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Käytettävät suojaimet

TURVALLINEN KÄYTTÖ

Kulmahiomakone
(Rälläkkä)
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Tulityössä 
tulityö-
vaatetus

Pitkät hiukset/
parta suojattava

takertumiselta

  Ergonominen

   työskentelykorkeus

   ja -asento

  Imuri käytössä ja toimiva      

   - ei kipinöivässä työssä

   Molemmat

    kädet koneessa

  Älä hio katkaisulaikalla

   Kohteesta irtoavan roiskeen tai

    kipinöiden sinkoamissuunta:

   ei itseesi eikä työtovereihin päin

  Ei vääntöä

  Laikka ehjä ja kiinni.

   Käynnistettäessä irti kappaleesta

  Rikkomasuojan kiinnitys ja

   asento työhön sopiva   Koneen sähköjohto

   sekä pistotulppa

   kunnossa

Huomioi vielä:
• Viallinen kone huoltoon

• Laikan vaihto ym.:    

irroita virtalähteestä

• Loppuun kulunutta   

 laikkaa ei saa käyttää

 pienemmässäkään

 koneessa

• Tulityölupa

Työskentely-ympäristö

• Siisti  

• Palo-, pöly- ym. suojaus

  Varmista käyttöohjeesta koneen ja laikan soveltuvuus työhön

Varmista, että sivulliset ehtivät

pukea kuulonsuojaimet ajoissa

päälle, kun meluava työ alkaa!

  Kahva kiinni

Kohteesta irtoavan roiskeen tai

   ei itseesi eikä työtovereihin päin

Koneen sähköjohtoKoneen sähköjohto

   ei itseesi eikä työtovereihin päin
   ei itseesi eikä työtovereihin päin

Käytettävät suojaimet

Turvallinen KäyTTö
Vastapainotrukki

Päivittäinen ja viikoittainen tarkastus työnantajan ohjeen mukaan.
vain toimintakuntoista trukkia saa käyttääKäyttäjällä oltava työnantajan kirjallinen lupa

Askelmat ehjät ja pitävät/ kulkuohjaamoon turvallisessa kunnossa

Taakka ylhäällä ei saa ajaa

Ikkunat, peilit, valaisimet puhtaat ja ehjät

Turvavyö,
sammutin

Turvaohjaamo

Suojainkäytäntö työpaikankäytäntöjen mukaan
näkyvä vaatetus trukin työalueella kulkevilla

Työturvallisuuden osaaja
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Varmistamattomantaakan alle ei saa mennä

Huomioi vielä:
Peruuttamisen turvallisuus, esim. peruutuskamera, BlueSpot
• seisontajarru aina päällä, kun poistutaan trukista• käytä turvavyötä• huolto ja häiriönpoisto tms.: sammuta  trukki,   tarvittaessa varmista taakka

Henkilönostot ainoastaanpoikkeustapauksissa ja käyttäen henkilönostokoria• kori ja trukki tarkastettu

Imuri käytössä ja toimiva

   - ei kipinöivässä työssä

Huomioi vielä:
• Viallinen kone huoltoon

• Laikan vaihto ym.:    

irroita virtalähteestä

  Imuri käytössä ja toimiva

   - ei kipinöivässä työssä

• Laikan vaihto ym.:    

irroita virtalähteestä

Imuri käytössä ja toimiva

   - ei kipinöivässä työssäKäytettävät suojaimet

Varmista käyttöohjeesta sahan soveltuvuus työhön

TURVALLINEN KÄYTTÖMoottorisaha(Ketjusaha)

Varmista käyttöohjeesta sahan soveltuvuus työhön

Viiltosuojavaatetus:• viiltosuojahousut tai –lahkeet• viiltosuojasaappaat• viiltosuojakäsineet• pitkät hihat

Työskentely-ympäristö:• Pakokaasupäästöjen   ilmanvaihto sisällä• Vaara-alue 2–3 m.• Sahaa vain sille tarkoitetulla   alueella• Hyvä valaistus

Ennen sahaustatarkasta:• Saha on huollettu ja   puhdistettu• Teräketju on terävä ja kireä. Kireys on hyvä, kun ketju ei   roiku ja vetolenkkejä ei voi   nostaa pois uralta.

Oikean käden suoja
Turvaliipaisin

Pysäytinpainike

Käynnistin

Suojakahva

Takapotkun estin

Työskentelyasento jaergonomia:• Tukeva työskentelyasento vyötärön
    korkeudella• Tiukka mutta ei jännittynyt ote    etu- ja takakahvasta• Pidä taukoja• Seiso sahan vieressä, älä sen takana

• Pyri sahaamaan terälevyn tyviosalla

Takapotkualue

Muista:
• Sahaajan riittävä opastus ja kokemus.
• Sahattavan materiaalin tarkastus ennen    
 sahausta. Sahan osuessa esim. naulaan saha    
 saattaa luiskahtaa jalkaan.• Kuuma pakoputki polttomoottori- käyttöisissä sahoissa.• Kanna sahaa kahvasta, terä osoittaa maahan.

• Käytä teräsuojaa, kun sahaa ei käytetä
 tai sitä kuljetetaan. • Älä käytä väljiä vaatteita sahauksen aikana.
• Käynnistäessä tue sahaa esim. jalalla maata     
 vasten.
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Turvallinen 

Turvavyö,
sammutin

TurvaohjaamoTurvaohjaamo

TURVALLINEN KÄYTTÖ

Kykysi huomioida ympäristöä . . .

