittämättömillä telineillä on noin 4-6 m, peitetyillä telineillä noin 3 m (mikäli kerrosväli on 2 m, saadaan tämä käyttämällä vuorotellen 2 ja 4 m ankkurointiväliä).
Jäykisteet siirtävät telineeseen kohdistuvat vaakakuormat maaperään tai ankkureiden kautta tukirakenteeseen. Lisäksi ne pienentävät pystytukien nurjahduspituutta. Sivuvaakasiteitä (juoksu) laitetaan sekä sisä- että ulkosivulle ja vähintään telineen jokaiseen kerrokseen. Ne sijoitetaan mahdollisimman lähelle poikkivaakasiteitä (jokka).
Vaakavinositeiden tarkoitus on tukea pystytukia yhdessä ankkureiden kanssa siten, että tarvittava
tuentaväli saavutetaan. Vaakavinositeiden tarve riippuu telineen korkeudesta, kuormituksesta, ankkuroinnista ja liitosten jäykkyydestä. Sivuvinositeet ulottuvat alimmasta sivuvaakasiteestä ylimpään
työtasoon. Sivuvinositeiden sijoitus riippuu telineen pituudesta ja korkeudesta. Päätyvinositeitä käytetään, mikäli teline on yli 20 m korkea, se on peitetty tai jos reunimmaisia pystytukia ei ankkuroida
jokaisesta nurkkapisteestä tukirakenteeseen.
(lähde: Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet. Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluoppaita ja ohjeita 32, Tampere 2001)

Viranomaismääräyksiä löytyy mm. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksestä STMP 156/1998
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5 Telineen työtasojen mitoitus (1.5 ja 1.6)
Työtasojen vähimmäisleveyden määrää telineen käyttötarkoitus. Minimileveyssuositukset ovat:
•
0,6 m, kun telinettä käytetään vain työskentelyyn (ei varastointia)
•
1,2 m, kun telinettä käytetään työskentelyyn sekä materiaalin välivarastointiin
•
1,8 m, kun telinettä käytetään työskentelyyn, materiaalin välivarastointiin sekä tavaran siirtoon (esim. kärräämällä)
Työtasot asennetaan ja kiinnitetään siten, etteivät ne työskentelyn tai kuormituksen vaikutuksesta
siirry, putoa tai nouse irti telineen rungosta.
(lähde: Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet. Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluoppaita ja ohjeita 32, Tampere 2001)

6 Työtelineen kulkutiet (1.5 ja 1.6)
Portaat ovat suositeltava kulkutie kiinteissä telineissä. Portaiden:
•
askelmien suositeltava vähimmäisleveys on 60 cm
•
kaltevuus 20-45°, suositus 30°
•
askelman nousu, max. 20 cm
•
askelman syvyys, min. 20 cm
•
askelman takareunan ja seuraavan askelman etureunan välinen vaakasuora etäisyys max. 5 cm
•
lepotasot jokaisessa kerroksessa, kuitenkin vähintään 6 m välein
•
lepotason syvyys nousutien suunnassa min. 60 cm
•
kaiteet oltava sekä portaikossa sekä lepotasolla
Porrastikkaat, mitoitus:
•
askelmien suositeltava vähimmäisleveys 45 cm
•
kaltevuus 45-60°
•
askelman nousu max. 25 cm
•
askelman syvyys min. 12 cm
•
askelman etureunasta mitattu vapaa tila (jalkatila) min. 20 cm
•
askelman takareunan ja seuraavan askelman etureunan välinen vaakasuora etäisyys max. 5 cm
•
lepotasot jokaisessa kerroksessa, kuitenkin vähintään 3 m välein
•
kaiteet oltava sekä portaikossa sekä lepotasolla
Porrastikkaat, käyttö:
•
alle 20 m korkeissa telineissä, joissa nousutietä ei käytetä rakennustarvikkeiden kantamiseen
•
toissijainen nousutie, jos päänousutienä on portaat tai rakennushissi
•
ahtaat rakenteet, joissa ei voida käyttää portaita
•
siirreltävät ja pukkitelineet
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Askelmatikkaat, mitoitus:
•
askelman leveys, min. 30 cm
•
askelman syvyys, min. 5 cm
•
kaltevuus 60-75°
•
askelmaväli max. 30 cm
•
askelman yläpinta vaakasuora
•
lepotasot jokaisessa kerroksessa, kuitenkin vähintään 3 m välein
•
lepotason syvyys nousutien suunnassa min. 35 cm
Askelmatikkaat, käyttö:
•
alle 12 m korkeissa telineissä, joissa nousutietä ei käytetä rakennustarvikkeiden kantamiseen
•
toissijainen nousutie, jos päänousutienä on portaat tai rakennushissi
•
ahtaat rakenteet, joissa ei voida käyttää portaita tai porrastikkaita
•
siirreltävät ja pukkitelineet
Pienatikkaat, mitoitus:
•
sivupuut tai –johteet min. 30 cm toisistaan
•
kaltevuus 60-90°
•
pienaväli max. 35 cm
•
pyöreän pienan halkaisija 2-5 cm
