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Lukijalle

louhintaa, on se mainittu erikseen. Muilta 
osin sisältö koskee molempia kaivostoi-
minnan muotoja.

Oppaan tavoitteena on kehittää edelleen 
Suomessa toimivien kaivosten turvallisuut-
ta sekä johdon ja henkilöstön osaamista 
siten, että jokainen kaivoksissa työskente-
levä voi toimia terveellisesti ja turvallisesti 
koko työuransa ajan.

Olemme päivittäneet turvallisuusoppaan 
sisältöä siten, että se tukisi mahdollisim-
man laaja-alaisesti tätä tavoitetta ja opasta 
voi käyttää niin kaivostoiminnan harjoitta-
jien, palvelutoimittajien kuin myös oppilai-
tosten toiminnassa hyödyksi. 

Tekijäryhmän puolesta 

Pertti Kortejärvi
sihteeri
Kaivosturvallisuuden neuvottelukunta

Turvallisuustoiminta on 2010-luvulla 
muuttunut kaivoksissa entistä kokonais-
valtaisemmaksi kotimaisen kehitystyön 
sekä kansainvälisten vaatimusten ja tie-
donvaihdon kautta, ja se pitää sisällään 
aikaisempaa laajemmin toiminnan vaarojen 
tunnistamisen ja arvioinnin sekä yhteistyön 
eri toimijoiden välillä turvallisuuden eri 
osa-alueiden parantamisessa.

Kaivosturvallisuusoppaan päivittämisestä 
on vastannut Työturvallisuuskeskuksen 
teknologia-alojen työalatoimikunta, ja käy-
tännön toteutuksesta on vastannut Kaivos-
teollisuus ry:n yhteydessä toimiva Kaivos-
turvallisuuden neuvottelukunta.

Uudistus on toteutettu siten, että kaivos-
alan eri toimijat ovat osallistuneet laajasti 
päivitystyöhön, ja siten oppaaseen on saa-
tu kattavasti koottua säädösvaatimukset, 
parhaat käytännöt ja myös uusia toimin-
tamalleja, joita kaivosturvallisuuden neu-
vottelukunnan toiminnassa on suunniteltu 
– unohtamatta kuitenkaan aiemmin tehtyä 
ansiokasta työtä.

Oppaan sisällön tekemiseen vuosina 2014 
ja 2019 on osallistunut yli 40 neuvottelu-
kunnan kirjoittajaa niin työnantajista, työn-
tekijöistä kuin viranomaisista ja tutkimus-
laitoksistakin. Kaikki neuvottelukunnan 
jäsenet ovat voineet osallistua oppaan päi-
vittämiseen haluamassaan laajuudessa.

Oppaassa on käsitelty turvallisuutta sekä 
maanalaisten kaivosten että avolouhosten 
toiminnassa. Mikäli käsitelty aihe koskee 
erityisesti maanalaista toimintaa tai avo-
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1 Kaivosten turvallisuuden hallinta

jotta asioihin voidaan vaikuttaa ennalta 
ehkäisevästi.

Työturvallisuuslaissa ja muussa lainsää-
dännössä säädetään aiempaa selkeämmin 
turvallisuuden hallinnasta. Turvallisuus-
ajattelu on haluttu kytkeä voimakkaammin 
osaksi kaivoksen toimintaa eikä jättää sitä 
päivittäisen johtamisen ulkopuolelle. 

Jotta tavoitteet muuttuisivat todeksi, on 
tärkeää, että organisaation johto sitou-
tuu turvallisuuteen. Yhtä tärkeää on, että 
henkilöstö turvallisuuden toteuttajana on 
tavoitteiden takana. Turvallisuustyön orga-
nisointi merkitsee sitä, että jokapäiväisten 
turvallisuusasioiden käsittelyssä on vas-
tuut ja velvollisuudet osoitettu. 

Tällöin tiedetään esimerkiksi se, kuka hoi-
taa ja vastaa työnopastuksesta ja työluvista 
tai kuka henkilönsuojainten hankinnasta ja 
kuka käyttämisestä sekä valvonnasta. 

Turvallisuuden hallintamenetelmät koostu-
vat mm. vaarojen tunnistamisesta, riskien 
arvioinnista, osaamisen varmentamisesta, 
toimenpiteiden toteutuksesta ja seuran-
nasta sekä tiedottamisesta.

Tapaturmat maksavat, ei turvallisuus. 
Tapaturmavakuutusmaksut ja -korvaukset 
kertovat selkeästi, mikä maksaa ja mikä 
ei. Tapaturmaton turvallinen toiminta luo 
perustan myös työpaikan tuottavuustoi-
minnalle. Tutkijoiden mukaan tapaturman 
aiheuttama keskimääräinen kustannus on 
työpaikalle noin 6 000 euroa. Sen lisäksi 
tapaturmat vaikuttavat haitallisesti työpai-
kan työn sujuvuuteen, ihmisten työmoti-
vaatioon sekä työilmapiiriin. 

1.1 Yleistä

Kaivosten turvallisuus kattaa ihmisten ter-
veyden ja turvallisuuden varmistamisen, 
kaivostoiminnan häiriöttömyyden sekä 
onnettomuusvaarojen kokonaishallinnan ja 
kehittämisen. Kaikki turvallisuustoiminta 
perustuu toiminnan vaarojen tunnistami-
seen ja niiden perusteella tehtyyn riskien- 
arviointiin ja toimenpiteiden toteuttami-
seen. Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi 
tulee mitoittaa tämän perusteella realis-
tisiksi ja toimintaan soveltuviksi. Turvalli-
suuden kehittämisen tulee myös perustua 
päivittäiseen toimintaan ja arviointiin, kos-
ka kaivoksen olosuhteet muuttuvat jatku-
vasti louhinnan edetessä.

Tässä oppaassa painopiste on työtur-
vallisuuden kehittämisessä mutta myös 
muut kaivosten turvallisuuteen liittyvät 
aihealueet on huomioitu. Näistä keskeisim-
piä ovat työturvallisuuden (työturvallisuus-
laki ja sen perusteella annetut asetukset) 
lisäksi kaivostoimintaan liittyvät riskit (kai-
voslaki ja asetus kaivosturvallisuudesta) 
sekä onnettomuusvaarojen hallinta (pelas-
tuslaki ja kemikaalilaki). Eri aihealueet 
vaikuttavat toisiinsa; esimerkiksi toimen-
piteet työturvallisuuden parantamiseksi 
pienentävät myös onnettomuusvaaroja.

Turvallisuuden hallitsemiseksi on tär-
keää, että yrityksen johto asettaa selkeät 
turvallisuustavoitteet ja sitoutuu turval-
lisuustyöhön sekä tuo sen toiminnallaan 
selkeästi esille turvallisuusjohtamisjärjes-
telmän ja päivittäisen esimerkin kautta. 
Tämän lisäksi turvallisuustyön tulee olla 
organisoitua sekä turvallisuuden tasoa ja 
kehitystä tulee seurata järjestelmällisesti, 
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Turvallisuustoimintaa ja varautumista ohjaavat 
riskitekijät

Turvallisuustoiminnan suunnittelun ja -mitoituksen 
pohjana käytettävät kriittiset ja sietämättömät 
riskitekijät

Riskitekijöihin suunnatuista ennaltaehkäisevistä 
toimenpiteistä huolimatta jäännösriski voi 
aiheuttaa merkittävää haittaa tai vaaraa ihmisille, 
ympäristölle, tuotannolle ja toiminnalle tai yrityksen 
kokonaistoiminnalle.

Riskeihin varaudutaan myös kriisinhallintatoimenpitein 
(CMT) ja jatkuvuusssuunnittelun keinoin.

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi 
ovat asioita, joita kehittämällä paranne-
taan sekä ihmisten turvallisuutta että työn 
tuottavuutta. Johtamisen ja tuottavan 
toiminnan tueksi tarvitaan suunnitelmal-
lisia ja pitkäjänteisiä kehittämisen toimin-
tatapoja, joita vaarojen tunnistaminen, 
riskien arviointi ja niiden pohjalta tehdyt 
kehittämissuunnitelmat (mm. toiminta-
periaateasiakirja, työsuojelun toiminta-
ohjelma) muodostavat. Investoinneilla 
turvallisuuteen luodaan perusta työpaikan 
tuottavuustoiminnalle. 

1.2 Turvallisuustason määrittely

Turvallisuuden perustason ja siihen liitty-
vän viestinnän tulisi perustua toiminnan 
kriittisten riskitekijöiden hallintaan.

Onnettomuusvaara, vakavan tapaturman 
vaara ja tuotantoprosessin pysähtyminen 
tai hidastuminen sekä suuri ympäristö-
vahinko ovat tapahtumia, jotka herät-
tävät niin yrityksen kuin henkilöstönkin 
mielenkiinnon.

SITRA, Kestävän kaivostoiminnan verkosto.

Riskienhallinnan yhteenveto ja turvallisuustoiminnan mitoitus

Kriittinen

Kriittinen

Suuri

Kohtalainen

Pieni

Olematon

Kriittinen

Suuri

Kohtalainen

Pieni

Olematon

Kriittinen

Suuri

Kohtalainen

Pieni

Olematon

Kriittinen

Suuri

Kohtalainen

Pieni

Olematon

Kriittinen

Suuri

Kohtalainen

Pieni

Olematon

Kriittinen

Kriittinen
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Riskienarvioinnin 
muita osa-alueita:
• Tietoturvariskit
• Automaatio- 

järjestelmäriskit
• Tuotannon ja  

toiminnan häiriöt
• Rikosriskit
• Liiketaloudelliset  

riskit
• Rahoitusriskit
• Maineriskit
• Jne…
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Kun yrityksen perustoiminta suunnitellaan 
niin, että vakavat vaaratekijät saadaan hal-
lintaan huomioimalla ne tuotantoprosessin 
ja työvaiheiden suunnittelussa ja toteutuk-
sessa, luodaan tilanne, jossa samat toimin-
taperiaatteet vähentävät myös vähemmän 
haitallisia riskitekijöitä.

Tämä edellyttää sitä, että vaarojen tunnista-
minen ja riskienarvioinnit hyödynnetään laa-
jasti toiminnan, prosessien ja työvaiheiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa.

Käytännössä kriittisten riskitekijöiden 
hallinta näkyy häiriöttömänä, sujuvana 
toimintana.

1.2.1 Riskienhallinnan periaatteet 
Riskienhallinnaksi kutsutaan kaikkia nii-
tä toimenpiteitä, joilla toimintaa uhkaavia 
riskejä pyritään pitämään hyväksyttävällä 
tasolla ja estämään ihmisiin, omaisuuteen ja 
ympäristöön kohdistuvia uhkia.

Tietoisesta riskienhallinnasta on hyötyä 
aina, kun on olemassa epäedullisten tapah-
tumien mahdollisuus. Mitä merkittävämpiä 
riskit ovat, sitä tärkeämpää on, että järjes-
telmällinen riskienhallinta on toiminnassa 
mukana alusta loppuun saakka.

Riskienhallinnan ensimmäinen vaihe on 
riskien arviointi, joka koostuu vaarojen tun-
nistamisesta ja riskin suuruuden määrittä-
misestä. Seuraava vaihe on toimenpiteiden 
suunnittelu riskin pienentämiseksi tai pois-
tamiseksi. Kolmas vaihe, riskien valvonta, 
pitää sisällään muun muassa toimet (hallin-
nolliset ja tekniset) riskien pienentämiseksi.

Riskien arvioinnin tehtävä on siis tunnistaa 
riskit ja tuottaa tietoja niiden suuruuksista 
riskien merkityksen arviointia varten. Liike-
toiminta, myös verkostoituneen yrityksen 
liiketoiminta, on riskien ja erilaisten epävar-
muustekijöiden hallintaa. Parhaimmillaan 

se on riskien menestyksekästä valitsemista, 
etenkin liikeriskeissä.

Riskienhallinnan tavoitteena on antaa 
perusteet niille päätöksille, joilla tunnistet-
tuja riskejä ja niiden vaikutuksia arvioidaan 
ja joilla valitaan kutakin riskitekijää parhai-
ten vastaavat hallintakeinot.