Matkapuhelin

Ajettaessa
yleisellä tiellä,

saa puhelimeen ajon aikana pu-

hua vain kädet vapaaksi jättävän 

handsfree-laitteen kanssa. Muu 

puhelimen näprääminen ei ole 

sallittua. Ilman handsfree-laitetta  

pysäytä ajoneuvo turval liseen 

paikkaan puhelun ajaksi

Huomioi vielä:

Puhelin on myös turvaväline. 

Pidä se täyteen ladattuna 

mukanasi, kun työskentelet 

tai liikut yksin syrjäisellä alu-

eella tai olet jostain syystä 

huolissasi turvallisuudestasi. 

Matkapuhelin

Hanki puhelimen laturi autoosi, 

taukotupaan jne.

   Puhelinta voit myös hyödyn-

tää ottamalla valokuvia muistin 

tueksi tai koulutusmateriaalik-

si esimerkiksi havaitsemistasi 

puutteista tai vaaratilanteista.

Tehdasalueella ja

tuotantotiloissa  

on sallittu
käyttää puhelinta kun:

• olet turvallisella alueella, poissa  

     ajo- tai kulkuväylältä 

• työalue ja koneet jäävät turval- 

 liseen tilaan: kiihkeän puhelun  

 aikana et luultavasti pysty  

     havainnoimaan ympäristöäsi

• pysyt puhelimen käytön aikana  

 paikoillasi

Mikäli puhelin soi ”väärässä  

paikassa”

1) siirry turvalliselle alueelle, tai

2) vastaa ja pyydä soittajaa odot-

 tamaan siirtymistäsi sopivaan

 paikaan, tai

3) soita takaisin

Tehdasalueella

on kiellettyä
puhuminen (myös handsfree-

laitteen kanssa) sekä muu

puhelimen käsittely

• käytettäessä koneita

• vaarallisissa paikoissa, esim. 

liikkuvien työkoneiden 

vaara-alueilla, putoa-

misvaarallisissa 

paikoissa, nostojen 

aikana ja niiden 

vaara-alueilla

. . . heikkenee puhelimen käytön aikana. Siksi on tärkeää, että tunnistat 

oman käyttäytymistapasi ja toimit itsesi ja muiden kannalta turvallisella

tavalla. Huomiota vie etenkin:

• keskittyminen puhumiseen, erityisesti jos kuuluvuus on huono

• puhelimen kaikenlainen näprääminen

• mielialaan vaikuttavat uutiset tai asiat

• puheluun liittyvät lisätoiminnot, kuten muistiinpanojen tekeminen
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hua vain kädet vapaaksi jättävän 

handsfree-laitteen kanssa. Muu 

TURVALLINEN KÄYTTÖ

Viiltosuojavaatetus: viiltosuojahousut tai –lahkeet viiltosuojasaappaat viiltosuojakäsineet

 Teräketju on terävä ja kireä.
kun ketju ei   roiku ja vetolenkkejä ei voi  

Oikean käden suoja

Takapotkualue

 Sahattavan materiaalin tarkastus ennen    
 sahausta. Sahan osuessa esim. naulaan saha    

maahan.

 Käynnistäessä tue sahaa esim. jalalla maata     

 Käynnistäessä tue sahaa esim. jalalla maata     

 Käynnistäessä tue sahaa esim. jalalla maata     

 Käynnistäessä tue sahaa esim. jalalla maata     

Huomioi vielä:
Peruuttamisen turvallisuus, esim. peruutuskamera, BlueSpot

Laikan vaihto ym.:    
Laikan vaihto ym.:    
Laikan vaihto ym.:    
Laikan vaihto ym.:    

TURVALLINEN KÄYTTÖ

Viiltosuojavaatetus: viiltosuojahousut tai –lahkeet

Takapotkualue

Peruuttamisen turvallisuus, esim. peruutuskamera, BlueSpot

Pylväsporakone

(Pystypora, Yläjyrsin)

Käytettävät suojaimet

TURVALLINEN KÄYTTÖ
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Työturvallisuuden osaaja

  Sormet ja kädet

   poissa terän ulottuvilta

  Työkappale 

   kiinnitetty

  Terä ja istukka

    suojattu edestä ja

   molemmilta

   sivuilta

Työskentely-
ympäristö
• Siisti  

• Hyvä valaistus   Hätäpysäytys 

Varmista käyttöohjeesta koneen ja terän soveltuvuus työstettävään kappaleeseen

  Kone kiinnitetty

    luotettavasti alustaan

  Vetohihnan suoja paikallaan

Huomioi vielä:

• Älä jätä konetta

   käymään ilman

   valvontaa

• Siivoa jälkesi

  Ergonominen

   työskentelykorkeus

   ja -asento

Pitkät
hiukset/parta 

suojattava

takertumiselta

Ei löysiä
hihansuita:

takertumis-

vaara

handsfree-laitteen kanssa. Muu 

puhelimen näprääminen ei ole 

sallittua. Ilman handsfree-laitetta  

pysäytä ajoneuvo turval liseen 

paikkaan puhelun ajaksi

tai liikut yksin syrjäisellä alu-

eella tai olet jostain syystä 

huolissasi turvallisuudestasi. 
si esimerkiksi havaitsemistasi 

puutteista tai vaaratilanteista.
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handsfree-laitteen kanssa. Muu 

puhelimen näprääminen ei ole 

sallittua. Ilman handsfree-laitetta  

pysäytä ajoneuvo turval liseen 

paikkaan puhelun ajaksiTURVALLINEN KÄYTTÖ

Varmista käyttöohjeesta koneen ja terän soveltuvuus työstettävään kappaleeseen

Huomioi vielä:

 Älä jätä konetta

   käymään ilman

   valvontaa

 Siivoa jälkesi

Ergonominen

   työskentelykorkeus

takertumiselta

Vannesaha
Käytettävät suojaimet

Pitkät
hiukset/parta 
suojattava
takertumiselta

TURVALLINEN KÄYTTÖ

Kohdepoisto

Virtakaapeli  suojattu

Teräsuoja suojaa
eteen ja sivuille.