•
kiinteissä ja pystysuorissa tikkaissa selkäsuojus tai vastaava 2,5 m korkeudesta alkaen, jos
tikkaat ovat maasta tai vastaavasta tasosta vähintään 6 m korkeudella. Selkäsuojia ei tarvita,
mikäli tikasnousu on normaalin kerroskorkeuden mittainen ja välitasoilla on riittävän suuret
kaiteet
Pienatikkaat, käyttö:
•
alle 6,5 m korkeissa telineissä, joissa nousutietä ei käytetä rakennustarvikkeiden kantamiseen
•
ahtaat rakenteet, joissa ei voida käyttää portaita, porrastikkaita tai askelmatikkaita
•
siirreltävät telineet
•
varapoistumistie työtasoilta
(lähde: Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet. Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluoppaita ja ohjeita 32, Tampere 2001)
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7 Porrastelineet (1.5)
Porrastelineet ovat tyypillisesti rakennuksen ulkopuolella olevia ja vain kulkemiseen tarkoitettuja
telinerakennelmia, joihin sovelletaan samoja säädöksiä kuin työtelineisiinkin. Tärkeimmät huomioitavat asiat porrastelineissä ovat:
•
Ankkurointi ja jäykistäminen
•
Perustus
•
Kulkutiet ja tasot
•
Putoamissuojaus
•
Tarkastaminen
Vaatimukset telineen ankkuroinnista ja jäykistämisestä ilmenevät telinesuunnitelmasta. Näistä
lisää kohdassa: Kiinteiden telineiden ankkurointi- ja jäykistysohjeita.
Telineen perustukset estävät kaikkien tai yksittäisten jalkojen vajoamisen. Perustuksina ei saa
käyttää esim. kuormalavaa tai irrallisia tiiliä. Jokaisen jalan alla tulee olla tukeva aluspuu tai –levy.
Kulkuteiden ja tasojen minimileveys on 60 cm. Ylös- ja alaspäin menevä kulkutie on pääsääntöisesti porras. Porrastikkaita saa käyttää, kun telineen korkeus on korkeintaan 20 m, askelmatikkaita,
kun telineen korkeus on korkeintaan 12 m ja pienatikkaita, kun korkeus on korkeintaan 6,5 m.. Piena- ja askelmatikkaissa on tavaroiden kantaminen kielletty. Tällöin tarvikkeet nostetaan tasolle
esim. narulla. Portaiden ja tikkaiden mitoituksesta ja käytöstä on enemmän kohdassa: Työtelineen
kulkutiet
Porrastelineissä tulee olla tasot jokaisessa kerroksessa ja portaissa vähintään 6 m sekä porras- ja
pienatikkaissa vähintään 3 m välein. Mikäli kulkijoita ja kerroksia on useita, on sivuuttamisen helpottamiseksi tasojen leveyden hyvä olla suurempi kuin miniminä oleva 60 cm.
Porrastelineiden putoamissuojaus hoidetaan pääsääntöisesti kaiteilla. Tällöin jokaisella tasolla
tulee olla vähintään metrin korkuinen kaide sekä välijohde, jonka pystysuora vapaa tila on korkeintaan 50 cm. Lisäksi tasoilla tulee olla vähintään 10 cm korkea jalkalista. Portaissa ja porrastikkaissa
tulee olla käsi- ja välijohteet.
Aivan kuten muutkin työtelineet, tulee porrastelineet pitää lumettomina. Liukkauden torjuntaan on
portaissa (ym.) hyvä kiinnittää aina erityistä huomiota. Porrastelineet eivät myöskään ole tavaroiden
edes hetkellisiä varastointipaikkoja.
Porrastelineet tarkastetaan kuten työtelineet. Ennen käyttöä tulee suorittaa pystytystarkastus, telinekortin on oltava näkyvillä.

8 Tikkaat, kaatuminen (1.8 ja 1.9)
Noja- ja A-tikkaat kaatuvat helposti sivuttaisten voimien seurauksena. Tällaisia voimia aiheutuu
esimerkiksi poratessa tai vedettäessä polttoleikkauslaitteen letkuja. Lisäksi nojatikkaiden jalat luistavat helposti, mikäli seinän ja tikkaan välinen kulma on liian suuri tai lattian ja tikkaan jalkojen
väliset materiaalit ovat liukkaat (esim. tikkaiden muovijalat eivät pidä vesivanerissa). Luistoongelma voidaan ratkaista mm. naulaamalla lattiaan liukuesteet, nojatikkaan yläosassa olevilla kouSivu 22
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kuilla tai pulttaamalla tikkaat nivelen avulla kiinni. Kiinnitys yläreunasta esim. koukuilla on useissa
tilanteissa (esim. raksien irrottaminen) ehdoton minimivaatimus. Hyväksytyissä A-tikkaissa tulee
olla joko SFS-EN 131-1 tai SFS-EN 131-2 –merkintä. Pelkkä merkinnän löytyminen ei kuitenkaan
tee A-tikkaista hyväksyttyjä, sillä niiden tulee olla ehjät, niissä tulee olla metallinen välituki sekä
niiden korkeus on maksimissaan huonekorkeuksisissa tiloissa (2,5-3 m) työskentelyyn soveltuva.
