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Tämä opas käsittelee hiihtokeskusten
työntekijöiden työturvallisuutta. Se on
tarkoitettu kaikille hiihtokeskuksessa
työskenteleville. Olitpa ensimmäistä kertaa töissä hiihtokeskuksessa tai konkari,
kertaa nämä ohjeet aina kauden alussa.
Useimmat työtapaturmat hiihtokeskuksissa tapahtuvat koneita ja laitteita käytettäessä, mutta töissään lumella liikkuville
myös liukastumiset, laskettelussa tyypilliset tapaturmat sekä kylmän sään aiheuttamat vahingot ovat tavallisia. Jonkin verran sattuu vahinkoja myös asiakkaita
autettaessa.
Työtapaturmia ja muita vahinkoja voi
vähentää noudattamalla työturvallisuudesta annettuja ohjeita. Tärkeää on myös
työtehtävien suunnittelu, riskien enna-

kointi ja haastavien tilanteiden harjoittelu.
Työturvallisuudesta kokonaisuudessaan
vastaa hiihtokeskuksen johto, mutta työturvallisuus on jokaisen työntekijän vastuulla. Toiminnallasi vaikutat niin omaan
kuin työkavereiden ja asiakkaiden turvallisuuteen.
Hyvällä työpaikalla turvallisuusasiat
ovat kunnossa. Huolellinen perehdytys
työtehtäviin on työturvallisuuden perusta.
Jos olet epävarma siitä, miten sinun tulee
toimia, kysy neuvoa. On parempi kysyä
vielä kerran kuin aiheuttaa suuria vahinkoja. Meillä jokaisella on myös velvollisuus
vastata jokaiseen kysymykseen asiallisesti
ja näin auttaa työkaveria onnistumaan
työssään paremmin.
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Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Työhön perehdyttäminen

Hiihtokeskuksissa panostetaan vahvasti
asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuuteen. Turvallisuus lähtee aina vaaratilanteiden tunnistamisesta ja mahdollisten
riskien arvioinnista. Näiden perusteella
laaditaan turvallisuusasiakirja, joka
sisältää rinneturvallisuusasiakirjan ja
pelastussuunnitelman.
Kuluttajaturvallisuuslainsäädännön
käytännön toteutus kuvataan hiihtokeskuksen laatimassa turvallisuusasiakirjassa.
Sen sisällön määrittelee Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto, Tukes. Yleensä se sisältää toimintaan ja turvallisuuteen liittyviä
asioita, kuten riskien arvioinnin, henkilöstön tehtäväjaon, turvallisuussuunnitelmat ja avunhälyttämisjärjestelyt. Lisäksi
siinä on ohjeet toimintaan erityistilanteissa, toiminnan olosuhderajat sekä
enimmäisosallistujamäärät.
Turvallisuusasiakirjan pitää löytyä näkyvältä paikalta hiihtokeskuksessa, säännöllisesti päivitettynä ja allekirjoitettuna.
Turvallisuussuunnitelma on yleensä turvallisuusasiakirjan liite. Se sisältää yksityiskohtaiset ja käytännönläheiset ohjeet
yksittäisten toimintojen ja suorituspaikkojen osalta. Ohjeet ovat sitä tarkemmat,
mitä vaativammasta toiminnosta on kyse.
Erityisen tarkkoja ohjeita tarvitaan, kun
toimintoihin liittyy suuria riskejä kuten
työskentely kaukana asutuksesta, korkeilla paikoilla tai laitteiden kanssa. Turvallisuussuunnitelmaan liitetään esimerkiksi tarkat ajo- ja reittiohjeet karttoineen.
Eri tapahtumia varten laaditaan omat
turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat. Turvallisuussuunnitelma on korvaamaton
apu kaikille, joten tutustu siihen.
Rinneturvallisuusasiakirjaan on
koottu kaikki keskeiset päivittäisen toiminnan ja turvallisuuden varmistavat
ohjeet. Siinä määritellään, kuka vastaa
rinneturvallisuudesta ja työvuoron turvallisuudesta sekä työntekijöiden vastuualueet.

Kun uusi työntekijä tulee hiihtokeskukseen töihin, hänelle järjestetään asianmukainen opastus tuleviin työtehtäviin ja
riittävä perehdytys työpaikan olosuhteisiin. Työnantaja huolehtii siitä, että työntekijä osaa tehdä työnsä oikein ja turvallisesti, omaa tai muiden terveyttä vaarantamatta.
Hiihtokeskuksessa työskentelyn vaativuutta lisää se, että oman turvallisuutensa
lisäksi työntekijän on huolehdittava myös
asiakkaiden turvallisuudesta. Turvallisuutta edistää työntekijöiden ja asiakkaiden hyvä yhteistyö ja toistensa huomioon
ottaminen.
Perehdyttäminen alkaa työhönotosta,
jossa käydään läpi yritykseen, sen toimintaan ja työsuhteeseen liittyvät asiat. Lisäksi
töihin perehdytetään rinteissä, hisseillä,
kahviloissa, välinevuokraamoissa, konesuojissa/-halleissa tai muissa työpisteissä.
Siellä tapahtuu myös varsinainen työhönopastus. Osana perehdytystä käydään läpi,
miten suoja-välineitä, henkilösuojaimia ja
suojavaatetusta käytetään oikein. Tavoitteena on, että työntekijällä on riittävä osaaminen työtehtäviensä hoitamista varten.
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Rinneturvallisuusasiakirja kattaa toiminnan vaaratilanteissa, joita ovat esimerkiksi tuolihissien vikaantuminen ja siksi
tehtävä evakuointi tai toiminta lumivyöryn
sattuessa. Ohjeita on myös toiminnasta
tapaturmissa, onnettomuuksissa, sairaustapauksissa sekä muissa ensiapua ja sairaankuljetusta vaativissa tilanteissa.
Lisäksi ennalta on mietitty, miten toimitaan esimerkiksi häiriköiden tai päihtyneiden kanssa.
Asiakirjassa on listattuna puhelinnumerot eri hätätapauksia varten sekä tieto
siitä, kuka vastaa tarvittaessa viestinnästä
asiakkaille sekä tiedottamisesta ja vastaamisesta median yhteydenottoihin.
Rinneturvallisuusasiakirja on monesti
perehdytyksen perusta, joten lue se huolella.
Työntekijän kannalta keskeinen on
pelastussuunnitelma, joka on usein turvallisuusasiakirjan osa. Sen on oltava
esillä niin, että kaikki työntekijät voivat
tutustua siihen ensimmäisestä työpäivästä
lähtien.
Työnantajalla on vastuu perehdyttää
työntekijä turvallisuusohjeisiin, ja työntekijän vastuulla on perehtyä niihin ja noudattaa niitä.
Työturvallisuuslaki edellyttää, että
työnantaja selvittää ja tunnistaa työtehtävistä, -tilasta, -ajasta, -ympäristöstä ja -olosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät.
Työnantajan on myös arvioitava niiden
merkitys työntekijöiden turvallisuudelle
ja terveydelle. Hiihtokeskuksissa työturvallisuuslain vaatima vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi voidaan sisällyttää
rinneturvallisuusasiakirjaan.