Merkkivalo palaa,kun saha käynnissä

Roska- ja ylijäämäpala-astia Lähellä terää
käytä ohjuria tai/jatyöntökapulaa

Hatäseis

Varmistu, ettei sahattava materiaalisisällä nauloja, hiekkaa ym. kipinöivää

Varmista käyttöohjeesta sahan ja terän soveltuvuus työhön

Ei löysiä
hihansuita:
takertumis-
vaara

Napakat
Sahattaessa kovaa taikyllästettyä puuta

Huomioi vielä:• Koneen rakenteisiin kertyvä pöly aiheuttaa   syttymisvaaran:  imuroi säännöllisesti• Terän kunto• Siivoa jälkesi työn lopuksi • Käytön päätyttyä huolto,  häiriönpoisto    yms.: pysäytä kone, katkaise virta

Työturvallisuuden osaaja
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Suojan korkeus:
sormi ei mahdu väliin

Koneturvallisuusohjeet

Työturvallisuuden osaaja 5.2.2016
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Koneturvallisuusohjeet

Koneturvallisuusohjeiden avulla työnantaja 
täyttää opastusvelvoitteen. Lisäksi työntekijöiden 
tietoisuus turvallisuudesta kasvaa.

Koneiden turvallinen käyttö -julisteet
• Koot: A4–A1
   – paperijuliste,
   – 3 mm muovikyltti tai
• yrityskohtainen pdf

Tilaukset, lisätiedot ja valikoima

Erkki Sirén: 0400 - 287 088 
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Sisällysluettelo 5.2.2016

Harjateräsleikkuri
Kaarihitsauslaitteet
Kaasuhitsauslaitteet
Katkaisusirkkeli
   – kaksi eri versiota
Katkaisusirkkeli
   (Jiirisaha)
Kulmahiomakone
   (Rälläkkä)
Kärkisorvi
Levysirkkeli
Matkapuhelimen käyttö
Moottorisaha
Paineilmanaulain
Pylväsporakone
   – kaksi eri versiota
Terästaivutin
Vannesaha
Vastapainotrukki
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Harjateräsleikkuri
Käytettävät suojaimet

Napakat
Viiltosuoja

Huomioi vielä:
• Sammuta kone käytön jälkeen
• Siivoa jälkesi

Työskentely-ympäristö
• Leikkuri tukevasti paikoillaan
• Siisti
• Hyvä valaistus

Varmista käyttöohjeesta, minkä vahvuista harjaterästä leikkuri leikkaa
Tarkasta terän kunto aina ennen työtä
Vaarat: Käden/sormien joutuminen puristuksiin terän tai rautojen väliin, 
raudan ponnahtaminen, viiltohaavat, raskaat nostot/tankojen vetäminen

Tue leikattava kappale. 
Sormien puristumisvaara: rautojen välit, 
rautojen ja koneen rakenteiden välit jne.

• Ergonominen työskentelykorkeus ja asento:
   käytä säätöjä
• Käytä nostoapuvälineitä/vinssiä raskaita         
   harjateräksiä siirtäessäsi

Huomioi, että lyhyet pätkät
voivat lentää leikatessa

Poljin yläsuojalla

Käytä
teräsuojaa

Turvallinen KäyTTö
Ohje sisältää laitteen tyypillisimmät turvallisuustoimenpiteet

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön
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Työturvallisuuden osaaja

Pitkät
hiukset/
parta
suojattava
takertu-
miselta

Hitsaus-
käsineet

Saappaat:
jalkapöydän
päältä
umpinainen 
(lahkeet
saappaan
varren päällä)

Tulityö- ja/tai kaa-
rihitsausvaatetus

Soveltuva
hengityksen-
suojain, jos 
kohdepoisto
ei vedä
kunnolla

Kypärä
tai
päähine,
hitsaus-
maski 

Kaarihitsaus

Työskentely-ympäristö
• Siisti
• Suojattu (paloturvallisuus, valokaari) 
• Hyvä valaistus

Suojattava silmät ja iho (ml. niska). Koskee myös hitsauspaikan ympärillä olevia henkilöitä
Huurujen vaarallisia aineita mm. kromi, nikkeli, alumiini, mangaani, sinkki, kadmium,         
   tina, lyijy, otsoni (kts. lisäaineen käyttöturvallisuustiedote)
Tilapäisillä tulityöpaikoilla hitsauslaitteiden käyttäjällä tulityökortti ja tulityölupa

Sähköturvallisuus
• niputa hitsauskaapelit,
    pidä virtalähde ja kaapelit etäällä itsestäsi
•  kuivat varusteet
•  huomioi sydämentahdistin

Ergonomia
• hyvä työasento.
 Tarvittaessa
 kappaleen
 nosto-, pyöritys-  
 jne. mahdollista
• ergonominen  
 hitsauspistooli