Nojatikkaiden turvallinen käyttäminen vaatii molemmat kädet, siksi niillä työskenteleminen tai tavaroiden käsissä kuljettaminen on kielletty. Tavarat kuljetetaan eri tasoille vetämällä tai laskemalla
ne köydellä tai käyttäen nosturia.

9 Kaatumisvaara, kulkusillat ja portaat (1.10)
Kaatuminen on aina potentiaalisesti vakava tapaturma. Kaatumisenergia riittää aiheuttamaan hengenvaarallisen kallonmurtuman, ellei päätä onnistu suojaamaan. Lisäksi uhkana ovat luiden murtumat ja nivelnyrjähdykset. Kaatumiset aiheuttavatkin rakennuksilla eniten pysyviä vammoja ja toiseksi eniten kuolemia. Eniten kuolemia aiheuttaa putoamiset.
Portaissa tai luiskissa tulee valaistukseen sekä kulkutien järjestykseen ja siisteyteen kiinnittää aivan
erityistä huomiota etenkin, jos niissä kuljetetaan tavaraa kantamalla. Seuraavassa muutamia yksityiskohtia:
•
Portaissa alaspäin kuljettaessa kompastuminen on vaarallisempaa kuin ylöspäin mentäessä,
koska samalla myös pudotaan alemmaksi. Portaissa on aina oltava kaide ja siitä on kuljettaessa syytä myös pitää kiinni
•
Luiskat ja porrasaskelmat pitää kiinnittää hyvin ja niiden on oltava ehjät
•
Liukkauden torjunnan pitää olla kunnossa. Lumi, jää ja vesi tulee poistaa. Myös pintamateriaalin pitää olla pitävä (esim. vesivanerin kiiltävä puoli ei ole pitävä luiskan pinta ilman erillisiä, esim. naulattuja, askelmia)
•
Portaiden, askelmien ja luiskien on hyvä erottua väritykseltään selvästi ympäristöstään (esim.
askelmissa vaaleat etureunat)
•
Ihminen käyttää kulkemiseen näköaistinsa lisäksi paljon myös tuntoaistia. Tästä syystä on
erityisen tärkeää, ettei portaiden etenemä tai nousu muutu kesken kaiken. Esimerkiksi muista
poikkeavan korkea askelma alaspäin kuljettaessa aiheuttaa helposti tasapainon menetyksen ja
kaatumisen
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10 Henkilönostimet (1.12)
Yleistä
Henkilönostimia on useita eri tyyppejä, esim. saksilava-, puomilava- ja mastolavanostimia. Nostimet voidaan lisäksi sijoittaa useisiin erilaisiin ajoneuvoalustoihin, esimerkiksi kuorma-autoon, perävaunuun tai ne voivat toimia oman ajoneuvon päällä. Tärkeää onkin, että ennen käyttöä tutustutaan juuri kyseisen nostimen käyttöohjeisiin, sillä käyttövirheen johdosta on suuren ulottuvuuden
nostimilla vaaravyöhykkeellä käyttäjän lisäksi useita muitakin henkilöitä.
Valinta
Oikean henkilönostimen käyttäminen oikeassa paikassa on oleellista. Henkilönostimen valinnassa
vaikuttavat mm. seuraavat asiat:
•
työn kesto
•
suurin tarvittava kuorma (henkilöt + tavarat)
•
tasolla nostettavat tarvikkeet: määrä ja mitat
•
suurin tarvittava nostokorkeus ja/tai työskentelyulottuma
•
käytetäänkö nostinta sisällä vai ulkona
•
maaperä tai alusta: sen tasaisuus ja kantavuus
•
nostimen siirtotarve työkohteessa
•
kulkutiet työkohteeseen (esim. oviaukkojen koko, kulkuteiden kantavuus)
•
käyttövoima: sähkö, akku, polttomoottori
•
sähkötyökalujen käyttötarve
Usein on järkevää valita varmuuden vuoksi hieman suurempi nostin, kuin alun perin arvioidaan.
Mikäli oma valinta tai ammattitaito vähänkään aiheuttaa epävarmuutta, kannattaa kysyä asiantuntijalta (esim. nostimia vuokraavasta yrityksestä).