Riskien arvioinnissa voidaan käyttää apu-
na itsearviointimalleja, joissa toiminnasta 
aiheutuvat yleisimmät riskit on koottu tar-
kastuslistoiksi. Valmiita, kaiken kattavia ris-
kienhallinnan malleja tai tarkastuslistoja ei 
ole kuitenkaan olemassa, mutta lomakkeet 
ovat hyviä apuvälineitä yrityksen tilanteen 
arviointiin.

Riskienhallinta tarkoittaa myös sitä, että 
yritys suojautuu kaikilta toimintaansa hait-
taavilta vahingoilta. Se liittyy joko yrityksen 
harjoittamaan liiketoimintaan (liiketaloudel-
linen riski) tai yrityksen omassa toiminnassa 
syntyneeseen vahinkoon (vahinkoriski).

Riskienhallinnan perustavoitteena on oltava 
yrityksen toiminnan jatkuvuuden turvaa-
minen kaikissa olosuhteissa. Koko proses-
si- ja logistiikkaketjun riskienhallinnassa 
yhteistyön merkitys korostuu. Vahinkoa 
aiheuttavina tekijöitä voivat olla esimerkiksi 
yksittäiset tapahtumat tai trendit ja mark-
kinoiden muutokset, joita on pystyttävä 
ennakoimaan.

Ongelmana on se, että organisaation ja 
toiminnan monimutkaisuus tai toimintojen 
ketjutus sisäisesti tai palvelutoimittajille 
vaikeuttaa riskien tunnistamista ja niiden 
hallintaa. 

Tunnistetun vaaratekijän poistamiseksi tai 
siitä aiheutuvan riskin pienentämiseksi ei 
yleensä tarvitse tuntea tekijään liittyvän ris-
kin suuruutta tarkkaan, sillä karkea käsitys-
kin on usein riittävä.
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1.2.2 Riskienhallinnan toteutus
Yritys tekee toiminnassaan erilaisia riski-
enarviointeja eri aihepiireistä (esim. työtur-
vallisuus, onnettomuusvaarat, ympäristö-
riskit, prosessi- ja kemikaaliturvallisuus, 
tietoturvallisuus). Menetelmät voivat vaih-
della, ja riskien suuruus (todennäköisyys x 
vaikutus) voidaan laskea eri perusteilla.

Tyypillisesti henkilö- ja onnettomuusvaarojen 
vaaratekijöiden tunnistamiseen käytetään 
erilaisia tarkastuslistoja, joissa eri aihekoko-
naisuuksien pohjalta asiantuntijat tunnista-
vat toimintaan liittyviä vaaratekijöitä. Työhön 
saattaa osallistua eri vaiheissa linjaorgani-
saatiosta esimiesten ja henkilöstön edus-
tajia. Toimintatapa on hyvän lopputuloksen 
kannalta virheellinen, koska toiminnasta vas-
taavat henkilöt eivät itse toteuta vaarateki-
jöiden tunnistamista ja arviointia.

Riskienhallinta (vaarojen tunnistaminen 
ja arviointi, toimenpiteet) tulee suunnitel-
la ja organisoida siten, että tuotannon ja 
toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta 
sekä työnjohtamisesta vastaavat henkilöt 
vastaavat myös toimintaan liittyvien vaa-
ratekijöiden tunnistamisesta sekä turvalli-
suuden kehittämisestä ja ylläpitämisestä. 
Asiantuntijoiden tehtävänä on antaa tukea 
ja tietoa suunnittelun ja toteutuksen tuek-
si, mutta he eivät vastaa päivittäisessä toi-
minnassa turvallisuudesta.

Vaaratekijöiden tunnistamisessa ja riskien-
hallinnassa käytetään erilaisia menetelmiä 
aihealueittain. Tyypillisiä työturvallisuuden 
menetelmiä ovat esimerkiksi Riski-Arvi, 
haavoittuvuusanalyysi (HAAVA) ja poten- 
tiaalisten ongelmien analyysi (POA).

Prosessi- ja kemikaaliriskien arviointiin 
käytetään tyypillisesti poikkeamatarkas-
telua (HAZOP) ja erilaisia puuanalyysejä 
(Vikapuu, syy-seuraus-analyysi). Muissa 
osa-alueissa sovelletaan yleisesti näitä 

menetelmiä tai niistä tai vastaavista mene-
telmistä johdettuja omaan toimintaan 
soveltuvia keinoja.

Riskin suuruuden arviointiin (todennäköi-
syys x vaikutukset) käytetään samassakin 
yrityksessä erilaisia numeerisia perusteita. 
Tyypillisiä ovat esimerkiksi 3x3- tai 5x5-ar-
viointimatriisit, tai vaihtoehtoisesti käyte-
tään vaikutuksien nostamista potenssiin 2, 
jotta todennäköisyydeltään pienen riskin 
suuri vaikutus saadaan kuvattua realisti-
sesti ja riskin suuruus suhteessa oikeaksi.

Vaikutusten arvioinnissa haasteeksi 
nousee eri asioiden (vaikutus ihmisiin, 
ympäristöön, toimintaan/tuotantoon/
omaisuuteen/talouteen jne.) rinnastami-
nen toisiinsa. Ne voidaan yhdistää samaan 
matriisiin eri painokertoimilla tai käsitellä 
jokainen omanaan.

Riskin suuruuden arviointi on myös aina 
sen tekijöiden arvioinnin tekohetkellä ja 
käytössä olleiden tietojen pohjalta tehty 
näkemys asiasta (omalta osaamisalueel-
taan). Esimerkiksi henkilöön kohdistuvien 
tai prosessiriskien vaikutusten vertailu on 
erittäin vaikeaa, eikä sillä välttämättä ole-
kaan merkitystä kokonaishallinnan kannal-
ta eli ne voidaankin pitää erillisinä.

Riskin suuruuden arvioinnissa tulee huo-
mioida riskin merkitys kokonaisuudelle: 
numeerisella arvioinnilla riskitekijät saa-
daan tärkeysjärjestykseen, jotta niihin voi-
daan kohdistaa laajemmin ennalta ehkäise-
viä toimenpiteitä.

Keskeistä vaara- ja riskitekijöiden hallin-
nassa on kuitenkin tunnistaa riskin synty-
mekanismi ja sen toteutumiseen johtavat 
syyt, sillä niihin voidaan vaikuttaa ennalta 
ehkäisevin toimenpitein.
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Numeerinen arviointi kuvaa riskin suuruut-
ta, mutta se ei itsessään pienennä riskiä. 
Tämä on hyvä muistaa, koska numeerinen 
arviointi nousee monesti syytekijöiden 
ja hallintakeinojen rinnalta liian suureen 
rooliin.

Koska edellä mainittu arviointi ja tärkeys-
järjestys ohjaavat yrityksen turvallisuus-
toiminnan suunnittelua ja mitoitusta, on 
arviointiin kuitenkin hyvä panostaa ja siinä 
tulee käyttää parasta mahdollista tietämys-
tä aiheen mukaan (esim. lähdekirjallisuus, 
aikaisemmat arvioinnit, vastaavien laitos-
ten arvioinnit, tilastot ja onnettomuustie-
dot, henkilöiden kokemus).

Käytetty menetelmä tai laskentamalli 
asettaa riskit siis tärkeysjärjestykseen, 
ja toiminnan mitoittamisen perusteeksi 
nousevat suuret ja kriittiset tai sietämät-
tömät riskit huolimatta laskentatavasta tai 
menetelmästä.

1.2.3 Jäännösriskien hallinta
Useissa riskien arvioinneissa jätetään huo-
mioimatta (arvioimatta) kokonaishallinnan 
kannalta merkittävät jäännösriskit, jotka 
nimensä mukaisesti kuvaavat tilannetta 
riskienhallintatoimenpiteiden jälkeen. 

Jäännösriskien arvioinnilla ja hallinta-
keinojen kuvaamisella saadaan kuvattua 
toimenpiteiden vaikutus (riskin suuruuden 
pieneminen) ja ne jatkotoimenpiteet (hal-
lintakeinot), joita tulee toteuttaa päivittäi-
sessä työssä.

Jäännösriskien hallinta ja sen kuvaaminen 
riskien arviointien yhteydessä on erinomai-
nen keino perustella linjaorganisaatiolle ja 
vastuuhenkilöille hallinnollisten toimenpi-
teiden (suunnitelmat, ohjeet ym.), teknis-
ten suojauskeinojen sisällön ja käytön sekä 
oman toiminnan merkitys turvallisuuden 
kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Jäännösriskien arvioinnin huomioiva ris-
kien arviointi on myös hyvä työkalu silloin, 
kun toimitaan yhteistyössä sidosryhmien 
kanssa. Dokumentaation avulla voidaan 
esitellä kattavasti ja perustellusti yrityk-
sen toimintaan liittyvien riskitekijöiden 
hallinta tuotannon ja toiminnan eri vaiheis-
sa aihealueittain ja kokonaisuutena sekä 
kertoa sen avulla tarvittavat toimenpiteet 
päivittäisessä työssä, jotta riskitekijät eivät 
pääse toteutumaan.

1.2.4 Läheltä piti -tilanteiden ja 
onnettomuuksien tutkinta
Turvallisuuden suotuisan kehittymisen 
kannalta on tärkeää saada tietoa lähel-
tä piti -tilanteista, joissa onnettomuus 
oli vähällä tapahtua. Nämä ja varsinaiset 
onnettomuustilanteet tutkitaan ja analy-
soidaan siten, että vahinkoja pyritään vält-
tämään jatkossa. Tyypillisesti analysoinnin 
tekee esimies yhdessä onnettomuudessa 
mukana olleen ja esimerkiksi työsuojelu-
päällikön ja -valtuutetun kanssa.

Onnettomuuksien tutkinnassa on tär-
keää päästä juurisyihin, jotka vaikuttivat 
onnettomuuden syntyyn: miten esimer-
kiksi perehdytystä, koulutusta, viestintää, 
päivittäisjohtamista, koneiden huoltoa tai 
työkäytäntöjä pitäisi muuttaa, ettei vahin-
koa pääsisi tapahtumaan. Suuri läheltä piti 
-ilmoitusten määrä kertoo koko henkilös-
tön ammattimaisesta suhtautumisesta 
turvallisuuteen.

1.2.5 Muutosten hallinta
Turvallisuuden kannalta on tärkeää tunnis-
taa ja erottaa muutos kunnossapitotyöstä 
ja tehdä muutokset hallitusti. Jos muutos 
toiminnassa tai työssä muuttaa selkeästi 
tuotantoprosessia, muutoksen vaikutukset 
on arvioitava myös turvallisuudessa.
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Muutoksia ovat esimerkiksi
●● kaikki tilapäiset ja pysyvät muutokset 

koneisiin, laitteisiin, putkistoihin
 - huom. kriittisyysarviointi: kaivokses-

sa voi tarkoittaa myös menetelmän 
muuttamista: tuenta, vesienhallinta, 
kaivosinfrastruktuuri

●● kaikki tilapäiset ja pysyvät muutokset 
prosessin laitemateriaaleissa tai kemi-
kaaleissa, operointiolosuhteissa tai 
operointiohjeissa

●● testaustilanteet prosessissa
●● projektin aikana tehtävät merkittävät 

muutokset
●● tieto- tai viestintäjärjestelmiin tehtävät 

muutokset
●● avainhenkilöiden siirtyminen eri 

tehtäviin.

Muutosten hallinnan keskeinen asia on 
muutoksen tunnistaminen ja sen pohjalta 
tehtävä riskien arviointi muutoksen vaiku-
tuksista toimintaan. Hallintatoimenpiteet 
toteutetaan ennen käyttöönottoa.

1.3 Kaivoksen organisaatioiden 
yhteistyö

Kaivoksissa työskentelee kaivoksen oman 
henkilöstön lisäksi ulkopuolisia työryhmiä 
ja henkilöitä erilaisissa työtehtävissä, kuten 
peränajossa, panostuksessa, lastauksessa 
rakennustöissä sekä kaluston huolto- ja 
korjaustöissä. Urakoitsijoiden työntekijöi-
den määrä voi kaivoksessa olla suurempi 
kuin toiminnanharjoittajan oman henkilös-
tön määrä. 

Työturvallisuuslaki ja myös tilaajavastuula-
ki määrittelee osapuolien velvoitteet yhtei-
sellä työmaalla.