Huomioi vielä:
• Tulityöluvan mukainen   
 toiminta, mm. sammut-  
 timet, suojaus, tulityö-  
 vartiointi
• Siivoa jälkesi

Huomioi sivulliset
• vedä sermit eteen
• anna muille aikaa
   pukea suojaimet
   päälle

Savun torjunta
• pää pois savusta
• savut paikallisilmavaihtoon
    (kohdepoisto, työpisteilmanvaihto tms.)
• oikeat säädöt (suojakaasu, virta, jännite)

• hitsauslisäaineen   
 valinta
• vältä hitsaamasta   
 pinnoitettuja   
 materiaaleja
• ilmanvaihto (muiden  
 työntekijöiden altis- 
 tuminen huomioitu)

TurvallinEn KäyTTö
Ohje sisältää laitteen tyypillisimmät turvallisuustoimenpiteet

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön
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Työturvallisuuden osaaja

Pitkät
hiukset/
parta
suojattava
takertu-
miseltaHitsauskäsineet

Tilapäisillä tulityöpaikalla hitsauslaitteiden käyttäjällä tulityökortti ja tulityölupa
Huomioi lisäaineiden vaaralliset aineet mm. kromi, nikkeli, alumiini, kupari
   (kts. käyttöturvallisuustiedote)

Tulenkestävä hansikas

Venttiilit suojattu

Takaiskuventtiili

Pullot kiinnitetty 
luotettavasti

Vähintään luokan 
27A144BC (6 kg) 
sammutin

Sijoita pullot näkö-
etäisyydelle niin, että
ne voi sulkea/evakuoida 
välittömästi vaaran
uhatessa tai vahingon 
satuttua

Letkut ja liittimet ehjät
Letkuja ei saa varastoida
pullojen ympärille

Huomioi vielä:
• Tulityöluvan mukainen   
 toiminta, mm. sammuttimet,  
 suojaus, tulityövartiointi
• Sulje poltin taukojen ajaksi
• Happikaasu + rasva on   
 itsesyttyvää
•  Siivoa jälkesi
• Työn jälkeen sulje kaasu-  
 pullojen pääventtiilit ja   
 palauta kärry omalle paikalle

Savun torjunta:
•  pää pois savusta
•  savut paikallisilman-  
 vaihtoon (kohdepoisto,  
 työpisteilmanvaihto tms.)
•  vältä hitsaamasta pinnoi- 
 tettuja materiaaleja
•  yleisilmanvaihto (muiden  
 työntekijöiden altistu-  
 minen huomioitu)

Saappaat:
jalkapöydän
päältä
umpinainen

Tulityö-
vaatetus
(lahkeet
saappaan
varren
päällä)

Soveltuva
hengityksen-
suojain, jos
kohdepoisto
ei vedä
kunnolla

Kypärä tai 
päähine,
hitsaus-
maski /-lasit

Kaasuhitsaus, 
polttoleikkaus, 
juottaminen

Työskentely-
ympäristö
• Siisti
• Suojattu  
• Hyvä valaistus

Takatulisuoja

Turvallinen KäyTTö
Ohje sisältää laitteen tyypillisimmät turvallisuustoimenpiteet

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön
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Varmistu, ettei sahattava 
materiaali sisällä nauloja, 
hiekkaa ym. kipinöivää

Puruimuri

Katkaisusirkkeli
(Kaapparisaha)

Käytettävät suojaimet
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Varmista käyttöohjeesta sahan ja terän soveltuvuus työhön

Virtakaapelin
sijainti turvallinen 
tai suojattu

Pidä kädet ja sormet poissa terän läheisyydestä.
Käytä puristinta tai muuta kiinnitystapaa

Sahan vaara-alueeseen        
     voi koskea vasta, kun            
            saha on  lepotilassa   
       (pöydän  takaosassa)

Työturvallisuuden osaaja

Huomioi vielä:
• Koneen rakenteisiin kertyvä pöly aiheuttaa  
 syttymisvaaran:  imuroi säännöllisesti
• Terän kunto
• Siivoa jälkesi työn lopuksi 
• Käytön päätyttyä huolto,  häiriönpoisto   
 yms.: pysäytä kone, katkaise virta

Kahden käden 
laukaisu: kädet 
pysyvät poissa 
vaara-alueelta

Ylijäämäpalat 
suoraan jäteastiaan

• Ei löysiä
    hihansuita:
    takertumisvaara
• Pitkät
    hiukset/parta
    suojattava
    takertumiseltaNapakat

Sahattaessa kovaa
tai kyllästettyä puuta

TurVallinEn KäyTTö
Ohje sisältää laitteen tyypillisimmät turvallisuustoimenpiteet

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön
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Katkaisusirkkeli
(Kaapparisaha)

Käytettävät suojaimet
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Työturvallisuuden osaaja

Pitkät
hiukset/
parta
suojattava
takertu-
miselta

Ei löysiä
hihansuita:
takertumis-
vaara

Napakat
Sahattaessa kovaa
tai kyllästettyä puuta

Varmistu, ettei sahattava 
materiaali sisällä nauloja, 
hiekkaa ym. kipinöivää

Puruimuri

Varmista käyttöohjeesta sahan ja terän soveltuvuus työhön

Virtakaapelin
sijainti turvallinen 
tai suojattu

Pidä kädet ja sormet poissa terän läheisyydestä.
Käytä puristinta tai muuta kiinnitystapaa