Jokaisella hiihtokeskuksella on hyvä
olla perehdyttämissuunnitelma. Perehdyttäminen on myös tärkeä osa työpaikan
työsuojeluohjelmaa.

Nuoret työntekijät
Hiihtokeskuksissa työskentelee kauden
aikana paljon nuoria. Työhön saa ottaa 14
vuotta täyttäneen tai samana vuonna täyttävän henkilön enintään puoleksi koulun
loma-ajasta. Loma-aikana alle 15-vuotiaan
työaika saa olla enintään seitsemän tuntia
vuorokaudessa ja 35 tuntia viikossa.
Nuorille sopivan kevyeksi työksi katsotaan esimerkiksi asiakaspalvelu tai auttavat
tehtävät välinevuokraamossa tai kahvilassa.
Muuhun työhön saa ottaa 15 vuotta täyttäneen, oppivelvollisuutensa suorittaneen
henkilön.
Alle 18-vuotiaita työntekijöitä koskee
erityislainsäädäntö.
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Työympäristö
Työterveyslaitoksen teettämän tutkimuksen mukaan alle kaksi vuotta palveluksessa olleet työntekijät joutuvat 1,2–
1,3 kertaa todennäköisemmin onnettomuuteen kuin työntekijät keskimäärin.
18–24-vuotiaiden ikäryhmässä onnettomuusriski on 1,4-kertainen keskiarvoon
verrattuna.

Vapaaehtoinen lisäkoulutus
Matkailualan turvallisuuspassi Matupa
Matupa on majoitus- ja ravitsemisalan,
hiihtokeskusten, ohjelmapalvelujen, huvipuistojen ja festivaalien työntekijöille
räätälöity päivän kestävä turvallisuuskoulutus.

Rinneturvallisuuskoulutus
Verkko-opetuksena toteutetussa koulutuksessa käydään monipuolisesti läpi rinneturvallisuuteen vaikuttavia asioita, kuten
perustelut työturvatyölle, lainsäädäntöä,
esimiesten vastuut ja työntekijöiden velvollisuudet. Lisäksi koulutuksessa kerrotaan ensiavun perusteet sekä rinnesäännöt ja -vastuut.

Ensiapukoulutus
Jos työterveyshuollossa työskentelee
pätevä ensiapuopettaja, työnantaja voi
pyytää häntä järjestämään ensiapukoulutuksen henkilöstölle. Kurssin voi myös
tilata Suomen Punaiselta Ristiltä tai
muulta ensiapukoulutusta tarjoavalta
taholta. Ensiapukoulutuksissa noudatetaan Suomen Punaisen Ristin suosituksia.
Koulutus tapahtuu pääosin käytännön
harjoitusten avulla. Sisällöissä otetaan
huomioon kohderyhmä ja osallistujien
erityistarpeet. Työntekijät voivat myös
oma-aloitteisesti hakeutua ensiapukursseille, joita järjestävät useat kansalaisjärjestöt.
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Ski Patrol -koulutus
Ski Patrolit ovat hiihtokeskusten palvelevia
koulutettuja osaajia, joiden tehtävänä on
neuvoa rinnekävijöitä, ennaltaehkäistä
onnettomuuksia, valvoa ja puuttua viihtyisyyttä tai turvallisuutta vaarantavaan toimintaan ja tarvittaessa antaa ensiapua.
Suomen Hiihtokeskusyhdistys järjestää
Ski Patrol -koulutuksia vuosittain.

Työturvallisuuskortti
Työturvallisuuskorttikoulutus on päivän
mittainen koulutus, joka antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla.

Tulityökortti
Työpäivän mittainen tulityökurssi sisältää
teoriaopetusta sekä harjoituksen tulityöpaikan suojauksesta ja alkusammutuksesta.

Työtilat
Hyvä työympäristö on tarkoituksenmukainen, turvallinen, terveellinen ja viihtyisä.
Erityisen tärkeää on työtilan toimivuus,
järjestys ja siisteys. Hyvä järjestys työpaikalla ehkäisee tapaturmia ja materiaalivahinkoja, parantaa tavarankulun sujuvuutta,
antaa hyvän kuvan yrityksestä ja parantaa
asiakastyytyväisyyttä.

Henkilöstötilat
Työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä on työntekijöiden käytettävissä
oltava seuraavat henkilöstötilat:
• Riittävät ja asianmukaisesti varustetut
pukeutumis- ja vaatesäilytystilat. Niiden
tulee olla työntekijöiden määrään nähden riittävän tilavia ja helposti käytettävissä. Henkilökohtaisille tavaroille
tulee olla lukittava säilytystila.
• Riittävät ja asianmukaisesti varustetut
peseytymistilat. Näiden tulee olla
pukeutumistilojen välittömässä yhteydessä, tai tilojen välillä on oltava
helppo kulkuyhteys.
• Työntekijöiden käyttöön on varattava
vaatteiden kuivatustila, jotta heillä on
mahdollisuus tarvittaessa kuivattaa työvaatteet ja -jalkineet työpäivän jälkeen
seuraavaa työpäivää varten. Kuivattamiseen varataan riittävän tilava, tehokkaasti tuuletettu kuivaushuone tai riittävällä lämmitys- ja tuuletusteholla
varustetut kuivauskaapit.
• Henkilöstön käyttöön tarkoitettu riittävä ja asianmukainen ruokailutila,
joka tulee hygienia- ja terveysvaatimusten vuoksi varata ja sisustaa yksinomaan ruokailua varten. Työntekijöiden mukanaan tuoman ruoan ja juoman säilyttämistä ja lämmittämistä
varten tarvitaan asianmukaiset laitteet.
• Lepohuone, jossa työtekijä voi levätä
esimerkiksi taukojen aikana. Vähimmäisratkaisuksi riittää oleskelutila,
jossa voi viettää tauot ja odotusajat.