Tilaajana on useimmiten kaivostoimintaa 
harjoittava yhtiö, joka ostaa eri toimittajilta 
työsuorituksia täydentämään omilla resurs-
seilla tehtävää työtä. Esimerkkinä tästä voisi 
olla uusien laitteiden asennustyöt. Työ teh-
dään urakkaluontoisena tai laskutustyönä, ja 
toimittajalla on oma henkilökunta.

1.3.1 Toiminnanharjoittajan ja tilaajan 
vastuut ja velvoitteet
Kaivostoiminnan harjoittaja toimii kaivos-
alueella pääasiallista määräysvaltaa käyttä-
vänä työnantajana ja samalla myös useim-
miten palvelutoiminnan tai työn tilaajana. 

Mikäli palveluntoimittajana toimiva yritys 
toimii tilaajana eli käyttää alihankintaa kai-
vosalueella tehtäviin töihin, sitä koskevat 
vastaavat ohjeet ja tilaajavastuulain mukai-
set tarkastusvelvoitteet kuin alkuperäistä 
tilaajaa.

Toiminnanharjoittaja (myöhemmin tilaaja) 
vastaa oman henkilöstönsä ja oman työ-
paikkansa turvallisuudesta lainsäädännön 
mukaisesti.

Tilaaja vastaa sopimuksentekovaiheessa 
tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden 
tarkastamisesta urakoitsijan tai palvelun-
toimittajan suuntaan.

Tilaaja vastaa myös oman toimintansa vaa-
ratekijöistä, niiden poistamisesta ja rajoit-
tamisesta sekä niihin perehdyttämisestä.

Tilaaja määrittelee ostettavan työn turvalli-
suusvaatimukset ennen sopimuksen tekoa, 
ja niitä täydennetään tarvittaessa sopi-
muskauden aikana.
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Tilaajan tulee nimetä omasta organisaa-
tiostaan yhteyshenkilö, joka vastaa yhtey-
denpidosta toimittajan kanssa. 

Tilaaja on velvollinen toimittamaan toimit-
tajalle riittävät tiedot tilatun työsuorituksen 
turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja 
vaatimuksista sekä tilaajan omasta toimin-
nasta muille osapuolille aiheutuviin riskeihin.

Tilaaja vastaa tarpeellisten työpaikan tur-
vallisuustietojen oikeellisuudesta ja on 
velvollinen antamaan toimittajalle tiedot 
muutoksista työolosuhteissa tai työn suo-
rittamiseen vaikuttavista asioista.

Tilaaja on velvollinen antamaan omaan ris-
kien arviointiin perustuvan perehdytyksen 
toimittajayrityksen henkilöstölle. 

Tilaaja vastaa turvallisuusyhteistyön järjes-
tämisestä työn tilaamisen, suunnittelun ja 
työn suorittamisen aikana.

Silloin, kun kyseessä on rakennusturvalli-
suuslainsäädännön alainen työ, myös laaja 
korjaus- tai asennustyö, on suunnittelu-
vaiheessa laadittava säädösten mukainen 
turvallisuusasiakirja. Rakennuttaja laatii 
turvallisuusasiakirjan, jonka pohjalta pää-
toteuttaja tekee turvallisuussuunnitelman. 
Sitä täydennetään toteutusvaiheessa ura-
koitsijoiden turvallisuussuunnitelmilla. 

1.3.2 Palvelun toimittajan vastuut ja 
velvoitteet yhteisellä työpaikalla
Toimittajan tulee nimetä yhteyshenkilö ja 
vastuullinen työnjohtaja. Työn suorituk-
sen aikana toimittajalla ja sen käyttämillä 
aliurakoitsijoilla tulee olla työn suorittami-
seen alueella yhteyshenkilö, jolla on valtuu-
det toimia työnantajan edustajana.

Toimittaja vastaa lainsäädännön mukaises-
ti henkilöstönsä ja toimintansa turvallisuu-
desta. Toimittajan ja koko sen henkilöstön 
on noudatettava toiminnassaan voimassa 
olevia lakeja ja niiden perusteella annettuja 
alempiasteisia säädöksiä. 

Toimittaja vastaa siitä, että sen henkilö-
kunnalla on riittävä perehdytys voimassa 
olevaan lainsäädäntöön ja ohjeisiin. 

Toimittaja saa käyttää työssään vain sellai-
sia aliurakoitsijoita, jotka tilaaja hyväksyy. 
Aliurakoitsijoiden on täytettävä samat vaa-
timukset kuin toimittajankin. 

Toimittaja vastaa osaamis- ja tur-
vallisuusvaatimusten täyttymisestä 
aliurakoitsijoilla. 

Toimittaja vastaa oman ja käyttämiensä 
aliurakoitsijoiden henkilökunnan ammat-
titaidosta, kouluttamisesta sekä pereh-
dyttämisestä lainsäädäntöön, oikeaan ja 
turvalliseen työn suorittamiseen, työpaikan 
järjestelyihin, vaaratekijöihin sekä suojau-
tumiseen niiltä. 

Toimittaja sitoutuu toimimaan tilaajan 
alueella toimimisesta, työn suunnittelus-
ta, työluvista, työn aikaisesta valvonnasta 
sekä työn lopputarkastuksista antamien 
vaatimusten mukaisesti.

Toimittaja vastaa käyttämiinsä tiloihin liit-
tyvistä turvallisuussuunnitteluvelvoitteis-
ta. Toimittajan tulee toimittaa tarvittavat 
tiedot ja dokumentaatio suunnittelusta, 
riskienhallinnasta ja turvallisuustoimenpi-
teistä tilaajalle. 
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Toimittaja vastaa työn suorittamiseen 
liittyvien henkilönsuojainten hankinnasta 
omalle henkilökunnalleen.

Tilaajan edustajien, kuten valvojan ja tur-
vallisuusasiantuntijoiden, suorittama val-
vonta ei vähennä toimittajan vastuita tur-
vallisuudesta ja sen valvonnasta.

Toimittaja on velvollinen osallistumaan 
tilaajan edellyttämiin arviointeihin 
työpaikalla.

Kaikista toimittajalle tilaajan alueella 
sattuvista tapaturmista, vaaratilanteis-
ta ja muista vahingoista on ilmoitettava 
tilaajalle. 

Toimittaja vastaa lakisääteisistä ilmoi-
tuksista poliisille ja työsuojeluviranomai-
sille sekä vahinkoilmoituksista omalle 
vakuutusyhtiölleen.

1.3.3 Työnjohto ja valvonta
Toimittajayritys vastaa tehtäväkseen anne-
tun työn johtamisesta ja työntekijöidensä 
valvonnasta työpaikalla, ellei muuta ole kir-
jallisesti sovittu. 

Toimittajan on varattava työnjohdolleen riit-
tävät resurssit turvallisuuden varmistami-
seksi ja riittävän valvonnan järjestämiseksi. 
Tilaajan antamat ohjeet työn suorittamisesta 
toimittajan työntekijöille eivät tarkoita työn-
johtovastuun siirtymistä tai poistumista. 

Erikseen kirjallisesti niin sovittaessa toi-
mittajan työntekijät voivat tehdä työtä 
tilaajan työnjohdon alaisuudessa, jolloin 
tilaajan edustajat vastaavat myös työnte-
koon liittyvästä perehdyttämisestä, ohjeis-
tuksesta ja valvonnasta.

Työnjohto vastaa siitä, että ennen työn 
aloittamista työn suorittajilla on riittävät 
tiedot suoritettavasta työstä ja siihen liitty-
vistä vaaratekijöistä. 

Työnjohto ei saa antaa aloittamislupaa 
sellaiselle työlle, josta ei ole tehty tilaajan 
vaatimusten mukaista työlupaa, työhön 
tai alueeseen liittyvää vaaran arviointia tai 
annettu työkohteella tarvittavaa pereh-
dytystä tai opastusta työn turvalliseen 
suorittamiseen.

Työnjohdon vastuulla on valvoa, että työ suo-
ritetaan annettujen ohjeiden mukaisesti ja 
työhön liittyen tehdään tarvittavat ennakoi-
vat turvallisuustoimenpiteet ja suojaukset. 

Tarvittavien suojainten käytön sekä turval-
lisuustoimenpiteiden mukaisesti työsken-
telyn valvonta on työnjohdon vastuulla. 

1.3.4 Työntekijän oikeudet, 
velvollisuudet ja tehtävät
Työntekijän tulee suorittaa työ ammattitai-
toisesti annettujen ohjeiden ja määräysten 
mukaisesti.

Ennen työn aloittamista on suoritettava 
työnantajan ohjeistuksen mukainen työn, 
työkohteen tai alueen tilan ja vaarojen tun-
nistaminen (esimerkiksi ajoonlähtötarkas-
tus, työkohteen tilan tarkastus, työvälinei-
den kunnon tarkastaminen).

Työntekijä ei saa omatoimisesti muuttaa 
annettua työsuunnitelmaa tai hyväksyttyä 
työlupaa. Työn sisällön muuttumisen saa 
hyväksyä vain työnantajan edustajana (työn-
johto) toimiva henkilö tai tilaajan edustaja 
erikseen niin kirjallisesti sovittaessa.
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Työntekijän vastuulla on ilmoittaa kaikista 
työn muutoksista toimivalle työnjohdolle 
ennen töiden aloittamista tai välittömästi 
silloin, kun muutos havaitaan. Tähän kuulu-
vat työsuunnitelman, työn suorittamistavan 
tai menetelmän muuttuminen, vaaratekijän 
havaitseminen, suojauksen tai muun tur-
vallisuustoimenpiteen riittämättömyys tai 
toimimattomuus tai työn lopputuloksen 
muuttuminen suunnitellusta.

Työssä saa käyttää vain kyseiseen työhön 
tarkoitettuja työkaluja ja -menetelmiä. 
Työkalujen tulee olla säädösten mukaisia ja 
toimintakuntoisia. Työkalujen suojauksia ei 
saa poistaa.

Vaarallisiksi luokitelluista töistä on aina 
oltava kirjallinen työlupa ja riskien arviointi.

Työntekijällä on oikeus keskeyttää työ tai 
pidättäytyä sen suorittamisesta, mikäli 
työstä voi aiheutua vaaraa työntekijälle tai 
olosuhteet tai toiminta muuttuu siten, että 
aikaisempi vaaran arviointi ei vastaa sen-
hetkistä tilannetta. Työntekijän velvollisuus 
on ilmoittaa asiasta välittömästi työnjoh-
dolle, jotta asianmukaiset korjaavat toi-
menpiteet voidaan toteuttaa ennen töiden 
jatkamista. 

Työntekijällä on oikeus saada käyttöönsä 
riskien arvioinnin perusteella työnsuorit-
tamiseen liittyvät vaaratekijöiltä suojautu-
miseen tarvittavat henkilökohtaiset suoja-
vaatteet, suojaimet ja hälyttimet sekä muut 
tarvittavat varusteet. 

Jokaisella työntekijällä tulee olla mahdol-
lisuus ja tarvittavat keinot avun hälyttämi-
seen ja vaarasta varoittamiseen tilaajan 
antamien ohjeiden mukaisesti.

Erityisesti viestintäyhteyden toimivuus 
tulee varmistaa yksin työskenneltäessä.

Työntekijä ei saa toiminnallaan tai huo-
limattomuudellaan aiheuttaa vaaraa tai 
vahinkoa toisille tai omaisuudelle.

Jokainen, joka huomaa tai saa tietää tuli-
palon syttyneen tai muun onnettomuuden 
tapahtuneen tai uhkaavan eikä voi heti 
sammuttaa paloa tai torjua vaaraa, on vel-
vollinen viipymättä ilmoittamaan siitä vaa-
rassa oleville, tekemään hätäilmoituksen 
tilaajan ohjeiden mukaan sekä ryhtymään 
kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin.

Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai 
muun onnettomuuden vaaran ja vahingon 
välttämiseksi.

Jokaisen on mahdollisuuksiensa mukaan 
valvottava, että hänen määräysvaltansa 
piirissä noudatetaan tulipalon ja muun 
onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilö-
turvallisuuden varmistamiseksi annettuja 
säännöksiä ja määräyksiä.