Sahan vaara-alueeseen        
     voi koskea vasta, kun            
            saha on  lepotilassa   
       (pöydän  takaosassa)

Huomioi vielä:
• Koneen rakenteisiin kertyvä pöly aiheuttaa  
 syttymisvaaran:  imuroi säännöllisesti
• Terän kunto
• Siivoa jälkesi työn lopuksi 
• Käytön päätyttyä huolto,  häiriönpoisto   
 yms.: pysäytä kone, katkaise virta

Kahden käden 
laukaisu: kädet 
pysyvät poissa 
vaara-alueelta

Ylijäämäpalat 
suoraan jäteastiaan

TurVallinEn KäyTTö
Ohje sisältää laitteen tyypillisimmät turvallisuustoimenpiteet

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön
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Varmistu, ettei sahattava materiaali
sisällä nauloja, hiekkaa ym. kipinöivää

Kohdepoisto

Katkaisusirkkeli
(Jiirisaha, Kaapparisaha)

Käytettävät suojaimet
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Roska- ja
ylijäämäpala-astia

Varmista käyttöohjeesta sahan ja terän soveltuvuus työhön

Virtakaapelin
sijainti turvallinen 
tai suojattu

Pidä kädet ja sormet pois terän
läheisyydestä.  Käytä puristinta tai 
muuta kiinnitystapaa

Sahan vaara-alueeseen voi koskea
vasta, kun saha on lepotilassa 
(pöydän takaosassa)

Työturvallisuuden osaaja

Huomioi vielä:
• Koneen rakenteisiin kertyvä pöly aiheuttaa  
 syttymisvaaran:  imuroi säännöllisesti
• Terän kunto
• Siivoa jälkesi työn lopuksi 
• Käytön päätyttyä huolto,  häiriönpoisto   
 yms.: pysäytä kone, katkaise virta

Pitkät
hiukset/
parta
suojattava
takertu-
miselta

Ei löysiä
hihansuita:
takertumis-
vaara

Napakat
Sahattaessa kovaa
tai kyllästettyä puuta

TurVallinEn KäyTTö
Ohje sisältää laitteen tyypillisimmät turvallisuustoimenpiteet

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön
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Käytettävät suojaimet

Kulmahiomakone
(Rälläkkä)

Työturvallisuuden osaaja

www.tapaturva.fi© Työturvallisuuden osaaja

  Ergonominen
   työskentelykorkeus
   ja -asento

  Imuri käytössä ja toimiva      
   - ei kipinöivässä työssä

   Molemmat
    kädet koneessa

  Älä hio katkaisulaikalla

   Kohteesta irtoavan roiskeen tai
    kipinöiden sinkoamissuunta:
   ei itseesi eikä työtovereihin päin

  Ei vääntöä

  Laikka ehjä ja kiinni.
   Käynnistettäessä irti kappaleesta

  Rikkomasuojan kiinnitys ja
   asento työhön sopiva   Koneen sähköjohto

   sekä pistotulppa
   kunnossa

Huomioi vielä:
• Viallinen kone huoltoon
• Laikan vaihto ym.:    
irroita virtalähteestä
• Loppuun kulunutta   
 laikkaa ei saa käyttää
 pienemmässäkään
 koneessa
• Tulityölupa

Työskentely-ympäristö

• Siisti  

• Palo-, pöly- ym. suojaus

  Varmista käyttöohjeesta koneen ja laikan soveltuvuus työhön

Varmista, että sivulliset ehtivät
pukea kuulonsuojaimet ajoissa
päälle, kun meluava työ alkaa!

  Kahva kiinni

Pitkät
hiukset/
parta
suojattava
takertu-
miselta

Ei löysiä
hihansuita:
takertumis-
vaara

Napakat
Sahattaessa kovaa
tai kyllästettyä puuta

TuRVaLLInEn KÄyTTö
Ohje sisältää laitteen tyypillisimmät turvallisuustoimenpiteet

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön
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Työturvallisuuden osaaja
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Kärkisorvi
Käytettävät suojaimet

Napakat, viiltosuojatut,
leikkuunesteenpitävät

Työskentely-ympäristö
• Siisti, ei leikkuunestettä tai     
   lastuja lattialla

Varmista käyttöohjeesta oikeat työstöarvot
Tarkasta suojien kunto ennen käyttöä

Virtakaapelit suojattu

Pitkät
hiukset/parta 
suojattava
takertumiselta

Pitkät hihat
ja lahkeet
Ei löysiä
hihansuita:
takertumisvaara

TurvallinEn KäyTTö
Ohje sisältää laitteen tyypillisimmät turvallisuustoimenpiteet

Huomioi vielä:
• Puhdista sorvi ja suojat säännöllisesti 
• Siivoa jälkesi
• Käytön päätyttyä, sekä huolto, häiriönpoisto ym.:  
   pysäytä kone, katkaise virta
• Käytettävä leikkuuneste voi edellyttää kohdepois- 
   toa ja yllä olevasta poikkeavia henkilönsuojaimia
  - tarkista käyttöturvallisuustiedote

Pysy poissa terän ja
pyörivän kappaleen
läheisyydestä
• Sorvin vaara-alueeseen  
   voi koskea vasta, kun       
   kappale on lopettanut      
   pyörimisen

• Sorvattu kappale  
    ja lastut voivat
    olla työstön
    jälkeen kuumia

• Älä poista lastuja käsin.
   Käytä aina lastukoukkua tai harjaa.