• Asianmukaisesti varustetut wc-tilat.
Yleisölle tarkoitettuja wc-tiloja ei
yleensä pidetä riittävinä työntekijöiden
käyttöön. Jos työntekijät työskentelevät
syrjäisillä työpaikoilla, joissa ei ole
sopivaa vesijohtojärjestelmää, järjestetään heidän käyttöönsä kemiallinen wc.
Henkilöstötilojen toteutuksessa otetaan
huomioon työn luonne ja kesto, työntekijöiden määrä ja heidän siirtymisensä työkohteesta toiseen.
Henkilöstötiloissa tulee kiinnittää huomiota poistumis- ja kulkuteiden järjestelyyn, pintamateriaalien ja kalusteiden
kulutuskestävyyteen sekä helppoon siivottavuuteen.
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Sisätyötilat
Hiihtokeskuksissa sisätyötilojen haaste on
asiakkaiden ja henkilökunnan jalkineiden
ja välineiden mukana sisään kulkeutuva
lumi, joka sulaessaan liukastuttaa lattian.
Lattiamateriaalien valinnoilla voidaan
vähentää liukkautta, mutta yhtä tärkeää
on huolehtia siitä, että pääkulkureiteillä
on kuramattoja, jotka keräävät kosteuden.
Jos vettä kuitenkin kerääntyy lattioille,
siitä on varoitettava eristämällä tai merkein, ja siivouksesta on huolehdittava
mahdollisimman nopeasti.
Välinevuokraamoissa oma haasteensa
on vuokravälineiden, työkalujen, asiakkaiden ja henkilöstön aikaansaama epäjärjestys, joka syntyy helposti, kun kiireaikoina
asiakkaat sovittavat välineitä ja jättävät
kenkänsä odottamaan hiihtopäivän päättymistä. Onkin erityisen tärkeää, että
vuokrattavat välineet ja työkalut palautetaan nopeasti paikoilleen.

Työtilojen lämpötila tuo myös omat
haasteensa. Asiakkaat kulkevat toppavaatteissa, ja heidän mukavuutensa
vuoksi sisälämpötila lasketaan usein
lähelle 15 astetta. Henkilökunnan tulee
pukeutua työvaatteisiin, joilla tarkenee
tavallista viileämmissä tiloissa.

Varastotilat
Varastotiloissa säilytetään työvälineitä ja
-koneita. Varastojen tulee olla riittävän
tilavat, ja ne tulee pitää hyvässä järjestyksessä ja siisteinä.
Kemikaalien säilyttämisessä on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta, ja
ne on säilytettävä vaatimusten mukaisissa,
merkityissä pakkauksissa. Palavat nesteet
ja aerosolit tulee ensisijaisesti säilyttää
omassa palo-osastossaan ja erillään sytytyslähteistä.

Siisteys ja järjestys
Työtilojen toimivuus sekä järjestys ja siisteys ovat erityisen tärkeitä asioita. Niiden
ansiosta vähennetään tapaturmia ja materiaalivahinkoja sekä helpotetaan työntekoa.
Työtilat suunnitellaan ja järjestetään niin,
että tarpeellisille työvälineille ja tavaroille
on toimivat paikat.
Jätehuollosta on oltava ohjeistus, joka
käydään läpi perehdytyksen yhteydessä.
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Näin pidät työtilat siisteinä:
• Kuivaa ulkona käytettävät välineet
huolella ruostumisen tai homehtumisen välttämiseksi.
• Palauta työvälineet ja tarvikkeet heti
käytön jälkeen ehjinä ja puhtaina
omille paikoilleen.
• Vie roskat päivittäin jätepisteeseen.
• Jos työtiloihin kerääntyy turhia tai
käytöstä poistettuja tavaroita, koneita
tai laitteita, vie ne jätepisteeseen tai
kierrätä ohjeiden mukaisesti. Kulkuväylät ja hätäpoistumistiet on aina
pidettävä vapaina.
• Katso, että alkusammutuskalustolle
on reitti vapaana.
• Jos havaitset puutteita siisteydessä ja
järjestyksessä, raportoi niistä esimiehellesi välittömästi.
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Käsin tehtävät nostot ja siirrot

Liikkumisturvallisuus

Kaikkien työntekijöiden tulee kiinnittää
huomiota työnsä ergonomisiin kuormitustekijöihin. Hiihtokeskuksissa näistä tavallisimpia ovat erilaiset käsin tehtävät siirrot
kuten vesiletkujen ja lumitykkien siirtäminen. Kuormitusta aiheuttavat myös nostot,
esimerkiksi lumen lapiointi työhön huonosti sopivalla työvälineellä tai lasten
nostelu opetustilanteissa.

Hiihtokeskuksissa liikutaan jalan, suksilla
ja koneilla. Monesti eri tavoin liikkuvat
kulkevat samoilla alueilla ja risteävillä
väylillä. Silloin on pohdittava esimerkiksi,
miten hiekoittaminen rinneravintolan
edessä hoidetaan, jotta tämä ei haittaa
suksilla liikkuvia ja miten hiekoitettu alue
merkitään niin, että se näkyy hyvin myös
keinovalossa.
Liikkumisturvallisuutta lisää se, että
kulkuväylät ja käytävät ovat riittävän
leveät.
Kompastumisten välttämiseksi tasoerot
on merkittävä selvästi esimerkiksi valaisemalla ja hälyteipillä.
Hyvä valaistus sisä- ja ulkotyötiloissa
on tärkeää – varjopaikat minimiin!
Moottoriajoneuvoissa on käytettävä
standardin mukaisia merkintantolaitteita.