Kaikilla kaivosalueella työskentelevillä ja 
liikkuvilla henkilöillä on välitön ilmoitusvel-
vollisuus tilaajan ohjeiden mukaisesti seu-
raavista asioista:

●● tapaturmat
●● vaaratilanteet ja läheltä piti -tapaukset
●● omaisuusvahingot
●● havaitut turvallisuutta vaarantavat asiat 
●● ympäristövahingot.
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1.4 Työlupa

Toimittaja sitoutuu noudattamaan tilaajan 
työlupakäytäntöä.

Jokaiseen kaivosalueella aloitettavaan 
työhön täytyy olla kirjallinen lupa, ellei erik-
seen ole muuta kirjallisesti sovittu.

Sellainen samanlaisena toistuva, säännöl-
lisesti tilaajan alueella suoritettava työ, jon-
ka on arvioitu sisältävän vain vähäisiä ris-
kejä, voidaan suorittaa kirjallisen työohjeen 
ja työkohtaisen vaaran arvioinnin perus-
teella. Käytännöstä ja menettelyn piiriin 
kuuluvista töistä on sovittava kirjallisesti 
tilaajan ja toimittajan välillä.

Työkohtaisen vaaran arvioinnin sisällön ja 
dokumentoinnin sisällön määrittelee tilaa-
ja. Toimittaja vastaa suoritettavan työn 
vaaran arvioinnin tekemisestä.

Tilaaja ja toimittaja ovat velvollisia ilmoit-
tamaan toiselle osapuolelle, mikäli olo-
suhteet tai toiminta muuttuu siten, että 
aikaisempi arviointi ei vastaa senhetkistä 
toimintaa.

Yksittäistä ostettavaa työtä koskevat luvat 
käydään läpi ennen sopimuksen tekoa. 

Vaarallisiksi luokitelluista töistä on aina 
tehtävä työlupa ja riskien arviointi.

Vaarallisiksi töiksi luokitellaan esimerkiksi 
seuraavat työt:

●● nostotyöt
●● telinetyöt
●● korkean paikan työt
●● tulityöt
●● säiliötyöt
●● sähkötyöt
●● vaarallisten tai palavien kemikaalien 

käsittely ja kuljetus
●● räjäytystyöt
●● vesialueilla tapahtuva työ.

 
Tilaaja voi määritellä myös muita töitä 
tämän menettelyn piiriin.

Tilaaja voi määritellä myös ne alueet, jois-
sa tehdään vaaralliseksi luokiteltuja töitä, 
riskien arvioinnin tai työluvan tekemisen 
piiriin kuuluvaksi, vaikka toimittajan työ-
suoritus ei sitä edellyttäisikään.
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2 Turvallisuustoiminnan organisointi

eivät joudu vaaraan, sekä ilmoittaa siitä heti 
lähimmälle esimiehelleen.

Esimiehen velvollisuutena on mahdollisuuk-
sien mukaan joko korjata tilanne välittömästi 
tai varmistaa, että tieto vaarantavasta teki-
jästä raportoidaan esimerkiksi työsuojelu- 
organisaation kautta ylimmälle johdolle jat-
kotoimia varten. Myös työntekijä voi korjata 
havaitsemansa puutteen, jos hän voi tehdä 
sen turvallisesti. Työntekijän tulee kuitenkin 
ilmoittaa havainnostaan työnantajalle, vaikka 
hän olisi poistanut vian.

Turvallisuuteen liittyvät näkökohdat tulee 
ottaa huomioon jo töiden ja työympäristö-
jen suunnitteluvaiheessa, jolloin ne voidaan 
integroida luontevasti työpaikan muuhun 
toimintaan. 

Turvallisuuden kannalta parhaaseen tulok-
seen päästään, kun jo työympäristöjen, 
työkoneiden ja -laitteiden sekä -tehtävien 
suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa ote-
taan huomioon mahdolliset haitta- ja vaara-
tekijät, jotka voivat johtaa työtapaturmiin tai 
aiheuttaa terveydellisiä haittoja. 

Suunnittelun apuna voidaan käyttää erilai-
sia asiantuntijoita, kuten työhygieenikkoja 
ja -ergonomeja. Paras tulos saavutetaan 
jatkuvalla yhteistoiminnalla, johon osallis-
tuu jokainen työpaikalla toimiva henkilö.

2.2 Turvallisuusorganisaatio
Turvallisuusorganisaatio toimii linjaorgani-
saation apuna seuraten, ohjaten ja neuvoen 
turvallisuusasioissa. 

2.1 Linjaorganisaatio 
turvallisuustyön vetäjänä
Turvallisuustoiminnan organisoinnissa ja 
käytännön toiminnassa yrityksen eri toimi-
jatasoilla on jokaisella vastuunsa. Yrityksen 
ylin johto vastaa turvallisuuspäämäärien ja 
toimintalinjojen asettamisesta sekä toimin-
nan resursoinnista. Ylin johto vastaa myös 
esimiesten valinnasta ja esimiestoiminnan 
organisoinnista. 

Vastuu turvallisuuden välittömästä valvon-
nasta työpaikalla on työturvallisuuslain-
säädännön mukaisesti linjaorganisaatiossa 
esimiehillä. Jokainen esimies vastaa toimi-
valtansa mukaisesti turvallisuudesta. 

Esimiehet valvovat työympäristön tur-
vallisuutta ja turvallisuusohjeiden nou-
dattamista. Lisäksi esimiehet vastaavat 
työnopastuksesta, perehdytyksistä sekä 
työnsuunnittelusta.

Vaikka jokainen esimies on vastuussa työnte-
kijöidensä turvallisuudesta, myös jokaisella 
työntekijällä on omat velvoitteensa. Koko 
työyhteisön velvollisuus on hoitaa tehtävänsä 
siten, että turvallisuus säilyy. 

Työntekijän velvollisuus on noudattaa työn 
suorittamisesta annettuja ohjeita. 

Työntekijän velvollisuuksiin kuuluu myös 
käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukai-
sesti työnantajan tarjoamia työvaatteita 
sekä henkilökohtaisia suojaimia ja muita 
varusteita. Mikäli työntekijä havaitsee tur-
vallisuutta vaarantavan asian työympäris-
tössä, tulee hänen toimia siten, että muut 
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Työsuojeluorganisaation ja työsuojelun 
edustuksellisen yhteistoiminnan tarkenne-
tut tehtävät on määritelty laissa työsuojelun 
valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoi-
minnasta (2006) sekä niiden nojalla annetuis-
sa määräyksissä ja työsuojelusopimuksissa. 

Työsuojelun yhteistoiminnan kaikilla elimillä 
on keskeinen asema työsuojelutietouden ja 
vastuuntunnon lisäämisessä työpaikan eri 
toimijoiden kesken. Toimivan ja tehokkaasti 
johdetun työsuojeluorganisaation merkitys 
korostuu kaivosten kaltaisissa työympäris-
töissä, joissa työskentelee useiden eri yritys-
ten palveluksessa olevia henkilöitä. Erilais-
ten toimintatapojen yhteen sovittaminen ja 
hallinta aiheuttavat haasteita turvallisuuden 
hallinnalle ja työsuojeluorganisaatiolle. 

Laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan 
työsuojeluyhteistoiminnasta (2006) määrite-
tään, että työpaikalle on muodostettava työ-
suojelun yhteistoimintaorganisaatio, jonka 
pääasiallisena tehtävänä on luoda ja kehittää 
työsuojelun yhteistoimintaa. Keskeisiä toi-
mijoita työsuojelun yhteistoiminnassa ovat 
työsuojelupäälliköt ja työsuojeluvaltuutetut. 
Työsuojeluasiat hoidetaan ensi sijassa lin-
jaorganisaation sisällä yhteistyössä työsuoje-
lupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun kanssa.

Kaivoslainsäädäntö määrittelee kaivoksille 
myös kaivosturvallisuuden vastuuhenkilön.

Työsuojelupäällikkö työnantajan 
edustajana
Työsuojelupäällikkö toimii työnantajan 
edustajana yhteistyössä työpaikan muun 
työsuojeluorganisaation kanssa. Työsuoje-
lupäällikön tulee olla hyvin perehtynyt työ-
paikkansa työsuojelukysymyksiin. Työsuoje-
lupäällikkö vastaa työsuojeluyhteistoiminnan 
järjestämisestä. 

Työsuojelupäällikön tulee olla työpaikan ja 
työn luonne sekä työpaikan laajuus huomioon 

ottaen riittävän pätevä, ja hänellä on oltava 
riittävän hyvä perehtyneisyys työsuojelulain-
säädäntöön sekä työpaikan olosuhteisiin. 

Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa 
työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jot-
ka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen 
hankintaan ja ylläpitoon sekä yhteistyöhön 
työntekijöiden, työterveyshuollon ja työ-
suojeluviranomaisten kanssa. 

Työsuojelupäällikön tehtäviin kuuluu myös 
kehittää työsuojelun yhteistoimintaa sekä 
työsuojelutoimintaa yrityksessä.

Työsuojeluvaltuutettu työntekijöiden 
edustajana
Sellaisella työpaikalla, jossa säännöllisesti 
työskentelee vähintään kymmenen työnte-
kijää, työntekijöiden on valittava keskuudes-
taan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan 
työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuu-
tettua edustamaan heitä työsuojelua kos-
kevassa yhteistoiminnassa ja toiminnassa 
työsuojeluviranomaisten kanssa. Työpaikan 
toimihenkilöasemassa olevilla työntekijöillä 
on oikeus valita heitä edustava työsuojeluval-
tuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Myös kym-
mentä työntekijää pienempään työpaikkaan 
voivat työntekijät valita keskuudestaan edellä 
tarkoitetut valtuutetut.

Työsuojeluvaltuutettu toimii työntekijöiden 
työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien 
asioiden edustajana. Hänellä on oikeus saa-
da nähtäväkseen työsuojelusäännösten ja 
-määräysten mukaisesti pidettävät asiakirjat 
ja luettelot ja tutustua työturvallisuuden ja 
-terveyden tutkimuksiin ja lausuntoihin. 

Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on 
oma-aloitteisesti perehtyä työpaikkansa 
työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin 
työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen 
vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännök-
siin. Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu 
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osallistua työsuojelun tarkastuksiin sekä 
asiantuntijoiden tutkimuksiin, jos tämä tai 
työsuojeluviranomainen katsoo tutkimuk-
seen osallistumisen tarpeelliseksi. Työsuoje-
luvaltuutetun tulee myös osaltaan kiinnittää 
edustamiensa työntekijöiden huomiota työn 
turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin 
seikkoihin.

Työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, 
että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuu-
tetulla on mahdollisuus saada tehtäviensä 
hoitamiseksi asianmukaista koulutusta työ-
suojelun säännöksistä ja ohjeista sekä muis-
ta tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista. 
Koulutuksesta ei saa aiheutua kustannuksia 
eikä ansion menetyksiä työsuojeluvaltuute-
tulle eikä varavaltuutetulle.

Jos työstä aiheutuu välitöntä ja vakavaa 
vaaraa työntekijän hengelle tai terveydelle, 
työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää 
edustamiensa työntekijöiden työ. Yhteisellä 
työpaikalla päätoteuttajan työsuojeluvaltuu-
tetun oikeudet koskevat kaikkia toimijoita. 

Työsuojeluasiamies
Työmarkkinajärjestöjen sopimuksen mukaan 
työpaikalle voidaan valita myös työsuoje-
luasiamiehiä. Työsuojeluasiamies avustaa 
työpaikan työsuojeluorganisaatiota työ-
suojelutehtävissä. Työsuojeluasiamies toimii 
työsuojeluparina yhteistyössä esimiehen 
kanssa. Työsuojeluasiamiehen toiminta 
keskittyy välittömään työsuojelun yhteistoi-
mintaan lähityöyhteisössä tai esimerkiksi 
jonkin ammattikunnan piirissä sekä tiedon 
välittämiseen työn vaarojen ja haittojen sel-
vittämisessä ja niistä aiheutuvissa toimenpi-
teissä. Työsuojeluasiamiehen toimialueesta 
ja työsuojelullisista tehtävistä sovitaan 
paikallisesti.

Työsuojelutoimikunta 
Sellaisella työpaikalla, jossa säännöllisesti 
työskentelee vähintään 20 työntekijää, on 
perustettava työsuojelutoimikunta, ellei 
muusta yhteistoimintamuodosta paikallisesti 
sovita. Työsuojelutoimikunta on edustuk-
sellinen toimielin, johon kuuluvat työnanta-
jan, työntekijöiden sekä toimihenkilöiden 
edustajat. 