• Varmistu, että
   kappale on kiinni   
   istukassa ja terä
   on kiinnitetty
   kunnolla

• Ei työkaluja tai
   esineitä koneen
   päällä

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön



12 13

Varmistu, ettei sahattava materiaali
sisällä nauloja, hiekkaa ym. kipinöivää

Puruimuri

Levysirkkeli
(Pöytäsirkkeli)

Käytettävät suojaimet

www.tapaturva.fi© Työturvallisuuden osaaja

Virtakaapelin
sijainti turvallinen 
tai suojattu

Työturvallisuuden osaaja

Varmista käyttöohjeesta sahan ja terän soveltuvuus työhön
Varmista, ettei koneen vaara-alueella ole muita henkilöitä
Ota tukeva työasento. Syötä kappaletta rauhallisesti tasaisella nopeudella

Teräsuoja enintään 8 mm
sahattavan kappaleen yläpuolella

Jos katkaistuja pätkiä jää
terän lähelle, sammuta kone ja
käytä työntökahvaa kappaleiden 
poistamiseen

Ylijäämäpalat 
suoraan jäteastiaan

Pidä kädet ja sormet poissa terän       
läheisyydestä. Käytä työntökahvaa, 
jos ote lähempänä kuin 15 cm terästä

Huomioi vielä:
• Terän kunto
• Koneen rakenteisiin   
 kertyvä pöly aiheuttaa
 syttymisvaaran:
 imuroi säännöllisesti
• Siivoa jälkesi työn    
 lopuksi 
• Käytön päätyttyä    
 huolto,  häiriönpoisto   
 yms.: pysäytä kone,   
 katkaise virta

Sahan vaara-alueelle voi koskea 
vasta, kun saha on lepotilassa

Jakoveitsen etäisyys
terästä n. 3 mm

Pitkät
hiukset/
parta
suojattava
takertu-
miselta

Ei löysiä
hihansuita:
takertumis-
vaara

Napakat
Sahattaessa kovaa
tai kyllästettyä puuta

TurVallinEn KäyTTö
Ohje sisältää laitteen tyypillisimmät turvallisuustoimenpiteet

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön
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Kykysi huomioida ympäristöä . . .

Matkapuhelin

Ajettaessa
yleisellä tiellä,
saa puhelimeen ajon aikana pu-
hua vain kädet vapaaksi jättävän 
handsfree-laitteen kanssa. Muu 
puhelimen näprääminen ei ole 
sallittua. Ilman handsfree-laitetta  
pysäytä ajoneuvo turval liseen 
paikkaan puhelun ajaksi

Huomioi vielä:
Puhelin on myös turvaväline. 
Pidä se täyteen ladattuna 
mukanasi, kun työskentelet 
tai liikut yksin syrjäisellä alu-
eella tai olet jostain syystä 
huolissasi turvallisuudestasi. 

Matkapuhelin

Hanki puhelimen laturi autoosi, 
taukotupaan jne.
   Puhelinta voit myös hyödyn-
tää ottamalla valokuvia muistin 
tueksi tai koulutusmateriaalik-
si esimerkiksi havaitsemistasi 
puutteista tai vaaratilanteista.

Tehdasalueella ja
tuotantotiloissa  
on sallittu
käyttää puhelinta kun:
• olet turvallisella alueella, poissa  
     ajo- tai kulkuväylältä 
• työalue ja koneet jäävät turval- 
 liseen tilaan: kiihkeän puhelun  
 aikana et luultavasti pysty  
     havainnoimaan ympäristöäsi
• pysyt puhelimen käytön aikana  
 paikoillasi
Mikäli puhelin soi ”väärässä  
paikassa”
1) siirry turvalliselle alueelle, tai
2) vastaa ja pyydä soittajaa odot-
 tamaan siirtymistäsi sopivaan
 paikaan, tai
3) soita takaisin

Tehdasalueella
on kiellettyä
puhuminen (myös handsfree-
laitteen kanssa) sekä muu
puhelimen käsittely
• käytettäessä koneita
• vaarallisissa paikoissa, esim. 

liikkuvien työkoneiden 
vaara-alueilla, putoa-

misvaarallisissa 
paikoissa, nostojen 
aikana ja niiden 
vaara-alueilla

. . . heikkenee puhelimen käytön aikana. Siksi on tärkeää, että tunnistat 
oman käyttäytymistapasi ja toimit itsesi ja muiden kannalta turvallisella
tavalla. Huomiota vie etenkin:
• keskittyminen puhumiseen, erityisesti jos kuuluvuus on huono
• puhelimen kaikenlainen näprääminen
• mielialaan vaikuttavat uutiset tai asiat
• puheluun liittyvät lisätoiminnot, kuten muistiinpanojen tekeminen

Työturvallisuuden osaaja

www.tapaturva.fi© Työturvallisuuden osaaja

TurvAllinen KäyTTö
Ohje sisältää laitteen tyypillisimmät turvallisuustoimenpiteet

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön
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Käytettävät suojaimet

Varmista käyttöohjeesta sahan soveltuvuus työhön

Moottorisaha
(Ketjusaha)

Varmista käyttöohjeesta sahan soveltuvuus työhön

Viiltosuojavaatetus:
• viiltosuojahousut tai –lahkeet
• viiltosuojasaappaat
• viiltosuojakäsineet
• pitkät hihat

Työskentely-ympäristö:
• Pakokaasupäästöjen
   ilmanvaihto sisällä
• Vaara-alue 2–3 m.
• Sahaa vain sille tarkoitetulla
   alueella
• Hyvä valaistus

Ennen sahausta
tarkasta:
• Saha on huollettu ja
   puhdistettu
• Teräketju on terävä ja kireä.
	 Kireys on hyvä, kun ketju ei  
 roiku ja vetolenkkejä ei voi  
 nostaa pois uralta.