Näin nostat oikein
• Suunnittele nosto etukäteen
Kannattaa ensin katsoa, mistä taakka
siirretään ja mihin. Mieti, mihin astut
ja miten päin kuljetat tavaran.
• Pyydä apua
Avun pyytämisestä tulisi tehdä hyvä
tapa. Kun apua saa, kannattaa sopia
etukäteen, millä sanalla taakka nostetaan: ”nostetaan kolmella”. Jos
työpari nostaa taakan eri komennolla,
syntyy vammautumisriski.
• Käytä oikeita otteita ja muista
hyvä tasapaino
Kun nostat, tärkeää on hyvä tasapaino ja hyvät kengät. Koukista polvia, jännitä keskivartalon lihaksia ja
nosta taakka ns. jaloilla. Samalla voi
hengittää ulos.
Yleensä taakka pidetään mahdollisimman lähellä vartaloa. Painavasta
säkistä kannattaa ottaa kiinni ristikkäisistä kulmista. Kuumat esineet,
vaikkapa kattilat, täytyy kuitenkin
pitää etäällä vartalosta.
• Vältä kiertoa
Kun nostat, pidä vartalo suorassa.
Selkävammojen riski kasvaa, jos
kierrät vartaloa. Kun taakka pitää
siirtää viereen, liiku oikeaan kohtaan
jalkoja siirtämällä.
• Käytä apuvälineitä
Työpaikalla on nostimia, liinoja tai
mattoja, ja apuvälineiden käyttö kannattaa opetella etukäteen.
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Paranna liikkumisturvallisuutta:
• Pidä jalkineita, joiden pohjamateriaali pitää hyvin. Jos teet ulkotöitä
kaltevalla pinnalla, käytä jäärautoja.
• Kävele, älä juokse.
• Kulje porras kerrallaan, älä harpo tai
hypi ylempää alas.
• Pidä ainakin toisella kädellä kaiteesta
kiinni.
• Katso eteenpäin liikkuessasi.
• Älä tee muuta liikkuessasi, esimerkiksi selaa kännykkääsi.

Jos työhön sisältyy paljon nostoja,
työpisteet voi suunnitella niin, että
nostot tehdään tasolta toiselle esimerkiksi tasonostimien avulla. Nostot
lattialta ylös kannattaa minimoida.
Hissien vetolaitteet ovat raskaita ja
nostot tehdään kurkottamalla ylöspäin. Tällöin on tärkeää, että työtaso
on oikealla korkeudella, jotta noston
voi tehdä oikein.
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Työvaatetus ja turvavarusteet
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Lähde: Ilmatieteen laitos

Työvaatetus

Hisseillä työskentely
Hissien toiminnasta vastaa keskuksissa
hissivastaava (köysiradan vastaava hoitaja),
joita on vähintään yksi, yleensä useampi.
Hän vastaa hissien turvallisen toiminnan
suunnittelusta ja toteutuksesta sekä keskuksen hissihenkilökunnan perehdytyksestä.
Hissivastaavan työ on erittäin vastuullista, ja se vaatii koulutuksen ja sertifioinnin. Hissikoneiston käyttäjän tulee olla
vähintään 18 vuoden ikäinen. Avustavissa
tehtävissä voi työskennellä alle 18-vuotias.
Hiihtokeskuksilla on poikkeustilanteita
varten sovitut omat toimintatavat, jotka
hisseillä työskentelevän on osattava.
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Perehdytyksen aikana tilanteita usein
harjoitellaan, jotta oikeassa tilanteessa
kyetään toimimaan oikein ja nopeasti.
Ennakointi, huolellisuus ja tarkkaavaisuus ovat tärkeitä tässäkin työssä. Seuraa
tilannetta aktiivisesti – asiakkaiden turvallisuus on hissityöntekijän vastuulla.

Hiihtokeskuksessa työskentelevä saa tarvitsemansa työvaatteet usein työnantajalta.
Työnantajan käyttöön antamien työvaatteiden käytöstä työajan ulkopuolella on
sovittava työnantajan kanssa.
Työvaatteet valitaan niin, että ne ovat
käyttöön sopivia. Työvaatetukselle asettaa
erityishaasteita se, että hiihtokeskuksissa
työskennellään monenlaisissa tehtävissä,
sisällä ja ulkona.
Huolto- ja ylläpitotehtävissä työvaatteet
valitaan tehtävän mukaisesti. Esimerkiksi
ulkotöihin valitaan vettä hylkiviä materiaaleja. Roikkuvia remmejä, lenkkejä tai
kiinnikkeitä vältetään turvallisuussyistä.
Haalareiden henkselien on oltava ylhäällä,
muuten ne ovat työturvariski.
Hiihtokeskuksessa käytetään usein
ulkotyössä suojavaatteita, jotka suojaavat
työntekijää esimerkiksi mekaaniselta tai

fysikaaliselta vaaralta tai haitalta. Tärkeimpiä suojavaatetuksen ominaisuuksia
ovat lämmöneristävyys ja päällismateriaalin
tuulenpitävyys. Rinteessä työskentelevien
turvallisuudelle on tärkeää myös näkyminen.
Jos työskentelet ulkona, varustaudu
talvisään vaihteluihin. Muista, että sää
ylä- ja ala-asemalla saattaa olla hyvin erilainen. Hyvä perusohje on kerrospukeutuminen, jolloin voit lisätä ja vähentää
vaatteita työn raskauden ja omien lämpötuntemustesi mukaan.
Oheisesta viimaindeksitaulukosta voit
katsoa, miten tuulen nopeus lisää pakkasen purevuutta.
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Huolto- ja pelastustyöt
Kun mietit omaa vaatetusta, muista
nämä:
• Villa ja silkki ovat lämpimiä alusvaatetuksen materiaaleja, jos työskentelet kylmässä ja kosteassa. Ne imevät
kosteutta paremmin kuin puuvilla
eivätkä tunnu märkinäkään kylmiltä.
• Tekokuidut ovat kevyitä ja nopeasti
kuivuvia. Ne tuntuvat ihoa vasten
kuivilta, koska kosteus siirtyy niiden
läpi seuraaviin vaatekerroksiin.
• Välisasuksi sopivat villa- ja tekokuituneuloksista valmistetut vaatteet.
Fleece-väliasu on kevyt ja pehmeä.
• Päällysvaate suojaa kylmyydeltä,
tuulelta, lumelta ja sateelta. Paksutkaan päällysvaatteet eivät haittaa
työskentelyä ja liikkumista, jos ne
ovat sopivan malliset ja työhön sopivat. Liian tiukat vaatteet ovat kylmiä.
• Paukkupakkasilla on erityistä huomiota kiinnitettävä pään, käsien ja
jalkojen riittävään suojaamiseen.
Oman lisänsä kylmyyteen tuo tuuli,
joka lisää pienenkin pakkasen purevuutta nopeasti.
• Jos havaitset työkaverilla tai asiakkaalla paleltumavammoja kasvoissa,
ilmoita siitä viipymättä hänelle ja
ohjaa hänet sisätiloihin.