Ennen käyttöä
Jokaiselle henkilönostimelle tulee rakennustyömailla tehdä käyttöönottotarkastus aina ennen käyttöön ottamista. Käyttöönottotarkastus tehdään myös aina, mikäli nostimen ottaa käyttöön toinen
yritys samalla työmaalla. Tämä siksi, että eri yritysten käyttökohteissa voi nostimelle olla aivan
erilaiset vaatimukset ja käyttöönottotarkastukseen yhtenä kohtana on määrittää käyttökohteiden
aiheuttamat vaatimukset nostimelle. Mikäli käyttöönottotarkastusta ei ole asianmukaisesti suoritettu, nostimen käyttö on kielletty.
Käyttöönottotarkastuksen lisäksi nostimessa tulee ainakin seuraavien asioiden olla kunnossa:
•
nostimessa on käyttö- ja turvallisuusohje. Käyttäjä on siihen myös tutustunut
•
nostimessa on tarkastuskilpi, josta ilmenee suoritettu vuositarkastus. Tarkastuspöytäkirja on
nostimen mukana
•
hätäpysäytin ja varalasku toimii
•
hallintalaitteissa ei ole vikoja
•
tuet toimivat
•
työtason vakainlaitteet toimivat
•
laitteessa ei ole öljyvuotoja
•
rakenteissa ei ole vakavia vaurioita
•
työtason portti sulkeutuu
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Mikäli yhdessäkin edellä mainitusta kohdasta on puutteita tai nostimesta löytyy joitakin muita käyttäjän tai sivullisten turvallisuutta vaarantavia vikoja, on nostimen käyttö kielletty. Vioista ja puutteista on viipymättä ilmoitettava nostimesta vastaavalle henkilölle.
Henkilönostimen käyttöön liittyy runsaasti riskejä, siksi sitä saa käyttää vain 18 vuotta täyttänyt
henkilö, jonka terveydentila (esim. näkö ja kuulo) ovat työhön soveltuvat. Lisäksi käyttäjän tulee
olla perehtynyt kyseiseen nostintyyppiin ja noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita tinkimättä. Kannattaa mieluummin olla hieman ylivarovainen kuin luottaa hyvää onneen!
Työpisteessä tulee nostotyö suunnitella etukäteen ja varmistua, että nostimen siirtäminen työpisteeseen onnistuu turvallisesti (esim. oviaukot ja kulkuteiden kantavuus ja tasaisuus). Lisäksi tulee selvittää mm. seuraavat asiat:
•
selvitä nostimen paras paikka varsinaiseen työkohteeseen nähden
•
tarkista maapohjan kantavuus. Esim. roudan sulaminen, runsas vesisade tai viemärit ja kaivannot saattavat heikentää maapohjaa huomattavasti
•
tarkista, onko toiminta-alueella sähköjohtoja
•
suojaa työskentelyalue liikenteeltä ja sivullisilta esim. puomeilla, lippusiimalla ja/tai merkkivaloilla. Varmista, etteivät työkoneet tai rakenteet (tms.) aiheuta törmäysvaaraa
•
huolehdi, että valaistus on riittävä
•
mikäli työskentelyalue on vilkkaan tien varrella, kysy tarvittaessa poliisilta lisäohjeita (esim.
varoittamiseen tai liikenteen katkaisuun)
Nostimen asennus käyttöpaikalla
Tärkeintä on varmistua, että maapohja on kestävä ja riittävän tasainen käytettävälle nostintyypille.
Ei myöskään ole niin nopeaa tai vähäpätöistä työtä, ettei nostinta tarvitse tukea. Myös seuraavat
asiat tulee ottaa huomioon nostimen käyttöpaikalla:
•
mikäli mahdollista, vältä kaltevaa alustaa
•
tarkista alueella olevat viemärit, kanavat ja kaivannot. Myös esim. vesi on saattanut aiheuttaa
syöpymiä asvaltin alle.
•
kuuman asvaltin kantokyky on heikentynyt, liukkaalla pinnalla tulee käyttää tartuntoja
•
levitä tukijalat aina äärimmäiseen asentoonsa. Käytä aina myös lisätukilevyjä varmuuden
vuoksi
•
renkaiden pitää olla irti maasta, mikäli tämä on nostintyypillä mahdollista
•
nostimen tulee olla vaakasuorassa joka suuntaan. Tarkasta tuenta vähintään kerran päivässä.
Mikäli vaakasuoruudessa on muutoksia, selvitä muutosten syy ennen käyttöä.
Vielä ennen työskentelyn aloittamista on syytä selvittää seuraavat asiat:
•
mikä on nostimen alhaisin sallittu käyttölämpötila ja maksimi tuulennopeus
•
kokeile turvalaitteiden toiminta. Yksikään turvalaite ei saa olla tehtynä toimintakyvyttömäksi.
Selvitä itsellesi, kuinka varalasku toimii. Kokeile sitä myös.
