
TK0408 Koti-idea, Kesäkaluste-kilpailu

Turvallinen remontti?!

Teksti ja kuvat Juha MerJaMa/TapaTurva Oy Kuvitus KaTJa enarvi

Suomen kotitapaturmista joka viides – eli noin 50 000 
tapaturmaa – sattuu vuosittain kodin rakennus- ja 
remonttitöissä. Tämä tarkoittaa laskennallisesti noin 
140 tapaturmaa vuoden jokaisena päivänä. Näissä 
tapaturmissa useamman kuin joka kymmenennen, 
päivittäin vähintään 14 hengen, työ- tai toimintakyky 
alentuu yli kuukauden ajaksi.

Yleisin seuraus kodin remonttitur-
mista on murtuma, ja yleisimmin 
telotaan käsi. Ei liene suurikaan 

yllätys, että rakennus- ja remonttitöiden 
tapaturmista noin 80 prosenttia sattuu 
miehille – meille kaiken osaaville mo-
nitaitureille. Meille, jotka voimme teh-
dä pikkujutut suitsait ilman tarkempaa 
suunnittelua ja niillä välineillä, jotka sat-
tuvat näppärästi olemaan saatavilla.

Mutta voimmeko me mitenkään vält-
tyä kuulumasta noiden 50 000 vuosit-
taisen tapauksen joukkoon? Väitän, et-
tä voimme. Itse asiassa on todettu, että 
kaikki tapaturmat ovat vältettävissä, sil-
lä ne eivät satu yllättäen – ne aiheutuvat. 
Ne aiheutuvat esimerkiksi epäjärjes-
tyksessä kompastumisesta, laiminlyö-
dyn huollon aiheuttamasta teknisestä 
viasta tai puutteellisesta osaamisesta ai-
heutuneesta riskin ottamisesta. Sattuma 
toki pääsee sanomaan sanansa tapatur-
missakin. Se määrää seurausten vaka-
vuuden.

Tapaturmien torjunnan kannalta on 
oleellista tunnistaa nämä tapaturmien ai-
heuttajat eli syyt. Vasta tietämällä ja tun-
temalla syyt päästään tekemään niihin 
korjaavia toimenpiteitä. Ja toimenpitei-
den kautta voidaan tapaturma joko ko-
konaan estää tai pienentää sen todennä-
köisyyttä ja/tai seurauksia.

Tapaturmattomuus on paitsi mahdol-
lista, myös kannattavaa. Tässä pieni ohje-
nuora asioista, joita me jokainen voimme 
itse tehdä selvitäksemme remontista eh-
jänä – ettei se olisi sattumasta kiinni. 

1. Sirkkelihommissa. Pölynpoisto, teräsuoja ja -jarru sekä sähköjohdot – kunnossa. Käyttöalueen järjestys – ei kompastumisvaaraa. Tarvittavat suojaimet: 
kuulonsuojaimet, suojalasit, hengityksensuojain (huomaa esimerkiksi maalin höyrystyminen, kyllästetyn puun myrkyllisyys), ihonmyötäiset käsineet. Varo 
liehuvia hihansuita! 2. Piikkaustyössä. Äänekäs ja pölyinen työ vaatii hyvät varusteet. Asu lämpötilan mukaan. Muista juoda riittävästi! Tarvittavat 
suojaimet: silmien ja kasvojen suojaus, kuulon- ja hengityksensuojaimet, käsineet. 3. Poraustyössä. Tarkista sähköjohtojen sekä kaasu- ja vesiputkien 
sijainti etukäteen: tarvittaessa katkaise syöttö. Työskentele tukevalla alustalla. Tarvittavat suojaimet: suojalasit, kuulonsuojaimet, käsineet.  
4. Katolla. Tarvitaan putoamissuojaus, esimerkiksi valjaat ja vaimennin. 
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Järjestys ja siisteys
■ Isossa osassa tapaturmia perimmäi-

nen syy on epäjärjestys ja siitä aiheu-

tunut kompastuminen, itsensä kolhimi-

nen tai vaikka työvälineen katoamisesta 

aiheutunut väärän välineen käyttäminen.

■ Johdoista, lankunpätkistä tms. ei saa 

aiheutua kompastumisvaaraa. Karkea-

siivous tulee tehdä jokaisen työvaiheen 

valmistuttua sekä päivän päätteeksi.

■ Isot roskat ja jäte-erät eivät kuulu talo-

yhtiön roskikseen – vie ne itse kierrätyk-

seen tai kaatopaikalle!

Koneet ja välineet

■ Varmista että koneet ja välineet 

ovat tukevalla alustalla ja kunnossa.  

Tarkista muun muassa koneen rakenne/ 

runko, suojalaitteet, sähköjohdot 

ja mahdolliset öljy- ym. vuodot.

■ Koneita saa käyttää vain siihen, 

mihin ne on tarkoitettu.

■ Koneiden käyttöön on perehdytty tai 

opastettu etukäteen. Tarvittavat henki-

lönsuojaimet ovat tiedossa ja käytössä.

■ Käyttöalueella ei ole ylimääräisiä 

henkilöitä.

Kuva TeppO Järvinen

Ei näin!
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Ei näin!

Ei näin!