Turvavarusteet ja henkilösuojaimet
Hiihtokeskuksessa on hyvin monenlaisia
työtehtäviä, ja turvavarusteiden sekä henkilösuojainten tarve vaihtelee paljon.
Tavallisin turvavaruste on kypärä.
Kelkkaillessa kelkkailukypärän käyttö on
lain mukaan pakollista. Lasketellessa laskettelukypärän käyttö on erittäin suositeltavaa. Muista, että laskettelukypärä ei käy
kelkkailuun ellei sitä ole erikseen turvahyväksytty myös siihen.
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Jos työskentelet jyrkissä rinteissä, käytä
jäärautoja. Ne helpottavat työskentelyä ja
pienentävät liukastumisen riskiä merkittävästi.
Riskialttiissa tehtävissä, kuten esimerkiksi korkealla työskentelyssä tai hitsaamisessa, on tarkat määräykset turvavarusteiden käytöstä. Työntekijällä on velvollisuus käyttää työnantajan määrämiä turvavarusteita.

Yhteydenpitovälineet
Niin asiakkaiden kuin omasta turvallisuudesta huolehtiminen edellyttää hyvää ja
jatkuvaa viestintää. Rinnealueella on kyettävä nopeasti kertomaan poikkeustilanteista ja hälyttämään apua. Myös etäällä
ja/tai yksin työskentelevien turvallisuudesta on huolehdittava.
Henkilökunnan yhteydenpitovälineiden valinta riippuu keskuksesta. Osalla
keskuksista on oma radiopuhelinverkko,
osa hoitaa viestinnän matkapuhelimilla.
Jotkin keskuksista ovat kieltäneet henkilökunnalta omien mobiililitteiden käytön työaikana turvallisuussyistä. Kun esimerkiksi hissillä työskentelevä unohtuu
oman puhelimen ääreen, jää asiakasturvallisuus ja -valvonta huomiotta. Hoida
omat asiasi siis tauoilla ja vapaa-aikana.

Hiihtokeskuksessa tehdään jatkuvasti
erilaisia ylläpito- ja huoltotehtäviä. Työntekijät perehdytetään tehtäviin ja niissä
käytettäviin laitteisiin niin, että he kykenevät hoitamaan ne turvallisesti.

Korkealla työskentely
Keskuksissa työskennellään säännöllisesti
korkeissa paikoissa, kuten hissi- ja valaistuspylväissä. Näitä tehtäviä tekevät asiaan
koulutetut henkilöt. Tärkeää on ennakoiva työtapa ja varmistettu työturvallisuus. Lainsäädännön lisäksi turvallista
työskentelyä ohjaavat eri valmistajien
laitekohtaiset ohjeet.
Korkealla tehtävässä tilapäisessä työssä
on käytettävä ensisijaisesti kiinteitä ja
pysyviä työskentelytasoja, joilla työ voidaan suorittaa turvallisesti ja ergonomisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, työnantajan on valittava sellaiset työvälineet, jotka
työtehtävä ja olosuhteet huomioiden ovat
mahdollisimman sopivat turvallisuuden
varmistamiseksi ja ylläpitämiseksi.
Työnantajan on kiinnitettävä huomiota
myös siihen, että työvälineet suojaavat riittävästi putoamiselta. Työvälineillä tarkoitetaan tässä esimerkiksi telineitä, tikkaita,
köysiä ja erilaisia tilapäisiä työskentelytasoja sekä putoamisen estäviä suojarakenteita ja -laitteita.
Työnantajan on kiinnitettävä huomiota
telineiden turvalliseen pystyttämiseen,
käyttöön ja purkamiseen. Apuna on käytettävä valmistajan ohjeita, lujuus- ja vakavuuslaskelmia sekä pystytys-, käyttö- ja
purkusuunnitelmaa. Erityistä huomiota
on kiinnitettävä telineen riittävään lujuuteen, jäykkyyteen ja seisontavakavuuteen.
Työtelineille on tehtävä käyttöönottotarkastus ennen käyttöä. Työteline on koot-
tava ja rakennettava elementtitelineen
käyttöohjeen tai rakennesuunnitelman ja
käyttösuunnitelman mukaisesti. Teline on
varustettava telinekortilla, josta käy ilmi
telineen suurin sallittu kuorma, tarkastuspäivämäärä ja tarkastuksen suorittaja.

Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana.
Nojatikkaita saadaan käyttää vain tilapäisinä kulkuteinä, nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen sekä muihin
vastaaviin lyhytaikaisiin, kertaluontoisiin
töihin. Nojatikkaiden pituus saa olla enintään kuusi metriä. Tikkaat on asetettava
tukevalle alustalle siten, että ne eivät
kaadu eivätkä luista. Ne on asetettava
oikeaan nojakulmaan tikkaiden liukumisen estämiseksi sekä käytettävä liukuesteitä ja tikkaiden yläpäässä kaatumisen
estäviä laitteita. Tikkaat on tarvittaessa
erotettava ympäristöstään, esimerkiksi
riittävän havaittavalla kulkuesteellä tai
kulun estävällä lippusiimalla.
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Pelastustyöt

A-tikkaita saa käyttää työalustana vain
siten, että työntekijä seisoo niillä alle metrin korkeudessa. Jos niitä käytetään työalustana niin että työntekijä seisoo 1–2
metrin korkeudessa, on A-tikkaiden seisontavakavuuden täytettävä työpukille asetetut
vaatimukset (sivuttaistuet). A-tikkaita ei
saa käyttää töissä, joissa joudutaan käyttämään huomattavan suurta voimaa vaativia
työkaluja eikä töissä, joissa aiheutuu
A-tikkaiden kaatumisvaara tai palonvaara.
A-tikkaita saa käyttää vain tasaisella ja
painumattomalla alustalla.
Henkilönostimelle on tehtävä käyttöönottotarkastus ennen käyttöä. Henkilönostimessa tulee olla suoritettuna vuotuinen
määräaikaistarkastus, jonka suorittaa
asiantuntija. Teleskooppi- ja nivelpuominosturissa on käytettävä henkilökohtaisia
putoamissuojaimia (valjaita kiinnitysköysineen). Henkilönostimen käyttöön vaaditaan työnantajan antama kirjallinen lupa.
Köysien varassa liikkuminen ja työskentely on erittäin vaativaa ja sallittua
vain, jos työn vaarojen selvittäminen ja
arviointi osoittaa, että työ voidaan näin
tehdä turvallisesti, ja jos turvallisempien
työvälineiden käyttö ei ole perusteltua.
Korkealla olevaan työpisteeseen siirtymisestä on tarkat säädökset.
Noin 1 metrin korkeus
-- portaat
1–5 metrin korkeus
-- portaat
-- kiinteä tikas
-- nojatikas
Yli 5 metrin korkeus
-- työmaahissi
-- henkilönostin
-- kiinteä tikas
Korkealla tehtävän työn osalta on myös
määritelty se, millaisilla nostimilla tai
telineillä työtä voidaan tehdä ja miten
putoamissuojaus on järjestettävä.
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Hiihtokeskuksissa varaudutaan erilaisiin
poikkeustilanteisiin, ja niitä varten on
sovittu toimintaohjeet.
Rinteissä tapahtuvat varsinaiset pelastustyöt ovat useimmiten laskettelutapaturman
tai -onnettomuuden uhrien auttamista tai
hissien toimintahäiriöistä johtuvia evakuointeja.
Pelastustöiden johtamiseen ja suorittamiseen koulutetaan keskuksissa vastuuhenkilöt, mutta kuka tahansa työntekijä
voi saapua ensimmäisenä tilanteeseen.
Jokaisen on osattava käynnistää avun
antaminen sekä hälyttää paikalle vastuulliset henkilöt ja tarvittaessa kutsua apua
yleisestä hälytysnumerosta (112).

Perehdy oman keskuksesi käytäntöihin,
jotta osaat toimia oikein! Tarkista turvallisuusasiakirjasta, kuka on oman keskuksesi
turvallisuusvastaava sekä turvallisuusasiakirjan asettamat velvoitteet itsellesi.

Lyhytkestoinen työ
-- henkilönostin
-- siirrettävä teline
-- työmaapukki
-- kiinteä tikas
-- A-tikas
Pidempiaikainen työskentely
-- teline
-- henkilönostin
Putoamissuojaus
-- kaiteet
-- telineiden ja tikkaiden kaatumisen
estävät toimenpiteet
-- henkilökohtainen putoamissuojaus
• valjaat ja tarrain
• turvaköyden kiinnittäminen
• ankkuripisteen kestävyys
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Työkoneet
Hiihtokeskuksissa käytettävien laitteiden
kirjo on laaja ja vaihtelee tavallisista keittiökoneista rinnekoneisiin ja liikennevälineisiin. Koneista ja työvälineistä tulee olla
saatavilla suomenkieliset käyttöohjeet.
Huolehdi siitä, että sinut perehdytetään
hyvin työssäsi tarvittavien laitteiden ja
työvälineiden käyttöön. Jos olet epävarma
siitä, miten konetta tulee käyttää, kysy
neuvoa. Jos koneita käyttäessäsi huomaat
niissä vikoja tai huoltotarvetta, ilmoita
niistä esimiehellesi.

Rinnealueilla liikkuminen
Tavallisimmin käytössä ovat rinnekoneet
ja moottorikelkat. Niiden käyttäjät tarvitsevat perehdytystä sekä käyttöön että
rinnealueilla liikkumiseen. Rinnekoneen
kuljettamiseen riittää työnantajan antama
perehdytys ja lupa ajaa. Moottorikelkan
ajamiseen tarvitaan vähintään T-kortti.
Molempiin vaaditaan vähintään 18 vuoden ikä.

Lumetus
Ajoreitit on määritelty keskuksen turvallisuusasiakirjassa. Muista, että reitit muuttuvat usein sen mukaan, onko keskus auki
vai suljettuna. Valitse aina turvallisin ajoreitti. Kiinnitä erityisesti huomiota turvallisuuteen, kun valitset reittiä rinteen
poikki sen aukioloaikana.
Painavien koneiden käyttö rinteessä
vaatii osaamista ja erityistä huolellisuutta.
Jyrkissä kohdissa pito ei aina riitä tai jarrut eivät pidä. Suomessakin on kaatunut
koneita, niillä on laukaistu lumivyöryjä ja
aiheutettu vaaratilanteita asiakkaille.
Noudata aina nopeusrajoituksia rinteissä. Jos nopeusrajoitusta ei ole, älä
ylitä 40 km/h vauhtia.
Noudata myös valmistajien ja maahantuojien ohjeita koneiden käytöstä, koska
se vaikuttaa onnettomuustilanteissa vastuisiin.