Työsuojeluvaltuutetut ovat aina työsuojelu-
toimikunnan jäseniä. Työnantajan edusta-
jana työsuojelutoimikunnassa toimii sellai-
nen henkilö, jonka tehtäviin toimikunnassa 
käsiteltävien asioiden valmistelu kuuluu. 
Työsuojelupäällikkö osallistuu toimikun-
nan kokouksiin silloinkin, kun hän ei ole sen 
jäsen. Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on 
edistää työn turvallisuutta ja terveellisyyttä 
työpaikalla. Työsuojelutoimikunnan tehtäviin 
kuuluu myös laatia työsuojelun toimintaoh-
jelma. Toimikunnan kokouksista pidetään 
pöytäkirjaa.

Kaivosturvallisuuden vastuuhenkilö
Kaivostoiminnan harjoittajan on nimettävä 
kaivosturvallisuuden vastuuhenkilö. Vastuu-
henkilön tulee olla toiminnanharjoittajan pal-
veluksessa, toimipaikkanaan asianomainen 
kaivos. 

Vastuuhenkilön tulee tuntea kaivostekniikkaa 
ja kaivosturvallisuutta koskevat säännök-
set sekä kaivosturvallisuuden edellyttämät 
toimenpiteet erityisesti toimipaikkansa 
kaivoksessa. 
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Vastuuhenkilön tehtävänä on varmistaa, että 
kaivoksessa noudatetaan kaivosturvallisuut-
ta koskevia säännöksiä, lupamääräyksiä sekä 
kaivosturvallisuuden edellyttämiä toimenpi-
teitä ja toimintaperiaatteita. Vastuuhenkilön 
tulee osoittaa pätevyytensä kaivosviranomai-
sen järjestämässä kokeessa. Hyväksytystä 
kokeesta asianomaiselle henkilölle annetaan 
todistus.

Kaivostoiminnan harjoittajan on huolehdit-
tava siitä, että kaivosturvallisuuden vastuu-
henkilöllä on mahdollisuus hoitaa tehtävänsä 
annettujen säännösten ja määräysten samoin 
kuin lupapäätöksen ehtojen tarkoittamalla 
tavalla.

Kaivosturvallisuuden vastuuhenkilöllä tulee 
olla tehtävään sopiva koulutus, hänen tulee 
tuntea riittävästi kaivostoimintaa ja hänel-
lä tulee olla riittävä käytännön kokemus 
kaivostoiminnasta.

Vastuuhenkilön on valvottava, että 
henkilökunta koulutetaan turvalliseen 
työskentelyyn.

2.3 Työterveyshuolto
Työnantajan tulee järjestää työntekijöille 
työterveyshuolto. Työterveyshuollon avulla 
edistetään työhön liittyvien sairauksien ja 
tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön 
terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön 
toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja 
työ- ja toimintakykyä. 

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioin-
ti sekä toimenpiteiden suunnittelu ovat 
ensisijaisesti työpaikan omaa turvallisuus-
toimintaa. Työterveyshuolto täydentää 
työpaikan työsuojelutoimintaa keskittyen 
erityisesti henkilöstön työkyvyn ylläpitoon 
ja sen parantamiseen. Työpaikkaselvitystä 
tehdessään työterveyshuolto käyttää hyväk-
seen työnantajan tekemää riskien arviointia.

Työterveyshuolto toimii asiantuntijana 
työn terveydelle aiheuttamien vaarojen 
arvioinnissa. 

Työterveyshuolto selvittää terveystarkas-
tusten tekemisen tarpeen työpaikkaselvi-
tyksin ja toteuttaa hyväksytyn ohjelman. 
Työntekijän tulee osallistua terveystarkas-
tukseen, joka on todettu välttämättömäksi 
työn alkaessa tai työn kestäessä. 

Työpaikkaselvityksessä arvioidaan myös 
ensiapuvalmiuden tarve (ensiaputaitojen 
ja -välineiden tarve, työpaikan erityisvaati-
mukset, ensiapuvalmius suuronnettomuu-
den sattuessa). 

Ensiapuvalmiuden arviointia on tarvittaessa 
toteutettava yhteistyössä väestönsuojelu- ja 
pelastustoimesta sekä ensihoidosta vas-
taavien organisaatioiden edustajien kanssa. 
Ensiavun järjestämiseen kuuluu myös tar-
peellinen neuvonta ja ohjaus työstä tai työti-
lanteista johtuvien psyykkisten reaktioiden 
hallitsemiseksi.
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tärinä, melu ja pöly ja lisäksi työaikajärjes-
telyt. Kaivostyö sisältää runsaasti sellaista 
työtä, johon liittyy huonoja työasentoja 
sekä toistoliikkeitä, jotka voivat johtaa 
tuki- ja liikuntaelinvaivoihin sekä -sairauk-
siin. Työterveyshuoltoa voidaan hyödyntää 
myös erilaisten kehittämistoimenpiteiden 
suunnittelussa.

Työterveyshuolto osallistuu erityisesti ter-
veydellisten riskien suuruuden määrittelyyn. 
Työterveyshuollon asiantuntemusta tulee 
hyödyntää silloin, kun arvioidaan erilaisten 
biologisten ja kemiallisten vaaratekijöiden 
terveysvaikutuksia sekä fysikaalisia kuor-
mitustekijöitä. Kaivostyössä sairastumisen 
vaaraa aiheuttavia asioita ovat erityisesti 

TARKISTUSLISTA

• Työturvallisuustoiminnan organisoinnissa ja käytännön 
työsuojelutoiminnassa yrityksen eri toimijatasoilla on jokaisella 
vastuunsa.

• Yrityksen ylin johto vastaa työturvallisuuspäämäärien sekä 
toimintalinjojen asettamisesta sekä toiminnan resursoinnista. 

• Vastuu työturvallisuudesta ja sen välittömästä valvonnasta työpaikalla on 
linjaorganisaatiossa esimiehillä. 

• Työntekijän velvollisuus on toimia turvallisesti työssään.

• Keskeisiä toimijoita työsuojelun yhteistoiminnassa ovat 
työsuojelupäälliköt ja työsuojeluvaltuutetut ja työterveyshuolto.

• Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut toimivat linjaorganisaation 
apuna seuraten, ohjaten ja neuvoen työsuojeluasioissa.

• Työterveyshuollolla on monenlaisia mahdollisuuksia tukea työpaikan 
turvallisuustoimintaa. Ensisijaisesti työterveyshuolto keskittyy erityisesti 
henkilöstön työkyvyn ylläpitoon ja sen parantamiseen. 
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3 Turvallisuuden seuranta ja valvonta

3.2 Viranomaisvalvonta

Kaivosviranomaisena toimii Turvallisuus- 
ja kemikaalivirasto (Tukes). Tukes myöntää 
kaivosluvat ja kaivosturvallisuusluvat sekä 
tekee kaivostarkastuksia ja valvoo yleisesti 
kaivoslain noudattamista. 

Kaivoksen rakentamiseen ja tuotannol-
liseen toimintaan on oltava kaivostur-
vallisuuslupa. Kaivosturvallisuuslupaa ei 
voi myöntää, ennen kuin kaivoslupa on 
lainvoimainen. Kaivosturvallisuuslupaha-
kemukseen liitetään mm. kaivoksen yleis-
suunnitelma, yrityksen toimintaperiaatteet 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi, sisäinen 
pelastussuunnitelma ja arviointi kaivostur-
vallisuutta vaarantavista seikoista. Myös 
vanhoilla kaivoksilla, joiden ei ole tarvinnut 
kaivosta perustettaessa hakea kaivostur-
vallisuuslupaa, tulee olla vastaavat suunni-
telmat ja selvitykset.

Tukes tarkastaa kaivokset kerran vuodes-
sa tai muuten säännöllisin väliajoin. Tar-
kastusväliin vaikuttavat kaivostoiminnan 
laajuus ja olosuhteet kaivoksessa. Tarkas-
tuksilla Tukes toteaa kaivoksen teknisen 
toteutuksen, toimintaperiaatteet ja joh-
tamisjärjestelmät. Tarkastuksista laadi-
taan tarkastuskertomus, johon merkitään 
tarkastetut kohteet ja havaitut puutteet. 
Kaivoksessa käsiteltävien ja varastoitavien 
vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden val-
vonta kuuluu myös Tukesille toiminnan laa-
juudesta riippumatta.

Työsuojeluviranomaiset valvovat työsuoje-
lusäännösten noudattamista työpaikoilla ja 
neuvovat työntekijöitä ja työnantajia sää-
dösten soveltamisessa. Työsuojeluviran-

3.1 Työpaikan oma seuranta

Työpaikan turvallisuustasoa ja sen kehitty-
misen seurantaa voidaan toteuttaa

●● reaktiivisilla mittareilla eli seuraamalla 
ei-toivottuja tapahtumia, kuten sattu-
neiden tapaturmien, vuotojen, päästöjen 
tai muiden ei-toivottujen tapahtumien 
avulla 

●● proaktiivisilla mittareilla eli sellaisilla 
mittareilla, jotka kertovat turvallisuus-
tasosta ennen, kuin onnettomuuksia 
on päässyt tapahtumaan: tällaisia ovat 
esimerkiksi siisteys- ja järjestystason, 
turvallisuuskoulutuksen, kunnossapito-
tietojen ym. seuranta.

Työpaikalla tehtävillä turvallisuustarkas-
tuksilla varmistaudutaan siitä, että työolot 
täyttävät niille asetetut vaatimukset. Työpai-
kan tarkastukset tulee tehdä riittävän usein, 
ennakkosuunnitelman ja toimintasuunnitel-
man mukaisesti. Tarvittaessa tulee tehdä 
myös ylimääräisiä tarkastuksia esim. tapa-
turman tai suurehkon vaurion tapahduttua. 
Korjaaville toimenpiteille on nimettävä vas-
tuuhenkilöt ja määräaika korjaussuunnitelmi-
en tekemiseksi ja puutteiden poistamiseksi.

Tarkastuksen suorittavat linjaorganisaa-
tion edustajat yhdessä osaston työntekijöi-
den kanssa. Tarkastukseen voi osallistua 
myös työsuojelupäällikkö, työsuojeluval-
tuutettu, työsuojeluasiamies, työterveys-
huollon henkilö tai alan asiantuntija.

Myös jokainen työntekijä voi edistää kaivok-
sen turvallisuutta esimerkiksi tarkastamalla 
käytettävien koneiden kunnon sekä työym-
päristön tilan ennen työn aloitusta.
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omaiset vastaavat myös räjäytys- ja louhin-
tatyön turvallisuuden valvonnasta. 

Kaivoksissa radonpitoisuuksien tutkimuk-
sia suorittaa ja valvoo Säteilyturvakeskus. 

Kaivosten nostolaitosten tarkastukset 
tekee Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos. 

3.3 Kulunvalvonta ja alueturvallisuus 
Toiminnan harjoittajan antamia ohjeita ja 
rajoituksia työskentely- ja oleskelualueista 
on noudatettava. 

Alueella liikkuvat henkilöt voidaan varustaa 
sähköisellä kulkutunnisteella, jolla rekis-
teröidytään alueelle ja tarvittaessa myös 
työkohteelle. 

Reaaliaikaisen kulunvalvonnan ansiosta 
onnettomuustilannejohtaminen helpottuu, 
kun tiedetään, missä henkilöt ovat. Kulku-
tietoja voidaan hyödyntää myös verottajan 

rakentamiseen liittyvän tiedonantovelvolli-
suuden täyttämiseen.

Sähköisten kulkutunnisteiden tietoja 
voidaan hyödyntää yrityksen turvalli-
suustilastoissa, jolloin erillistä tunti-
laskentaa ei tarvita ja näin ollen tapa-
turmataajuuksien laskeminen muuttuu 
toteumatietopohjaiseksi.

Reaaliaikaisen kulunvalvonnan (tagi, RFID, 
GPS) käyttötarkoitus ja tietojen käsittely eri 
tilanteissa (alueelle tulo ja sieltä lähtö, työ-
aika, työkohteet, pelastustoiminta) tulee 
käsitellä yhteistoiminnassa henkilöstön 
kanssa. Kulunvalvontatallenteet muodosta-
vat henkilörekisterin.