•
kokeile myös hätäpysäyttimen ja äänimerkin toiminta
•
kokeile työliikkeiden ääriasennot. Tämä on erityisen tärkeää kylmänä ja sateisena aikana. Suorita koeajot mieluiten alaohjauspaikalta
•
poista aina lumi ja jää sekä tarpeettomat esineet työtasolta ja muualta nostimen päältä
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Turvallinen työskentely henkilönostimella
Henkilönostin on suunniteltu nostimeksi, ei hissiksi tai ajoneuvoksi. Työskennellessä tuleekin olla
tarkkana ja huomioida ainakin seuraavat asiat:
•
älä ylitä nostimen suurinta sallittua kuormitusta
•
kaikenlainen kurottelu ja nostimen korin kaiteelle tai kaiteen ulkopuolelle nouseminen on kielletty. Samaten on kiellettyä käyttää korokkeita, esim. työpukkeja.
•
nostimessa on aina hyvä käyttää turvavaljaita ja kypärää.
•
varo nostimeen työnteosta (esim. hiekkapuhallus, painepesuri) tai heiluttamisesta aiheutuvia
sivuttaisvoimia
•
vältä nostimen ääriasentoja, älä ainakaan työskentele niissä
•
liikkeiden nopeat pysäytykset saattavat kaataa nostimen
•
älä käytä nostinta lainkaan kovassa tuulessa
•
esineiden pudottaminen työtasolta on kielletty
•
tarkista ennen työtason alas laskemista, että alusta on vapaa. Tarkkaile muutoinkin ympäristöäsi tarkasti: ihmiset eivät yleensä osaa ottaa huomioon yläpuolellaan tapahtuvaa toimintaa
Työskentelen jälkeen
Nostimen turvallisin säilytysasento on ala- tai kuljetusasento. Varmista, ettei nostin haittaa liikennettä tai muuta työskentelyä ja että jarrut ovat kytketyt. Voimalaite tulee sammuttaa ja asiaton käyttö estää lukitsemalla ohjauskotelo sekä poistamalla virta-avain. Työtasot ja hallintalaitteet suojataan
lialta. Ilmoita heti mahdolliset viat, puutteet tai toimintahäiriöt.
Esimerkkejä henkilönostimen käyttövirheistä tai vioista, jotka ovat johtaneet vakavaan tapaturmaan:
•
nostimen tukijalka on painunut maahan
•
tukijalkoja ei ole käytetty lainkaan, niitä ei ole levitetty täyteen leveyteen tai vaurioitunutta
tukijalkaa ei ole saatu tukiasentoon
•
tukijalat ovat valuneet sisään itsestään
•
nostin on pystytetty virheellisesti vinoon asentoon
•
hallintajärjestelmän ohjauskaapeli on jäätynyt
•
työtaso on ylikuormattu ylhäällä
•
kaiteelle on kiivetty tai korista on kurkoteltu
(lähde: Siirrettävät henkilönostimet. Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluoppaita ja –ohjeita 31, Tampere
2000)
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11 Nostoapuvälineet ja nostotyöt (1.13)
Nostoapuvälineet voidaan karkeasti jakaa nostoastioihin sekä nostorakseihin. Nostoapuvälineiden
käyttöön on oltava asianmukainen opastus.
Yleistä kaikissa nostotöissä
Aina, kun työmaalla suoritetaan nostotöitä, tulee käyttää suojakypärää. Ihmisten ylitse ei saa nostaa
mitään. Mikäli noston aikana ilmaantuu ongelmia, tulee taakka laskea tukevalle alustalle välittömästi.

11.1 Nostoastiat
Nostoastioita saa käyttää ainoastaan tavaroiden nostamiseen. Henkilönostot niillä on kielletty (henkilönostoihin tarkoitetuista nostokoreista saa lisätietoja esim. Valtioneuvoston päätöksestä työssä
käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (VnP,
856/1998) sekä Valtioneuvoston päätöksestä henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla (VnP
793/1999)).
Nostoastiat tulee huoltaa säännöllisesti, jolloin nostokoukkujen ja -lenkkien, rungon, lukituslaitteiden sekä luukkujen kunto ja toiminta tarkastetaan, ne puhdistetaan sekä tarvittaessa rasvataan. Tyhjennysluukuissa olevan tahattoman aukeamisen estävän mekanismin toiminta tarkastetaan.
Nostoastioiden kunto tarkastetaan aina käyttöön otettaessa sekä vähintään kerran viikossa, esimerkiksi TR –tarkastuksen yhteydessä. Tarkastuksessa tarkastetaan merkinnät (tunnuslevy, maksimikuorma) ja niiden havaittavuus sekä astian kunto silmämääräisesti. Mikäli nostoastiassa havaitaan
tarkastuksessa puutteita, on se poistettava käytöstä tai korjattava välittömästi. Tarvittaessa astian
käyttö on estettävä esimerkiksi leikkaamalla nostokorvakkeet pois.