Lumetus on vaativaa työtä, jota tekevät
ainoastaan lumetuslaitteiden turvalliseen
käyttämiseen ja huoltamiseen koulutetut
henkilöt.
Turvallisuusriskejä aiheuttavat muun
muassa liikkuminen jyrkillä alueilla ja
pimeässä sekä lumetuksesta johtuvan
usvan aiheuttama heikko näkyvyys. Turvallisuusriskejä ovat myös kaluston siirtely rinnealueilla, kelkoilla ja mönkijöillä
liikkuminen vaativissa olosuhteissa, paineilma ja -vesi sekä sähkön käyttö vaativissa olosuhteissa.
Työturvallisuuden takaamiseksi työnantaja arvioi lumetuksessa tarvittavien
henkilökohtaisten suojainten tarpeen,
hankkii ne työntekijälle sekä valvoo niiden käyttöä. Työntekijällä on velvollisuus
käyttää työnantajan määräämiä suojavälineitä. Valmistajan tai maahantuojan anta-
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mia käyttö- ja huolto-ohjeita on ehdottomasti noudatettava.
Vaativassa lumetustyössä ei yksin työskentelyä suositella. Jos henkilö kuitenkin
joutuu työskentelemään yksin rinnealueilla, hänellä on oltava mukanaan radiotai matkapuhelin, jotta hän voi kutsua
apua mahdollisen vahingon sattuessa.
Lisäksi on oltava järjestelmä, jolla varmistetaan, että yksin työskennellyt on palannut rinnealueelta viimeistään työvuoron
päätyttyä.
Alle 18-vuotias ei saa työskennellä
yksin lumetustyössä.
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Ensiapu ja tapaturmat

Työsuojelu ja työterveyshuolto
Työsuojeluvastuu ja
työsuojeluyhteistoiminta

Työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä. Työpaikalla on oltava ensiapua varten asianmukaiset tarvikkeet ja välineet sekä riittävä
määrä ensiapukoulutuksen saanutta henkilöä. Tarpeen arvioi työnantaja yhdessä
työterveyshenkilöstön kanssa.
Monissa keskuksissa toimii nykyisin
myös Ski Patroleja, jotka ovat keskuksen
henkilökuntaa tai vapaaehtoisia. Ski Pat-

rolin tehtäviin voi kuulua onnettomuustilanteen johtaminen pelastuslaitoksen
saapumiseen saakka, pelastustöiden käynnistäminen ja ohjaaminen sekä ensiavun
antaminen. Osassa keskuksia ensiapua
antavat SPR:n rinnepäivystäjät, jotka ovat
aina vapaaehtoisia.
Mitä paremmin olet varautunut onnettomuuden mahdollisuuteen, sitä helpompi
sinun on toimia rauhallisesti ja säilyttää
toimintakykysi.

Kun saavut onnettomuuspaikalle, toimi näin:
• Tee tilannearvio ja pyri selvittämään,
mitä on tapahtunut.
• Selvitä, onko loukkaantuneita, ja
arvioi avun tarve.
• Muista oma turvallisuutesi ja estä
lisäonnettomuudet. Nosta omat suksesi ristiin onnettomuuspaikan yläpuolelle rinteeseen, jotta päällenne
ei lasketa. Heijastin, heijastinliivi tai
taskulamppu parantaa näkymistä
huomattavasti.
• Tee tarvittaessa hätäilmoitus soittamalla numeroon 112. Soita paikalle
aina Ski Patrol, rinnepäivystäjä ja/tai
ensiaputaitoinen henkilö keskuksen
ohjeen mukaisesti.
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• Pelasta hengenvaarassa olevat. Jos
rinteessä oleminen on esimerkiksi
lumivyöryvaaran vuoksi riski, siirrä
loukkaantuneet turvaan.
• Aloita hätäensiaputoimet: Turvaa
hengitys ja verenkierto. Pidä loukkaantunut lämpimänä.
• Loukkaantuneella voi olla useita
vammoja. Anna muu ensiapu omien
taitojesi mukaan.
• Tarkista, onko onnettomuudella silminnäkijöitä. Pyydä heiltä yhteystiedot mahdollista jatkoselvitystä varten.
Jos mahdollista, ota tilanteesta myös
valokuvia. Tärkeintä on kuitenkin
aina loukkaantuneen auttaminen.

Työsuojelu on yhteistyötä, johon osallistuvat kaikki hiihtokeskuksissa työskentelevät. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin
edistämisen kannalta on tärkeää, että työnantaja ja työntekijät toimivat yhteistyössä.
Työsuojeluasiat ovat kaikkien työyhteisöön kuuluvien vastuulla, mutta vastuu ja
päätösvalta toteutettavista toimenpiteistä
ovat työanantajalla. Lainsäädäntö määrittelee työnantajan ja työntekijän yleiset ja
yhteistoimintavelvollisuudet. Työturvallisuuslaki velvoittaa heidät yhteistoiminnassa ylläpitämään ja kehittämään työturvallisuutta ja työterveyttä työpaikoilla.
Työsuojelun yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista sekä niiden käsittelystä
työnantajan, työntekijöiden ja heidän
edustajiensa kanssa säädetään ns. työsuojelun valvontalaissa.
Työnantajaa edustaa työsuojeluyhteistoiminnassa työsuojelupäällikkö, jonka
nimeää työnantaja, ellei itse toimi työsuojelupäällikkönä. Vähintään 10 hengen
työpaikoissa henkilöstö valitsee keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja tälle
kaksi varavaltuutetttua edustamaan heitä.
Lisäksi työpaikoissa, joissa säännöllisesti
työskentelee vähintään 20 työntekijää, on
perustettava työsuojelutoimikunta. Työsuojelutoimikunnassa ovat edustettuna
työntantaja ja työntekijät.
Käytännön työsuojeluasioista vastaavat
esimiehet. Yksittäistä työntekijää tai työntekijäryhmää koskeva asia käsitellään
kyseisen työntekijän ja hänen esimiehensä kesken. Työsuojeluvaltuutettu voi
osallistua asian käsittelyyn. Laajempaa
työntekijäryhmää ja työpaikkaa koskevat
työsuojelun yhteistoiminta-asiat käsitellään työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelupäällikön kanssa ja yli 20 hengen työpaikoilla työsuojelutoimikunnassa.
Työntekijä on velvollinen noudattamaan työturvallisuuteen liittyviä määräyksiä

ja ohjeita. Niistä kerrotaan työhön perehdytettäessä sekä myöhemmin tarpeen
mukaan. Kaikki työntekijät vastaavat siitä,
että he eivät toiminnallaan tai tahallisella
laiminlyönnillään vaaranna itseään tai
työtovereitaan eivätkä aiheuta terveydellista vaaraa. Jos työntekijä havaitsee turvallisuutta vaarantavia epäkohtia, hänen
on ilmoitettava niistä viipymättä esimiehelleen.
Työnantajalla tulee olla työsuojelun
toimintaohjelma, johon on kirjattu yrityksen työturvallisuuden ja työterveyden
tavoitteet sekä työsuojelun yhteistoiminnan järjestäminen.
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Toimialaa koskeva lainsäädäntö
Vapaaehtoistyö
Vapaaehtoistyön kuuluminen työturvallisuuslain piiriin edellyttää, että työnantajan ja vapaaehtoistyöntekijän välillä on
sopimus ja että hän tekee samaa tai samankaltaista työtä kuin työpaikan muut työntekijät.