Kaivosalue tulee rajata tarvittavilta osin 
aidoin ja puomein, jotta ulkopuolisten taha-
ton ja myös tahallinen päätyminen alueelle 
saadaan estettyä. Etenkin avolouhostoimin-
nassa muodostuu jyrkänteitä sekä pudo-
tuksia, jotka on tarpeellisin osin suojattava, 
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jotta putoamisvaara saadaan minimoitua. 
Kaivosalueella olevien altaiden, kuten vesial-
taiden, suojaamisessa on varmistuttava siitä, 
ettei ulkopuolisia pääse kulkeutumaan esim. 
talviolosuhteissa heikoille jäille.

Kaivosalueet ovat pääsääntöisesti laajoja 
alueita, ja niiden valvontaan henkilöresurssi-
en tueksi on mahdollista hyödyntää turvalli-
suustekniikkaa. Perinteisen kameravalvon-
nan tueksi on saatavilla paljon analytiikkaa 
sisältävää tekniikkaa, joka havaitsee liikkeet 
kuvissa, ilman että vartija tai muu henkilöre-
surssi päivystää niitä jatkuvasti. 

Laajojen ja tasaisten alueiden valvonnassa 
esimerkiksi maatutkajärjestelmät ovat luo-
tettavia ratkaisuja. Järjestelmä mahdollistaa 
erikokoisten hälytysalueiden luomisen, ja 
alueelle voidaan rajata objektiominaisuuksia, 
joiden avulla esimerkiksi pienet eläimet ja 
pensaat voidaan rajata pois hälytyslistalta. 

Droneja voidaan hyödyntää aluevalvontaan 
ja etenkin niiden lämpökameraominaisuuk-
sia. Kameran avulla voidaan havaita alueelle 
luvattomasti tulleita henkilöitä tai alueella 
olevia eläimiä ja järjestelmää voidaan hyö-
dyntää myös esimerkiksi kemikaalivuodoissa 
tai tulipalotilanteissa, jolloin voidaan tarkas-
tella tilannetta turvallisen matkan päästä. 
Dronen lennättämiseen tulee tehdä aina 
kirjallinen ohjeistus ja riskien arviointi, joissa 
on otettu huomioon paikalliset olosuhteet ja 
lainsäädäntö. 

Dronet aiheuttavat myös turvallisuushaas-
teita, kun ulkopuoliset henkilöt tulevat len-
nättämään droneja kaivoksen läheisyyteen. 

3.4 Digitaalinen turvallisuus osana 
kaivoksen turvallisuutta
Digitalisaatiolla on teollisuudessa merkit-
tävä vaikutus tiedon saatavuuden sekä eri 
työprosessien ja toimintojen kehittämises-

sä entistä tehokkaammaksi. Yritys on riip-
puvainen tiedon saatavuudesta ja tiedon 
oikeellisuudesta sekä eri tiedonsiirtojär-
jestelmien toimivuudesta tuotannon toimi-
vuuden sekä turvallisuuden näkökulmasta.

Digitaalinen turvallisuus tai yleisemmin 
kyberturvallisuus pitää sisällään tietojär-
jestelmien sekä tietoliikenneyhteyksien 
toimivuuden (ICT) sekä automaatiojärjes-
telmien käytettävyyden ja toimivuuden 
(Industrial Control Systems ICS). 

Digitaalista turvallisuutta kehitettäessä 
tulee tunnistaa yrityksen toiminnan kannal-
ta kriittiset tiedot ja tietojärjestelmät sekä 
suunnitella perusperiaatteet (arkkitehtuuri) 
turvallisuuden kehittämiseksi.

Toimintavarmuus ja käytettävyys ovat yri-
tyksen toiminnan kannalta keskeisessä 
roolissa, ja ne tulee huomioida laite- ja 
järjestelmähankintavaiheessa, huolto- ja 
ylläpitosopimuksissa sekä omissa ylläpito-
resursseissa sekä järjestelmien päivityk-
sissä ja varajärjestelmissä (energia, tiedon 
varmuuskopiointi). Erityisesti automaa-
tiojärjestelmissä (ICS) on teollisuudessa 
havaittu laajasti haavoittuvuuksia, jotka 
mahdollistavat prosessilaitteisiin pääsyn 
ulkopuolelta.

Tiedon oikeellisuuden varmistamiseksi 
tulee tietojen käsittelyoikeudet (luominen, 
muutokset, tallentaminen) ja pääsy järjes-
telmiin olla rajattua tiedon tai järjestelmän 
kriittisyyden mukaisesti. Henkilökunta 
tulee myös kouluttaa tiedon oikeaan käsit-
telyyn ja esimerkiksi suojausluokkien mer-
kitykseen (julkinen, sisäinen, luottamuk-
sellinen, yrityssalainen) ja käyttöön.

Tiedon käsittelyssä on huomioitava suo-
jausluokat ja sen kautta tietojen suojaami-
nen kaikissa tiedon elinkaaren vaiheissa 
(tiedon luonti, käyttö, tallennus, arkistoin-
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ti, hävittäminen) ja eri tallennusvälineillä 
sekä muodoissa (esim. sähköinen muo-
to+tallennusmedia, paperi, vain henkilön 
tiedossa oleva).

Kaivostoiminnassa kriittisiä järjestelmiä 
ovat esimerkiksi tuotannonohjaus, kai-
voksen automaatiojärjestelmät (tuuletus, 
ilmanvaihto, vedenpoisto, sähkö), kaivos-
koneiden ohjausjärjestelmät, kaivoksen 
viestiverkko (valokuitu, radiopuhelin, VoiP) 
sekä yrityksen normaali tietoverkko ja sii-
nä olevat rajapinnat em. verkkoihin ja jär-
jestelmiin (ISA99).

Toimimaton tietojärjestelmä aiheuttaa 
ensisijaisesti ongelmia tuotannon ohjauk-
sessa ja koneiden ja laitteiden toiminnas-
sa ja siten aiheuttaa toimintaan häiriöitä 
tai pysäyttää sen. 

Välillisesti ongelmat kaivoksen infrastruk-
tuurissa (tuuletus, vedenpoisto, sähkö, 
radio) voivat aiheuttaa henkilöriskejä, 
mikäli henkilöt ovat esimerkiksi vaaraa 
aiheuttavalla alueella ja sieltä loppuu 
esimerkiksi valaistus, radion toiminta ja 
ilmanvaihto tai heidän paikallaolostaan ei 
tiedetä onnettomuustilanteessa tai heitä ei 
voida varoittaa vaarasta.

Yrityksen tulee suunnitella digitaalisen 
turvallisuuden varmistamiseksi ennakoivat 
toimenpiteet, mutta yrityksen tulee myös 
laatia toimintamalli ja -ohje henkilökunnalle 
toiminnasta järjestelmähäiriötilanteessa, 
jotta henkilöriskejä ei pääse syntymään.
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rakenteelliset yhteydet ympäröiviin louhittui-
hin tiloihin ja täytettyjen louhosten ja louhin-
taperien käyttäytymiseen liittyviä seikkoja 
(esim. veden- ja liejunpoiston jälkeen). 

Erityisesti tulee arvioida aiemmin louhittujen 
tilojen sortumariskit suunnitelluille uusille 
louhinta-alueille. Ensiarvoisen tärkeää on 
tutkia kyseisen alueen dokumentit (suunni-
tellut ja toteutetut louhinnat, täytöt, kallio-
lujitus (pultitus) ja tuenta (verkotus, pannat, 
ruiskubetonointi) ja tarkastella alueelta aiem-
min tehtyjä kalliomekaanisia tutkimuksia tai 
alueelta saatuja havaintoja. 

Kohteen yksityiskohtaisessa louhinnan suun-
nittelussa tulee edellä esitettyjen tietojen 
perusteella laatia yksityiskohtainen riskien 
arviointi sekä kaivoksen rakenteelliseen että 
tekniseen (työn toteuttamiseen) turvallisuu-
teen liittyen. 

Lisäksi tulisi tarkastaa sisäinen pelastus-
suunnitelma ja laatia erilliset toimintaohjeet 
mahdollisten onnettomuustilanteiden varal-
ta. Mikäli louhinnassa käytetään vanhoja lou-
hittuja tiloja, suositus on, että ne rusnataan 
hydraulista vasaraa käyttäen ja lujitetaan ja 
tuetaan kokonaan uudelleen. 

Esimerkiksi vanhoihin pultituksiin ei voi luot-
taa. Ensinnäkin niiden korroosiovaurioita voi 
olla vaikea, jopa mahdoton, todeta. Lujituk-
sen ja tuennan vaikutus ajan funktiona heik-
kenee, ja muutoinkin erilaiset pultit omaavat 
erilaiset käyttöiät, samoin kuin tuennassa 
käytettyjen verkkojen käyttöikä vaihtelee 
materiaalin mukaan. 

Uudelleen lujituksessa ja tuennassa tulee 
edetä hyvältä alueelta huonolle. Vaativissa 
olosuhteissa on syytä edetä hyvin lyhyissä 
osissa kerrallaan (rusnata, tukea, lujittaa) esi-
merkiksi yhden tai kahden kalliopultti- 
viuhkan matkan. 

3.5 Turvallisuus palattaessa 
louhimaan käytöstä poistettuja 
louhoksia tai alueita

Kaivoksen eri osiin jää louhittujen alueiden 
tuntumaan mineralisaatioita, jotka voivat 
myöhemmin, esimerkiksi kohonneiden 
metallien hintojen vuoksi, muuttua talou-
dellisesti kannattaviksi louhintakohteiksi eli 
malmeiksi. Tässä tarkastelussa ei tarkoiteta 
2-vaiheen louhintakohteita, vaakapilarien 
tai muidenkaan pilareiden louhintoja, vaan 
sellaisia toiminnassa olevan kaivoksen uusia 
suunniteltuja louhintakohteita, jotka aiem-
min eivät ole olleet missään vaiheessa lou-
hintasuunnitelmien piirissä. 

Tämäntyyppiset mineralisaatiot voivat sijaita 
joissakin tapauksissa vanhojen louhintakoh-
teiden tuntumassa siten, että aiemmin lou-
hittuja tiloja tultaisiin ainakin osittain käyttä-
mään malmiksi muuttuneen mineralisaation 
louhinnassa. Tällöin voidaan palata louhi-
maan malmeja alueille, jotka eivät ole olleet 
vuosikausiin aktiivisia ja joiden kalliomekaa-
nisia ominaisuuksia ei ole monitoroitu. 

Alueella on voinut tapahtua sortumia tai 
kallioon liittyviä muodonmuutoksia sekä jän-
nitystilojen muutoksia. Yleensä jännitystilat 
muuttuvat heti jo aiemmin tehdyn lujituksen 
ja tuennan jälkeen. Alue voi olla lisäksi esi-
merkiksi veden peitossa, tai alueella esiintyy 
muutoin runsaasti vedentuloa. Vanhojen 
täytettyjen louhosten täyttömateriaalien 
käyttäytyminen, etenkin jos louhos on ollut 
pitkään veden vallassa tai jos louhokseen on 
kertynyt runsaasti vettä, voi olla hyvin arvaa-
matonta. Näissä tapauksissa rylläysvaara on 
ilmeinen. 

Suositeltavaa on, että tällaisessa tilanteessa 
pyritään ensimmäiseksi selvittämään alueen 
rakenteellista turvallisuutta. Ensimmäisek-
si olisi tehtävä vauriokartoitus (louhitut ja 
sortuneet tilat sekä kallion lujuus) ja alueen 
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4 Perehdyttäminen ja työnopastus

Työntekijä on ensimmäisinä työviikkoinaan 
alttiimpi tapaturmille. Riskien pienentämi-
sessä on turvallisuuskoulutuksella, turval-
lisuusmääräysten selvittämisellä ja myö-
hemmin suoritettavalla työnopastuksella 
suuri merkitys. Työntekijän ammatillinen 
osaaminen ja työkokemus tulee huomioida, 
kun hänelle opetetaan työtä koskevat tur-
vallisuusmääräykset ja -ohjeet. Kaivoksissa 
näissä korostuvat työsuojelun näkökulmas-
ta erityisesti seuraavat:

●● pelastussuunnitelman mukainen toimin-
ta, hälytyksen tekeminen, turvallinen 
poistuminen

●● liikkuminen kaivosalueella
●● ajoneuvojen hallinta ja turvallinen 

ajotapa
●● hissin käyttö
●● viestintäjärjestelmän käyttö
●● tulipalon alkusammutus
●● suojainten käyttö
●● toiminta tapaturman satuttua
●● rusnauksen tekeminen
●● inhimilliset tekijät.