Turvaliipaisin

Pysäytinpainike

Käynnistin Takapotkusuoja

Työskentelyasento ja
ergonomia:
• Tukeva työskentelyasento vyötärön
    korkeudella
• Tiukka mutta ei jännittynyt ote
    etu- ja takakahvasta
• Pidä taukoja
• Seiso sahan vieressä, älä sen takana
• Pyri sahaamaan terälevyn tyviosalla

Takapotkualue

Muista:
• Sahaajan riittävä opastus ja kokemus.
• Sahattavan materiaalin tarkastus ennen    
 sahausta. Sahan osuessa esim. naulaan saha    
 saattaa luiskahtaa jalkaan.
• Kuuma pakoputki polttomoottori-
 käyttöisissä sahoissa.
• Kanna sahaa kahvasta, terä osoittaa maahan.
• Käytä teräsuojaa, kun sahaa ei käytetä
 tai sitä kuljetetaan. 
• Älä käytä väljiä vaatteita sahauksen aikana.
• Käynnistäessä tue sahaa esim. jalalla maata     
 vasten.

Työturvallisuuden osaaja

www.tapaturva.fi© Työturvallisuuden osaaja

TurVallinEn KäyTTö
Ohje sisältää laitteen tyypillisimmät turvallisuustoimenpiteet

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön
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Paineilmanaulain
Käytettävät suojaimet

Työturvallisuuden osaaja

www.tapaturva.fi© Työturvallisuuden osaaja

Varmista käyttöohjeesta naulaimen ja naulojen soveltuvuus.
Älä ylitä suositeltua ilmanpainetta.

Paineilmanaulainta käsitellään 
aina kuin ladattua asetta!
- Ei osoiteta ihmisiä, sormi pois
   liipaisimelta, kun et ammu jne.

Työskentely-
 ympäristö 
• Siisti  
• Hyvä valaistus
• Ergonomia
• Huomioi paineilma- 
 johdon sijainti,
 mm. kompastumis- 
 ja rikkoutumisvaara 

   Paina kärki tukevasti suoraan    
 naulattavaa pintaa vasten

  Paineilmaletkun     
 liitännän uroskappale
 sijoitettu naulaimeen:
 näin laitteeseen ei jää    
 painetta letkusta     
 irrotettaessa

   Pidä tukevasti kiinni kahvasta,
    kädet poissa vaara-alueelta:
 - naulan liikerata voi muuttua   
      esim. oksasta tai toisesta
   naulasta

   Varmistimien
    toiminnan tarkastus
    (liipaisin, kärkivarmistin)

Huomioi vielä:
• Käytön päätyttyä: irroita letku tai  
 katkaise syöttö, poista lataus,
 tarkasta koneen toimintakunto
 ja siivoa jälkesi

• Älä vedä naulainta paineilmaletkusta 

• Tarkastus, huolto ym.: irroita letku

TurVallinen KÄyTTö
Ohje sisältää laitteen tyypillisimmät turvallisuustoimenpiteet

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön

M
alli,
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käy

ttö
ön
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Pylväsporakone
(Pystypora, Yläjyrsin)

Käytettävät suojaimet

www.tapaturva.fi© Työturvallisuuden osaaja

Työturvallisuuden osaaja

  Sormet ja kädet
   poissa terän ulottuvilta

  Työkappale 
   kiinnitetty

  Terä ja istukka
    suojattu edestä ja
   molemmilta
   sivuilta

Työskentely-
ympäristö
• Siisti  
• Hyvä valaistus

  Hätäpysäytys 

Varmista käyttöohjeesta koneen ja terän soveltuvuus työstettävään kappaleeseen

  Kone kiinnitetty
    luotettavasti alustaan

  Vetohihnan suoja paikallaan

Huomioi vielä:
• Älä jätä konetta
   käymään ilman
   valvontaa

• Siivoa jälkesi

  Ergonominen
   työskentelykorkeus
   ja -asento

Pitkät
hiukset/parta 
suojattava
takertumiselta

Ei löysiä
hihansuita:
takertumis-
vaara

TurVallinEn KäYTTö
Ohje sisältää laitteen tyypillisimmät turvallisuustoimenpiteet

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön
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Pylväsporakone
(Pystypora, Yläjyrsin)

Käytettävät suojaimet

www.tapaturva.fi© Työturvallisuuden osaaja

Työturvallisuuden osaaja

  Sormet ja kädet
   poissa terän ulottuvilta

  Työkappale 
   kiinnitetty

  Terä ja istukka
    suojattu edestä ja
   molemmilta
   sivuilta

Työskentely-
ympäristö
• Siisti  
• Hyvä valaistus

  Hätäpysäytys 

Varmista käyttöohjeesta koneen ja terän soveltuvuus työstettävään kappaleeseen

  Kone kiinnitetty
    luotettavasti alustaan

  Vetohihnan suoja paikallaan

Huomioi vielä:
• Älä jätä konetta
   käymään ilman
   valvontaa

• Siivoa jälkesi

  Ergonominen
   työskentelykorkeus
   ja -asento

Pitkät
hiukset/parta 
suojattava
takertumiselta

Ei löysiä
hihansuita:
takertumis-
vaara

TurVallinEn KäYTTö
Ohje sisältää laitteen tyypillisimmät turvallisuustoimenpiteet