Ulkopuoliset toimijat
Jos hiihtokeskuksessa toimii useampia
työnantajia, heidän tulee toimia työsuojeluasioissa yhteistoiminnassa siten, että eri
osapuolet tuntevat toistensa töihin liittyvät vaara- ja haittatekijät.

Työterveyshuolto
Työterveyshuolto edistää turvallista ja
terveellistä työn tekemistä sekä ehkäisee
terveyshaittoja, työhön liittyviä sairauksia
ja tapaturmia.
Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajan järjestämään henkilöstölle työterveyshuollon, kun työntekijöitä on yksi tai
enemmän riippumatta tehtävistä työtunneista tai työsuhteen kestosta.
Lakisääteinen työterveyshuolto painottuu työstä ja työoloista aiheutuvien terveysvaarojen ja haittojen ennaltaehkäisyyn.
Tavoittena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden terveyttä, työkykyä ja turvallisuutta.
Lakisääteinen työterveyshuolto ei
sisällä sairaanhoitoa, mutta työnantajalla
on mahdollisuus yleislääkäritasoisen sairaanhoidon tarjoamiseen.

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu
Työturvallisuuslaki määrää, että työntekijän
on työpaikalla vältettävä sellaista muihin
työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja
muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen vaaraa.
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Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän
tavan vastaista käyttäytymistä toisia kohtaan. Sopivan ja sopimattoman käyttäytymisen rajat määrittelee työpaikan henkilöstö. Jos joku kokee ”hurtin huumorin”
loukkaavaksi, siitä on luovuttava. Työpaikalle eivät kuulu myöskään huutaminen,
raivominen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvien asioiden käsittely.
Jos työntekijä kokee epäasiallista kohtelua, hänen tulee ilmaista häiritsijälleen
selkeästi, ettei hyväksy sitä. Avukseen
hän voi ottaa tukihenkilön kuten työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen. Jos
epäasiallinen kohtelu jatkuu, työntekijän
tulee ilmoittaa asiasta esimiehelleen. Jos
taas esimies kohtelee alaisiaan epäasiallisesti, ilmoitus tulee tehdä tämän esimiehelle. Työnantajan velvollisuus on puuttua
asiaan ja lopettaa epäasiallinen kohtelu.
Lisätietoa asiasta on Työturvallisuuskeskuksen julkaisemassa oppaassa ”Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla”.

Yleinen lainsäädäntö
-- Työturvallisuuslaki 2002/738
-- Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
2006/44
-- Työsopimuslaki 2001/55
-- Laki nuorista työntekijöistä 1993/998
-- VNa nuorille työntekijöille erityisen
haitallisista ja vaarallisista töistä
2006/475
-- Työterveyshuoltolaki 2001/1383
-- VNp henkilösuojainten valinnasta ja
käytöstä työssä 1993/1407

Hiihtohissit (hankinta ja käyttö)
-- Valtioneuvoston asetus henkilökuljetukseen tarkoitetuista köysiratalaitteistoista
2002/253
-- Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2000/9/EY
-- SFS-EN 1709 Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Ennen käyttöönottoa tehtävä
tarkastus, kunnossapito ja käyttötarkastukset.
-- SFS-EN 12397 Henkilökuljetukseen
tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Käyttö.
-- SFS-EN 12927-7 Henkilökuljetukseen
tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Köydet. Osa 7: Tarkastus, korjaus ja kunnossapito.
-- SFS-EN 1909 Henkilökuljetukseen tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Pelastaminen ja evakuointi.
-- SFS-EN 1907 Henkilökuljetukseen tarkoitettujen köysiratojen turvallisuusvaatimukset. Käsitteet.
-- SFS-EN 12929-1 Henkilökuljetukseen
tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaatimukset. Yleiset ohjeet. Osa 1: Kaikkia
laitteita koskevat vaatimukset.
-- SFS-EN 12927-8 Henkilökuljetukseen
tarkoitetut köysiradat. Turvallisuusvaati-

mukset. Köydet. Osa 8: Köyden tarkastus magneettisella menetelmällä (MRT).
-- VNa työvälineiden turvallisesta käytöstä
ja tarkastamisesta 2008/403
-- VNa rakennustyön turvallisuudesta
2009/205

Lumetusjärjestelmät, tampparit,
mönkijät, lumikelkat
(hankinta ja käyttö)
-- VNa koneiden turvallisuudesta
2008/400
-- VNa työvälineiden turvallisesta käytöstä
ja tarkastamisesta 2008/403
-- Maastoliikennelaki 1995/1710
-- Maastoliikenneasetus 1996/10
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Hiihtokeskusalan työturvallisuus
Useimmat työtapaturmat hiihtokeskuksissa
tapahtuvat koneita ja laitteita käytettäessä.
Töissään lumella liikkuville myös liukastumiset, laskettelussa tyypilliset tapaturmat
sekä kylmän sään aiheuttamat vahingot
ovat tavallisia.
Työtapaturmia ja muita vahinkoja voi
vähentää noudattamalla työturvallisuudesta
annettuja ohjeita. Tärkeää on myös työtehtävien suunnittelu, riskien ennakointi
ja haastavien tilanteiden harjoittelu.
Tämä opas käsittelee hiihtokeskusten
työntekijöiden työturvallisuutta. Se on
tarkoitettu kaikille hiihtokeskuksessa
työskenteleville.