Nostettaessa tavaraa nostoastialla, tulee esimerkiksi sitomalla, verkoilla tai salvattavalla kannella
varmistua, ettei kuorma tai sen osat pääse putoamaan. Myös taakan tasapainosta tulee varmistua.

11.2 Nostoraksit
Nostoraksit on tehty teräsketjuista, teräsvaijereista, kangashihnoista tai kangasliinoista. Niihin on
lisäksi usein kiinnitetty nostolenkkejä. Nostoraksin valintaan vaikuttaa käytettävä nostin sekä nostettava taakka.
Nostoraksit tarkastetaan ja leimataan vuosittain. Mikäli tarkastuksessa havaitaan kuluneita, vahingoittuneita tai viallisia rakseja, tulee ne poistaa käytöstä välittömästi. Tarkastuksen ja huollon yhteydessä tarkastetaan, että maksimikuormaa osoittava kilpi tai teksti on selvästi näkyvissä. Teräksiset ketjut ja vaijerit sekä rakseissa olevat koukut, lenkit, lukituslaitteet ym. öljytään säännöllisesti.
Nostoketjuihin, -hihnoihin tai –liinoihin ei saa tehdä solmuja tai jatkoksia. Vaijereissa olevat sykkyrät pyritään oikaisemaan.
Teräksiset raksit säilytetään kuivana ja puhtaana sekä tarvittaessa öljyttynä riippuen. Kankaiset raksit säilytetään kuivana ja puhtaana sekä kerälle kiepitettynä. Luonnonkuiduista tehdyt raksit tulee
suojata auringolta sekä kemikaaleilta.
Ainoastaan ehjiä ja solmuttomia rakseja saa käyttää. Pieneltäkin tuntuvat viat esim. viilto liinassa
tai säievaurio vaijerissa, aiheuttaa raksin välittömän käyttökiellon.
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Mikäli nostossa käytetään kahta raksia, saa niiden välinen kulma olla korkeintaan 120 astetta. Käytettäessä yhtä raksia, kierretään se kaksi kertaa taakan ympäri. Tarvittaessa käytetään nostoaputarvikkeita esim. kulmasuojuksia, pehmusteita tai tukipuita. Taakan tasapaino tulee tarkistaa ennen
nostoa. Mikäli tasapainossa ilmenee ongelmia, tulee taakan painopisteen lisäksi tarkastaa, ettei rakseissa ole solmuja, sykkyröitä tms. Nostoastioissa raksit saa kiinnittää vain astiassa oleviin nostokohtiin (lenkit, koukut jne.).
(lähde: Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus. Rakennustuotanto –kirjasarja, Rakennuskonepäälliköt ry, 168 s. Rakennustieto Oy, Tammer-Paino, Tampere 2002)
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12 Putoamissuojaus, mitoitusohjeita (1.14 ja 1.15)
12.1 Kaiteet
”Sellaisten työtasojen, työskentelytasojen ja kulkuteiden vapailla sivuilla, joilta voidaan pudota yli
3,0 metriä korkeammalta, sekä muissa tapauksissa, joissa aiheutuu erityistä tapaturman tai hukkumisen vaaraa, on oltava suojakaiteet tai muut suojarakenteet. Työtelineiden ja siirrettävien muottien
tasot on varustettava suojakaiteilla, jos työtasoilta voidaan pudota 2,0 metriä korkeammalta. Portaat,
porrastasot ja kulkusillat on vapailta sivuiltaan varustettava koko pituudeltaan suojakaiteilla.” (Suora lainaus sosiaali- ja terveysministeriön päätöksestä 156/1998 (työtelineiden ja putoamisen estävien
suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä), 3 luku, 20§)
Huomattava osa kuolemaan ja pysyvään vammaan johtavista tapaturmista on ollut alle 3 metristä
putoamisia. Siksi putoamiselta kannattaa suojata myös alempana.

12.2 Kaiteet yleisesti
Suojakaiteen korkeuden tulee olla vähintään 1 m ja johteiden välinen vapaa tila korkeintaan 50 cm.
Myös ikkuna-aukot, joiden alareuna on korkeintaan 70 cm korkeudella, tulee varustaa kaiteella.
Nyrkkisääntönä kaiteen on oltava niin tukeva, että se kestää noin 100 kiloisen rivakasti kävelevän ja
kompastuvan miehen rojahtaessaan aiheuttaman kuorman.
Kaltevien kattojen osalta kaiteiden korkeuden tulee olla edellä esitettyä korkeammat. Tällöin kaiteen korkeus riippuu katon kaltevuudesta.
Suojakaiteiden tulee olla pituussuunnassa mahdollisimman yhtenäinen. Rako kahden kaiteen tai
kaiteen ja seinän (tms.) välissä saa olla korkeintaan 25 cm.
Mikäli kaiteen asemasta käytetään kulkuestettä, tulee sen olla hyvin havaittava, tukeva sekä vähintään 1,5 metrin etäisyydellä suojattavan tason reunasta.