Työturvallisuuslaki (14. §) antaa perus-
tan ja puitteet työntekijälle annettavalle 
opetukselle ja ohjaukselle. Työnantajan 
on annettava työntekijälle riittävät tiedot 
työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä 
huolehdittava työntekijän ammatillisen 
osaamisen ja työkokemuksen riittävyydes-
tä työn suorittamiseen. Perehdyttämistä 
ja työnopastusta tulee antaa kaikille työn-
tekijöille mukaan lukien esimiehet, toimis-
tohenkilöstö, palvelu- ja aputoiminnot ja 
vuokratyöntekijät. 

Perehdyttämisen ja opastuksen tulee kat-
taa myös erilaiset asiakkaiden luona teh-
tävät työt sekä työpaikalla työskentelevät 
ulkopuolisen työnantajan työntekijät. Sekä 
lähettävällä että vastaanottavalla työn-
antajalla on vastuu perehdytyksestä ja 
työnopastuksesta. On huomioitava, ettei 
esimerkiksi suoritettu työturvallisuuskort-
ti poista velvollisuutta erillisten työpaikka-
kohtaisten asioiden perehdyttämiseen.
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Työnantajan tulee varmistua siitä, että 
työntekijä on omaksunut hänelle annetun 
opetuksen.

Ennen työhön sijoittamista on selvitettävä 
henkilön soveltuvuus kyseiseen tehtävään. 
Työterveyshuolto arvioi, onko työntekijä 
terveydentilaltaan sovelias työtehtävään. 
Esimies on velvollinen seuraamaan työnte-
kijöiden soveltuvuutta työtehtävään sekä 
toimimaan turvallisten työtapojen omaksu-
miseksi ja ammattitautien välttämiseksi.

4.1 Perehdyttäminen 
Perehdyttämisen tarkoituksena on 
sopeuttaa uusi työntekijä uuteen työhön 
ja työympäristöön sekä selvittää hänel-
le yrityksen toiminta ja siinä vallitsevat 
menettelytavat sekä odotukset omalle 
toiminnalle. Perehdytys on jatkuvaa toi-
mintaa työpaikalla. Perehdytyksen merki-
tys korostuu erityisesti ennen uuden työn 
tai tehtävien aloittamista tai työtehtävien 
muuttuessa sekä ennen uusien työvälinei-
den ja työ- tai tuotantomenetelmien käyt-
töön ottamista. 

Suunnitelmallinen perehdyttäminen edel-
lyttää ennalta laadittua ohjelmaa, jonka 
pituus voi vaihdella osastoittain. Esimies 
on ensisijaisesti vastuussa perehdytyksen 
toteutuksesta ja käytännön organisoinnis-
ta. Perehdytyksen sisällön mukaan pereh-
dyttäjä voi toimia esimerkiksi käytännön 
opastajana, tukihenkilönä tai esiin nouse-
viin kysymyksiin vastaajana. 

Perehdytyksen kesto voi vaihdella perehdy-
tettävän kokemuksen ja perehdytettävien 
asioiden vaativuuden mukaan. 

Perehdyttämisen ja työnopastuksen seu-
rantaa auttaa ohjelman mukainen pereh-
dyttämis- ja koulutuskaavake, johon mer-
kitään suoritetut toimenpiteet. Perehdytys 

tulee dokumentoida, ja annettu koulutus 
tulee kuitata saaduksi.

Lyhytaikaisesti työssä olevien, kesähar-
joittelijoiden ja tilapäisten urakoitsijoiden 
työntekijöiden perehdyttämiseen tulee 
kuulua tärkeimpien ja olennaisten tur-
vallisuusohjeiden selvittäminen heille. 
Etenkin on huolehdittava siitä, että kaikki 
kaivoksessa itsenäisesti työskentelevät 
omaksuvat tarpeelliset turvallisuusohjeet 
ja -määräykset sekä osaavat toimia oikein 
vaaratilanteissa. 

Yhteisellä työpaikalla pääasiallista mää-
räysvaltaa käyttävä työnantaja vastaa 
palvelutoimittajien ja urakoitsijoiden 
perehdyttämisestä toimintatapoihin 
(liikkuminen, turvallisuus, suojaimet 
jne.), alueella tai toiminnassa ilmeneviin 
vaaratekijöihin sekä toimintamalleihin 
vaaratilanteissa.

Yhteisen työpaikan perehdytys ei poista 
palvelutoimittajien velvoitetta omien työn-
tekijöidensä perehdyttämiseen tai työteh-
täviin opastamiseen.

4.2 Työnopastus 
Osaamisen kehittäminen työnopastuksen 
avulla on yritykselle keino varmistaa halut-
tu lopputulos osaavien ja ammattitaitois-
ten työntekijöiden toiminnan avulla.

Työnopastuksen avulla voidaan systemaat-
tisesti toteuttaa osaamisen kehittämistä. 
Työnopastuksen toteuttamisen haaste on 
sen laajuuden ja sisällön määrittäminen. 
Huonoimmillaan se on ns. avaimet käteen ja 
kokeilemaan -periaatteella tapahtuvaa näen-
näistä tekemistä, joka huipentuu lomakkeen 
rastittamiseen ja allekirjoittamiseen.

Parhaimmillaan työnopastus on prosessi, 
jossa työvaiheelle tai työtehtävälle on ole-



30          KAIVOSTURVALLISUUSOPAS

massa vakioidut työtavat ja ohjeet sekä 
niiden pohjalta asetetut osaamistavoitteet 
opastettavalle henkilölle.

Tavoitteena opastuksessa on saavut-
taa tila, jossa opastettava henkilö pystyy 
yrityksen perustehtävän ja työlle asete-
tun tavoitteen mukaiseen itsenäiseen 
työsuoritukseen. Oikean työsuorituksen 
sisällä puhutaan työsuorituksen oikeasta 
lopputuloksesta, työtavasta ja -järjestyk-
sestä, tehokkuudesta, turvallisuudesta ja 
laadusta.

Yrityksen, työnopastajan ja työhön opastet-
tavan näkökulmasta systemaattinen työn-
opastus on hyödyllinen siihen käytetyn ajan 
ja lopputuloksen kannalta.

Systemaattinen työnopastuksen prosessi 
pitää sisällään seuraavia osa-alueita:

●● työnopastuksen periaatteet ja käytännöt 
yrityksen tasolla

●● osaamistavoitteen määrittely työvaihe- 
tai työtehtäväkohtaisesti

●● työvaihekohtainen 
työnopastussuunnitelma

●● henkilökohtaisen opastuksen suunnitte-
lu ja toteutus

●● osaamisen todentaminen ja opastuksen 
päättäminen.

Työnopastuksen yhdeksi haasteeksi on 
muodostunut prosessin tehtävät ja vas-
tuut. Niiden tulee olla yksiselitteisiä, jotta 
opastusprosessi saavuttaa tuloksensa ja 
opastuksen sisältö ja toteutus kestävät 

tarvittaessa myös juridisen tarkaste-
lun esimerkiksi tuotevirheen esiintyes-
sä, koneen tai laitteen rikkoutuessa tai 
onnettomuustilanteessa.

Työnantaja vastaa opastusprosessin suunnit-
telusta ja sisällöstä ja myös konkreettisesta 
työnopastuksen toteuttamisesta (käytettävät 
resurssit). Käytännön toteutuksesta vastaa 
yleensä työntekijän lähin esimies linjaorgani-
saation vastuiden mukaisesti. Tämä vastuu 
on muuttumaton: opastustehtävää voivat 
suorittaa useat henkilöt, mutta vastuu siitä, 
että työntekijä on opastettu, säilyy työnan-
tajalla. Opastuksen sisällön ja suorittamisen 
dokumentointi sekä esimiehen hyväksyntä 
työnopastuksen suorittamisesta eli lupa itse-
näiseen työhön on tästä syystä myös tärkeä 
osa työnopastusprosessia.

Työnopastaja suorittaa työnopastuksesta 
annettua työtehtävää. Hän vastaa omalta 
osaltaan työsuorituksen (opastus) sisällös-
tä eli siitä, että opastettava saa riittävästi 
oikeaa tietoa työsuorituksen toteuttamisek-
si annettujen ohjeiden mukaisesti. Tämän 
vuoksi on erityisen tärkeää, että työvaiheesta 
on olemassa työohjeet ja suunnitelma niiden 
opastamisesta, jotta mitään aihealueita ei 
vahingossa jää opastamatta.

Työnopastajan näkökulmasta on tär-
keää, että työohjeistus on ajantasaista. 
Työohjeen sisällön tarkastamisen ennen 
työnopastuksen aloitusta tulee olla osa 
valmistautumista opastustehtävään, jotta 
ei synny sellaista tilannetta, jossa opastaja 

Suoritustaso
Määrä
Laatu
Kustannukset

Työnopastus
Itse opetellen

Voitettu aika

Pysyvä  
suoritusvirhe  
esim. laatu

Aika
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opastaa erilaisen työsuorituksen toteu-
tuksen, kuin on ohjeistettu. Virheellinen 
työsuoritus voi johtaa tapaturmiin, tehok-
kuuden laskuun, laatupoikkeamiin ja kone- 
ja laiterikkoihin.

Työnopastajan tulee varmistaa työnanta-
jalta oikea suoritustapa ennen opastusta, 
mikäli ohjeistuksessa ja toteutuksessa on 
ristiriitaa. Työnopastaja ei saa itsenäisesti 
lähteä muuttamaan työnkuvia tai työsuori-
tuksen sisältöä.

Toinen tärkeä asia on työnopastuksen 
kuluessa kirjata myös ne asiat, joita ei ole 
opastettu. Työtehtävä tai esimerkiksi jon-
kin laitteen korjaus ei ole välttämättä tullut 
ajankohtaiseksi opastuksen aikana, ja niiltä 
osin tieto on tärkeä uudelle työntekijälle, 
jotta hän ei lähde tehtävää suorittamaan 
tai kokeilemaan sen tullessa eteen, ja myös 
työnantajalle, jotta esimies osaa reagoida 
oikein tilanteen tullessa eteen (opastuksen 
täydentäminen tai työtehtävän tarkempi 
suunnittelu ja työlupa).

Opastettavan työntekijän näkökulmasta 
vakioidun työsuorituksen ja muuttuvassa 
työssä reunaehtojen hyvä opastus mah-
dollistaa myös havainnoinnin ja reagoinnin 
muutoksiin tai poikkeaviin olosuhteisiin. 
Varsinkin kokemattoman työntekijän on 
lähes mahdotonta tunnistaa poikkeamaa 
tai vaarallista olosuhdetta työssä, jos 
hänellä ei ole mitään vertailukohtaa siihen.

Vakioidussa työsuorituksessa tai työohjeessa 
ei tarvitse olla kaikkea poikkeavaa ja niihin 
liittyviä toimintatapoja kirjattuna, mutta sen 
pitää olla riittävän tarkka, jotta työntekijä 
pystyy havaitsemaan normaalista työtavasta 
poikkeavan olosuhteen tai tilanteen.

Työnopastuksen lopuksi työnantajan edus-
taja hyväksyy opastuksen suoritetuksi yri-
tyksen toimintamallin mukaisesti ja antaa 

työntekijälle luvan itsenäiseen työhön. 
Samassa yhteydessä hän toteaa työnopas-
tajan suorittaneen työtehtävänsä, ja työn-
tekijä siirtyy silloin normaaliin työnantajan 
ohjaukseen ja valvontaan.

4.2.1 Osaamistavoite
Osaamistavoite määrittää työnopastuksen 
sisällön eli siis opastajalle polun sisällöstä 
ja keinoista, miten oppi saadaan uudelle 
työntekijälle käytännön tekemiseksi saak-
ka. Toisesta näkökulmasta se kertoo uudel-
le työntekijälle selkeästi, mitä hänen tulee 
tehdä ja mitä asioita omaksua, jotta näkö-
piirissä oleva työpaikka tai tehtävä muuttuu 
koeajasta vakituiseksi työpaikaksi.