5. Maalatessa. Varmista oikea työalusta (esim. työpukki, telineet), tarvittaessa jatkovarsi. Liuotinmaaleilla maalatessa järjestä hengityksensuojaus 
etenkin sisällä. Pue suojavaatetus ja maalin kestävät käsineet sekä suojalasit, jos maalia roiskuu. Katso maalipurkin kyljestä muita ohjeita. 6. Korkealla 
työskennellessä. l Putoaminen on rakennus- ja remonttityössä yleisin kuoleman aiheuttaja. Jo 0,5–1 metrin korkeudelta putoaminen tappaa vuosittain useita 
ihmisiä – ja aiheuttaa sitäkin enemmän aivovaurioita, vakavia murtumia jne. l Nojatikkaat eivät sovellu työskentelyalustaksi: käytä aina telineitä tai työpukkia. 
Työn jälkikin on näillä välineillä tehtynä parempaa. l Tee A–tikkailla seisten vain kevyitä töitä (ei esimerkiksi poraamista) normaalissa huonekorkeudessa. Käytä 
A-tikkaita vain tasaisella ja painumattomalla alustalla. l Käytä putoamisvaarallisessa paikassa aina valjas/vaimenninyhdistelmää. Kiinnitä suojaköysi tukevaan 
paikkaan, joka kestää vähintään 1 500 kg:n voiman. 7. Sähköt. Varmista sähköjohtojen sijainti seinärakenteissa. Ota esimerkiksi valokuva tai käytä johtotutkaa. 
8. Valaistus. Työvalon pitää olla riittävä, mutta se ei saa häikäistä. Sijoita valaisin niin, että valo pääsee työkohteeseen.

Tilastot: Kansallinen uhritutkimus 2006
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TurVALLiNeN reMONTTi?!

Hyvin suunniteltu remontti 
säästää hermoja 
ja suojaa kolhuilta!

Tiedustelut: Tapaturva Oy, www.tapaturva.fi

Käytettävät aineet  
ja erikoistyöt 
■ Useimmat remontoinnissa  
käytettävät aineet ovat vaarallisia,  
vähintäänkin haitallisia. 
■ Lue suojautumisohjeet aineen  
tuoteseloste-etiketistä. 
■ Pyydä myyjältä tai etsi aineen  
maahantuojan/jälleenmyyjän netti- 
sivuilta käyttöturvallisuustiedote. 
■ Yleensä remontissa käytettävät  
aineet ovat ongelmajätteitä. Katso  
aineiden hävitysohjeet etiketistä tai 
käyttöturvallisuustiedotteesta. 
■ Asbestitöitä saavat tehdä vain  
erillisen luvan saaneet ammattilaiset. 
Jos epäilet remonttikohteessa asbestia, 
tutkituta asia – asbesti on hengen- 
vaarallinen hiukkanen! 
■ Avotulen käsittely, kuumailma- 
puhaltimen käyttö ja kipinöivä työ ovat 
kaikki tulitöitä. Varaa sammutuskalus-
toa lähelle: esimerkiksi vesiletku tai  
2 x 12 kg:n jauhesammuttimia. Tulityön 
jälkeen vahdi vielä vähintään tunti  
– esimerkiksi kipinät pääsevät  
helposti rakenteisiin, jossa ne voivat 
kyteä pitkään. 
■ Remonttiolut ei kuulu käytettäviin 
aineisiin. Pullo korkataan vasta työn 
valmistuttua, eikä krapulassa tehdä 
hommia.

Suojaimet
■ Tiedätkö, mitä suojaimia työssä 

tarvitaan? Onko ne hankittu 

etukäteen?

■ Vain käytössä oleva, ehjä 

suojain suojaa.

■ Remonttityön suojaimia ovat 

muun muassa kuulon-, silmien-, 

kasvojen- ja hengityksensuojaimet, 

käsineet, turvajalkineet, polvi-

suojat, haalarit sekä putoamis-

valjaat ja vaimennin -setti.

■ Kysy lisää suojaimista esi-

merkiksi suojainkaupan myyjältä. 

Lue myös suojaimien käyttöohje!

■ Tärkein suojaimesi on korvien 

välissä. Käytä sitä ahkerasti, 

suunnittele ja mieti etukäteen!

Sähkö ja valaistus
■ Valaistuksen pitää olla riittävä. 

Tarvittaessa käytä kohdevaloa (mitä 

tarkempi työ, sitä parempi valaistus).

■ Halogeenit kuumenevat. Varmista 

palovaaran vuoksi suojaetäisyydet 

syttyviin materiaaleihin. Myös valon 

kaatuminen on estettävä. Suosi kohde-

valoina esimerkiksi loisteputkia.

■ Sähköjohdot eivät saa olla vesi-

lätäköissä ja ne on suojattava sateelta. 

Käytä ulkotöissä vain ulkokäyttöön 

tarkoitettuja johtoja ja laitteita.

■ Sähköasennuksia saa tehdä vain alan 

ammattilainen: esimerkiksi useat tulipalot 

lähtevät omatekemistä sähköasennuksis-

ta. Suomessa kuolee vuosittain 1–2 

sähkötöitä itse tekevää ei-ammattilaista.
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