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön

M
alli,
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käy

ttö
ön
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Työturvallisuuden osaaja

www.tapaturva.fi© Työturvallisuuden osaaja

Terästaivutin
Käytettävät suojaimet

Napakat viiltosuojakäsineet

Huomioi vielä:
• Käytön päätyttyä sekä
   huolto, häiriön poisto ym.:
   pysäytä kone, katkaise virta
• Siivoa jälkesi

Työskentely-ympäristö
• Siisti
• Hyvä valaistus

Varmista käyttöohjeesta koneen suoritusarvot riippuen          
taivutettavasta materiaalista ja määrästä
Tarkista koneen liikerata aina ennen ensimmäistä taivutusta

Varo sormia! Puristumisvaarallisia
paikkoja esim. taivutettava tanko ja 
kiinteä rakenne, koneen liikkuvat osat

Apupöytä:
• samalla
   tasolla
   taivutusalustan
   kanssa

Ylijäämäpalat 
suoraan jäteastiaan

Kaapelit suojattu

Hätäpysäyttimeen
yletettävä työn
aikana

•  Aseta taivutettava rauta vaakasuoraan  
    taivutuspöytää vasten ja ponnahdussuoja   
    paikoilleen ennen taivuttamista 
•  Taivuta poispäin itsestäsi: huomioi    
    taivutettavan pään vaatima tila

Pitkät
hiukset/parta 
suojattava
takertumiselta

Ei löysiä
hihansuita:
takertumis-
vaara

TurvallinEn KäyTTö
Ohje sisältää laitteen tyypillisimmät turvallisuustoimenpiteet

Taivutusalustan käyttämättömät
tapinreiät tulpattu

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön

M
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Vannesaha
Käytettävät suojaimet

Kohdepoisto

Virtakaapeli  suojattu

Teräsuoja suojaa
eteen ja sivuille.

Merkkivalo palaa,
kun saha käynnissä

Roska- ja ylijäämäpala-astia

Lähellä terää
käytä ohjuria tai/ja
työntökapulaa

Hatäseis

Varmistu, ettei sahattava materiaali
sisällä nauloja, hiekkaa ym. kipinöivää

Varmista käyttöohjeesta sahan ja terän soveltuvuus työhön

Huomioi vielä:
• Koneen rakenteisiin kertyvä pöly aiheuttaa  
 syttymisvaaran:  imuroi säännöllisesti
• Terän kunto
• Siivoa jälkesi työn lopuksi 
• Käytön päätyttyä huolto,  häiriönpoisto   
 yms.: pysäytä kone, katkaise virta

Työturvallisuuden osaaja
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Suojan korkeus:
sormi ei mahdu väliin

Pitkät
hiukset/
parta
suojattava
takertu-
miselta

Ei löysiä
hihansuita:
takertumis-
vaara

Napakat
Sahattaessa kovaa
tai kyllästettyä puuta

TurVallinEn KäyTTö
Ohje sisältää laitteen tyypillisimmät turvallisuustoimenpiteet

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön

M
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käy
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Käytettävät suojaimet

Vastapainotrukki
Työturvallisuuden osaaja
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Päivittäiset ja muut määräaikaistarkastukset työnantajan/valmistajan ohjeen mukaan
Vain toimintakuntoista trukkia saa käyttää
Käyttäjällä oltava työnantajan kirjallinen lupa

Askelmat ehjät ja pitävät/ kulku
ohjaamoon turvallisessa kunnossa

Taakka/sarvet ylhäällä ei saa ajaa

Turvavyö,
sammutin

Muut suojaimet työpaikan
käytäntöjen mukaan

Näkyvä vaatetus trukin 
työalueella kulkevilla

Varmistamattoman
taakan alle ei saa mennä

Huomioi vielä:
• seisontajarru aina päällä, kun poistutaan trukista
• käytä turvavyötä
• trukilla ei saa kuljettaa muita
• huolto ja häiriönpoisto tms.: sammuta  trukki,
   tarvittaessa varmista taakka

Henkilönostot ainoastaan
poikkeustapauksissa ja käyttäen  
henkilönostokoria
• kori ja trukki tarkastettu
• kuljettajan oltava paikalla
   korissatyöskentelyn ajan

TURVALLINEN KÄYTTÖ
Ohje sisältää laitteen tyypillisimmät turvallisuustoimenpiteet

Trukista ei saa hypätä

Kuljettajan nähtävä kulkusuuntaan
- ikkunat, peilit, valaisimet puhtaat ja ehjät

Turvaohjaamo
- ajon aikana
  pysyttävä       
  kokonaan
   ohjaamon      
  sisällä

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön
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Tapaturvan muita työturvallisuusapuja
• koulutukset, kuten riskien arviointi, työturvallisuus- 
 kortti, turvallisuuden johtaminen, TR/MVR, Elmeri+ 

•  työturvallisuuden lainsäädäntö: Tapaturva Laki,   
 esimiesten vastuut

•  ajaminen: kokeneet kuljettajat teoriassa ja käytännössä

•  materiaalit, kuten tehdas- ja raksapakka, suojainohjeet

•  erilaiset hankkeet, esimerkiksi työympäristön   
 auditoinnit, työturvallisuuskilpailut

Työturvallisuuden osaaja

Erkki Sirén: 0400 - 287 088

M
alli,

 ei
käy

ttö
ön