12.3 Käsi- ja välijohteet
Käsijohteella tarkoitetaan n. 1 metrin korkeudessa olevaa kaiteen osaa (eli osaa, johon käsi luontevasti kuljettaessa esim. portaikossa laitetaan), välijohteella käsijohteen ja tason välillä olevaa kaidetta. Välijohteen tarkoituksena on estää kierähtäminen ja putoaminen käsijohteen alta.

12.4 Jalkalistat
Kaiderakenne on varustettava jalkalistalla aina aukoissa ja porrastasanteilla. Lisäksi se tarvitaan
paikoissa, joissa alapuolella työskennellään tai kuljetaan. Jalkalistan on oltava vähintään 10 cm korkea ja riittävän tukeva, jotta se estää esimerkiksi työtasolta potkaistun vasaran tippumisen alas. Vastaavasti kaltevalla katolla olevan jalkalistan on kestettävä katon harjalta putoava tai liukuva käsityökone. Jalkalistan ja tason väliin ei saa myöskään jäädä esim. veitsen mentävää rakoa.
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13 Kaivantojen tukeminen (1.16)
Kaivantojen tulee suunnitella huollella ja niiden sortuminen tulee estää. HUOM: kaivannon suunnittelijan tulee olla alan asiantuntija (esim. vaativien ja hyvin vaativien kaivantojen osalta pohjarakentamiseen perehtynyt geotekninen suunnittelija, joka on koulutukseltaan esim. diplomi-insinööri).
Sortuminen voidaan välttää usealla eri tavalla. Seuraavassa on esitetty muutamia eri tapoja:
•
reunan jyrkkyys. Mitä loivempi reuna, sitä paremmin se pitää
•
tukeminen. Tukemiseen on olemassa useita eri tapoja valmiista tukiseinäelementeistä teräspontteihin ja betonointiin saakka. Myös paikan päällä (esim. lankuista) rakennetut tuet ovat
toisinaan käyttökelpoisia.
•
kaivuumaiden läjittäminen. Kaivuumaat tulee läjittää vähintään 0,5 metrin päähän kaivannon reunasta, helposti sortuvilla mailla reilusti kauemmaksi.
•
varastot. Putket, koneet ym. rakennustarvikkeet tulee varastoida riittävän etäälle kaivannon
reunasta. HUOM: varastoinnissa tulee myös ottaa huomioon, etteivät esim. putket tai kaivonrenkaat pääse vierimään kaivantoon!
•
ajo- ja kulkutiet. Liian lähellä kulkevien ajoneuvojen aiheuttama tärinä tai paino saattaa sorruttaa kaivannon, samoin huolimattomasti tehdyt kulkutiet tai –sillat.
(lähde: Kapeat kaivannot. Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluoppaita ja –ohjeita 15, Tampere 2000)
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14 Valaistussuosituksia (1.17)
Peruskäsitteitä
Luksi (lx) on valaistusvoimakkuuden yksikkö ja tarkoittaa jollekin pinnalle tulevan valon määrää.
Karkeasti tämä tarkoittaa: mitä lähempänä valon lähde (esim. lamppu) on ja mitä voimakkaampi
polttimo, sitä enemmän lukseja pinnalle tulee.
Luminanssi (L) puolestaan kuvaa sitä valoa, jonka pinta heijastaa. Esimerkiksi musta pinta ”imee”
valoa eli sen luminanssi on pienempi kuin valkoisella.
Silmä pystyy havaitsemaan ainoastaan luminanssin, mutta sen mittaaminen tai laskeminen on usein
hyvin hankalaa. Siksi valaistussuositukset annetaankin usein lukseina.
Valaistussuositukset on määritetty noin 40 –vuotiaalle ihmiselle, jolla on normaali näkökyky. Sen
lisäksi, että ihmisen näkökyky on yksilöllinen ominaisuus, se myös heikkenee iän myötä ja vanhempana tarvitsee valoa enemmän.
Häikäisy
Tasainen, häikäisemätön valo tuntuu yleensä kaikkein mukavimmalta. Usein onkin taloudellisinta
tehdä hyvä valaistus rajoittamalla valaistusvoimakkuuden huippuja sekä häikäisyä. Tällöin tullaan
usein toimeen pienelläkin valaistusvoimakkuudella.
Silmän mukautumiskyky eri valaistusvoimakkuuksiin heikkenee iän myötä, jonka vuoksi varsinkin
iäkkäämmille ihmisille häikäisyn ehkäiseminen on tärkeää. Voimakas häikäisy aiheuttaa lisäksi
hetken kestävän sokaistumisen, joka saattaa huonossa tapauksessa aiheuttaa vakaviakin seurauksia.
Sokaistumisen kesto pitenee iän myötä.
Valaistussuosituksia rakennustyömaille (lukseja)
•
Yleensä minimivalaistusvoimakkuus on 50 lx. Tämä riittää karkeassa työssä, esim. maankaivuussa, varastotyössä jne.
•
Tarkahko työ vaatii noin 100 lx. Tällaisia ovat esim. runkoelementtien asennus, helpot raudoitustyöt, kaapelin veto
•
Tarkka työ vaatii noin 200 lx. Tarkkoja työtehtäviä ovat esim. elementtien saumaus, vaativat
sähkö-, kone- ja putkiasennukset, väliseinä- tai runkomuuraus jne.
•
Kulkuteillä ja liikennealueilla riittää yleensä 50 lx:n perusvalaistus
•
Työmaan ja varastojen vartiointiin riittää yleensä 50 lx:n valaistus
Esimerkkejä valaistusvoimakkuudesta: päivänvalo keskipäivän auringonpaisteessa on n. 100 000 lx,
päivänvalo pilvisellä säällä n. 10 000 lx ja kuutamo täyden kuun aikaan n. 0,25 lx. HUOM: mikäli
työmaa on hyvin tumma, voi tarvittava valaistusvoimakkuus kasvaa voimakkaasti. Tällaisia paikkoja voivat olla esim. hiili- sekä malmikentät.
(lähde: Valaistussuositukset, ulkotyö- ja piha-alueet. Suomen valoteknillinen seura ry;n julkaisuja 10, Helsinki 1990)
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15 Lait ja kirjallisuus
15.1 Lakeja ja säädöksiä
Eräitä lakeja ja säädöksiä (aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan), jotka koskevat rakennustyötä ja -työmaita. Huomaa, että lista ei ole täydellinen. Se myös muuttuu lainsäädännön täydentyessä
ja muuttuessa.
Lait ja säädökset löytyvät kokonaisuudessaan numerokoodeillaan (esim. 738/2002) www –
osoitteesta www.finlex.fi, kohta ”Lainsäädäntö”. Säädöksen velvoittavuudessa ei ole eroa, onko
kyseessä laki, asetus vai valtioneuvoston tai jonkin ministeriön päätös.
Lista päivitetty 11/2003.
Lait
•
Työturvallisuuslaki (738/2002)
•
Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
•
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976)
- keskeisin muutos 765/1994
•
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa (131/1973)
Valtioneuvoston asetukset ja päätökset
•
Valtioneuvoston asetus elementtirakentamisen turvallisuudesta (VA 578/2003)
•
Valtioneuvoston päätös henkilönostoista nosturilla ja haarukkatrukilla (VNp 793/1999)
•
Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden turvallisesta
käytöstä ja tarkastamisesta (VNp 856/1998)
- muutokset: Valtioneuvoston asetukset VA 437/2003, VA 126/2002, VA 1175/2000
•
Valtioneuvoston päätös asbestityöstä (VNp 1380/1994)
•
Valtioneuvoston päätös työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä (VNp 976/1994)
•
Valtioneuvoston päätös työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä
(VNp 847/1994)
•
Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta (VNp 629/1994)
- muutokset: Valtioneuvoston päätökset VNp 427/1999, VNp 611/1996
•
Valtioneuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä (VNp 1409/1993)
•
Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (VNp 1407/1993)
•
Valtioneuvoston päätös työntekijäin suojelusta työssä esiintyvän melun aiheuttamilta vaaroilta
ja haitoilta (VNp 1404/1993)
Muut
•
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden
käytöstä rakennustyössä (STMp 156/1998)
•
Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista (TMp 977/1994)
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15.2 Kirjallisuutta ja materiaalia
Rakennustyömaan turvallisuutta koskevaa kirjallisuutta ja materiaalia:
•
TR –Mittari, Rakennustyömaan turvallisuusseuranta. Laitinen H., Kiurula M., Työterveyslaitos, Työturvallisuusosasto. Helsinki 2002
•
Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen. Aitomaa K., Luoto T., Marjamäki M.,
Niskanen T., Patrikainen H. ja Päivärinta K. Rakennusalan Kustantajat RAK ja Kustannus
Sarmala Oy, Kariston kirjapaino, Hämeenlinna 2002
•
Kapeat kaivannot. Sosiaali- ja Terveysministeriö, työsuojeluoppaita ja –ohjeita 15. Tampere
2000
•
Putoamisvaara rakennustyössä. Sosiaali- ja Terveysministeriö, työsuojeluoppaita ja –ohjeita
29. Tampere 2000
•
Siirrettävät henkilönostimet, turvallisen käytön ohjeet. Sosiaali- ja Terveysministeriö, työsuojeluoppaita ja –ohjeita 31. Tampere 2000
•
Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet. Sosiaali- ja Terveysministeriö, työsuojeluoppaita ja –ohjeita 32. Tampere 2001
•
Rakennuskoneiden käyttöturvallisuus. Rakennuskonepäälliköt ry, rakennustuotanto –
kirjasarja. Tampere 2002
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