Osaamistavoite vastaa kysymykseen, mitä 
opastettava osaa työnopastuksen jälkeen. 
Jos työnantajan edustaja tai työnopasta-
ja ei osaa vastata tähän kysymykseen, ei 
opastukselle ole asetettu selkeää sisällöl-
listä tavoitetta. Tähän ei riitä vastaukseksi, 
että tavoite on kiviautokuskin tai porarin 
työtehtävä, vaan osaamistavoite on konk-
reettisia nimettyjä asioita ja sisältöjä.

Opastuksessa on hyvä muistaa, että 
ammattilaiseksi kehittyminen kestää aikaa 
ja vaatii tunteja ja toistoja. Osaamistavoite 
on hyvä asettaa sen mukaisesti, jotta ei 
vaadita noviisilta myöskään liikaa.

Kokeneen työntekijän opastamisessa ja 
ammattitaidon kehittämisessä on hyvä 
huomioida aiemmin opittu ja kokemus toi-
minnasta, ja henkilökohtainen suunnitelma 
tulee tehdä sen mukaisesti, jotta uuden 
oppimiseen tarvittava motivaatio säilyy. 
Osaamistavoite on tämän vuoksi tärkeää 
kertoa myös kokeneille työntekijöille.

Uuden työntekijän opastuksessa tavoite voi 
olla esimerkiksi edistynyt aloittelija, jolla on 
valmiudet kokemuksen ja toistojen kautta 
kehittyä päteväksi työntekijäksi.
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Kokeneiden (pätevä ja taitava) työnteki-
jöiden opastuksessa ja osaamisen kehit-
tämisessä seuraavalle portaalle voidaan 
hyödyntää esimerkiksi sisäisiä kehittä-
mis- ja suunnittelutehtäviä tai projekteja. 
Nämä on hyvä myös kirjata työntekijän 
koulutuskorttiin tai vastaavaan, jotta tieto 
henkilön osaamisesta säilyy, vaikka hen-
kilöitä vaihtuu keskijohdossa tai henki-
löstöhallinnossa. Yksittäisellä henkilöllä 
voi olla huippuosaamista yksittäisestä 
työn osa-alueesta, ja tätä tietoa yrityksen 
tulee pystyä hyödyntämään esimerkiksi 
huoltoseisokeissa, uusien toimintojen 
suunnittelussa ja myös työnopastukses-
sa. Työntekijä onkin monesti avainhenkilö 
tuotannon toteutumisessa oman ammatti-
taitonsa kautta.

4.2.2 Työvaihekohtainen 
ja henkilökohtainen 
työnopastussuunnitelma 
Työvaihekohtainen työnopastussuunni-
telma on luonteeltaan ohjausdokumentti, 
joka vastaa kysymykseen, miten opastus 
toteutetaan ja mitä se pitää sisällään. Se 
perustuu yrityksen yleiseen linjaukseen tai 
malliin työnopastuksen sisällöstä.

Työvaihekohtaisen suunnitelman 
sisältöesimerkki

●● Työvaiheen tai tehtävän tarkka kuvaus
●● Osaamistavoite

 - Oman työtehtävän perustiedot ja 
taidot

 - Työkoneet, laitteet, työkalut, jotka 
henkilön tulee hallita opastuksen 
lopuksi

 - Oman työtehtävän merkitys ja tavoite 
yrityksen toiminnassa

Ammatillisen osaamisen tasot

Asiantuntija
Käyttää luotettavaa ja objektiivista tietoa hyväkseen, mutta lopulliset ratkaisut voivat perustua myös intuitioon, ns. hiljaiseen tietoon.  

Toimii yleensä joustavasti ja tilanteeseen sopivalla tavalla. Kokemuksen myötä karttunut hiljainen tieto muodostaa olennaisen osan 
asiantuntijan osaamisesta.

Taitava työntekijä
Hallitsee käytännön työtehtävät ja osaa käyttää tietojaan ja taitojaan uusissa tilanteissa. Intuition merkitys eteen tulevien tilanteiden 

ratkaisemisessa on kehittynyt. Ymmärtää osaamisen kokonaisvaltaisemmin kuin vain yksittäisten taitojen summana. On tietoinen siitä, että 
taitojen käyttö eri yhteyksissä on erilaista.

Pätevä työntekijä
Pystyy arvioimaan mikä on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää. Tekee omatoimisesti tietoisia valintoja siitä, mitä aikoo tehdä. Pystyy 

asettamaan asioita tärkeysjärjestykseen, tekemään suunnitelmia ja pohtimaan erilaisten vaihtoehtojen välillä. Pystyy ottamaan 
toiminnassaan huomioon työpaikan erityispiirteitä

Edistynyt aloittelija
Osaa soveltaa toiminnassaan sääntöjä ja ohjeita. Osaa ottaa toiminnassaan huomioon jonkin verran työpaikkansa erityispiirteitä. Tarvitsee 

tukea erottaakseen tärkeät asiat epäoleellisesta.

Noviisi
Osaa noudattaa työhön liittyviä sääntöjä tai ohjeita tutussa ympäristössä ja tutuissa vuorovaikutustilanteissa. Osaa käyttää oppimiaan tietoja 

ja taitoja harjoitelluissa, usein toistuvissa tilanteissa.
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 - Edelliset ja seuraavat työvaiheet
 - Oikean työnsuorittamistavan mer-

kitys turvallisuudelle, laadulle ja 
ympäristölle

●● Lähtötietojen saaminen ja alkukeskus-
telun sisältö (esimies, työnopastaja ja 
opastettava)

 - Miten suoritetaan ja mitä käsitellään 
(esim. työkokemus, koulutus, erikois-
osaaminen, mahdolliset rajoitteet)

●● Henkilökohtaisen työnopastussuunnitel-
man sisältö ja laadinta

 - Milloin laaditaan ja ketkä osallistuvat
●● Opastukseen osallistuvat muut henkilöt

 - Tehtävänimikkeillä (esim. edellisen 
työvaiheen operaattori, työvaiheen 
tai koneen erityisosaaja, HR, turvalli-
suus, pääluottamusmies jne.)

 - Työn oikean suorittamistavan 
opastaminen

 - Miten opastetaan työtehtävä henki-
lölle (teoria, työohjeet, suorituksen 
näyttäminen, ohjattu kokeilu, ohjattu 
suorittaminen, itsenäinen työn teke-
minen valvotusti)

 - Mitä työohjeita käytetään
 - Nimetään kaikki käytettävät ohjeet

●● Osaamisen todentaminen
 - Esim. tentti, haastattelu, työsuorituk-

sen näyttäminen
 - Ketkä osallistuvat

●● Opastuksen päättäminen
 - Mitä dokumentteja/kirjauksia tulee 

olla tehtynä
 - Ketkä osallistuvat.

 
Henkilökohtainen työnopastussuunnitelma 
pitää sisällään vastaavat pääotsikot, mutta 
siinä kerrotaan henkilöstä tarkasti

●● esimiehen ja työnopastajan nimi
●● alkukeskustelun sisältö ja toteutusaika
●● osaamistavoitteen asettaminen
●● muut opastukseen osallistuvat henkilöt 

(nimellä, ei ammattinimikkeellä)

●● aikataulu ja toteutussuunnitelma
●● osaamisen arvioinnin toteuttaminen.

Käytännön arjessa tulee tietenkin muutok-
sia ja poissaoloja yms., mutta henkilökoh-
tainen suunnitelma antaa ”punaisen langan” 
opastukselle. Opastusjärjestys on tärkeä 
säilyttää, jos työ edellyttää jonkin taidon 
oppimisen, ennen kuin seuraavaa vaihetta 
voidaan tehdä, tai asioita yhdistetään työ-
suorituksen aikana.

Nimetty opastaja tai esimies koordi-
noimassa kokonaisuutta, säilyttämässä 
punaista lankaa on erityisen tärkeä myös 
opastettavan näkökulmasta, koska muuten 
voi tulla tilanne, jossa uusi työntekijä on 
ns. heitteillä ja kulkee opastuslomakkeen 
kanssa joka päivä eri henkilön mukana eikä 
henkilö välttämättä tiedä, mitä hänen pitäi-
si opastaa uudelle tekijälle.

Työnopastus säilyy nimetyn opastajan ja 
suunnitelman kautta sisällöltään yhtenäi-
senä ja tehokkaana, vaikka opastajia olisi-
kin useita.

4.2.3 Työnopastuksen käytännön 
toteutus
Aluksi on toki hyvä tehdä ero perehdytyk-
sen ja työnopastuksen välillä: perehdytys 
on työpaikan ja yhteisen työpaikan yleisiä ja 
yhteisiä asioita ja käytäntöjä. Näihin lukeu-
tuvat mm. yrityksen perustehtävä, yleiset 
tavoitteet, strategiat, työsuhdeasiat, vas-
tuut ja velvoitteet, kaikkia koskevat käytän-
nöt esim. tietosuoja, turvallisuus, toiminta 
onnettomuustilanteessa jne. Perehdyt-
tämistä toteutetaan useilla työpaikoilla 
verkkokursseina tai esimiehen, henkilös-
töhallinnon tai turvallisuusasiantuntijoiden 
toimesta.
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Henkilökohtaisessa työnopastussuunni-
telmassa ja käytännön toteutuksessa on 
tärkeää huomioida ihmisten erilaiset oppi-
mistyylit ja valmiudet esimerkiksi motori-
sia tai kirjallisia taitoja vaativiin tehtäviin. 
Opastajan tehtävä on muokata yleinen malli 
ja aikataulu opastettavalle sopivaksi.

4.3 Työnohjaus

Perehdytyksen ja työnopastuksen lisäksi 
ja oppimisen tukemiseksi voidaan antaa 
koulutetun työnohjaajan välityksellä työn-
ohjausta eri muodoissa. Työnohjauksessa 
ohjattavia tuetaan esimerkiksi erilaisissa 
työhön liittyvissä pulmissa. Työnohjauk-
sessa voidaan myös kehittää ohjattavien 
vuorovaikutustaitoja, edistää henkilökoh-
taista kasvua sekä ammatillisia valmiuk-
sia. Työnohjausta voidaan antaa yksilöille, 
työryhmille ja kokonaisille työyhteisöille.

Työnopastus on varsinaisen työtehtävän 
opettamista, mutta erityisesti uuden työn-
tekijän työnopastajalla on tärkeää olla myös 
yrityksen yleisistä asioista ajantasainen 
tieto.

Suomessa on laajasti käytössä viiden aske-
leen malli työnopastuksen toteuttamises-
sa, ja se onkin hyväksi havaittu toiminta-
malli erityisesti käytännön työtehtävissä.

Työtehtävän työnopastuksen suunnitte-
lussa ja työvaihekohtaisen suunnitelman 
laatimisessa viiden askeleen malli kuvataan 
tarkoituksenmukaisella tavalla ja tarkkuu-
della. Tämä yhtenäistää opastuskäytäntöjä 
eri opastajien ja vuorojen välillä, ja samalla 
opastuksen laatu paranee. Uuden työn-
opastajan on myös helpompi lähteä liik-
keelle omassa tehtävässään, kun opastus-
tapa on kuvattu ainakin pääpiirteissään.

Viiden askeleen menetelmä
Opitun varmistaminen
• Arvioi taitotaso
• Ohjaa palautteella
• Rohkaise kysymään
• Anna työskennellä yksin

• Arvioi osaamista
• Sovi seurannasta ja päätä 

opastus

Taidon kokeilu ja harjoittelu
• Anna kokeilla
• Ohjaa palautteella

• Anna kokeilla uudestaan
• Anna harjoitella

Mielikuvaharjoittelu
• Pyydä selostamaan työ
• Ohjaa palautteella

• Anna pelkistetyt säännöt
• Pyydä toistamaan ajatuksissa

Opetus
• Pyydä havainnoimaan tehtävä
• Näytä työ

• Selosta ja perustele, miksi
• Anna toimintasäännöt

Valmistautuminen
• Motivoi
• Arvioi tietojen ja taitojen taso
• Kuvaa tehtävä ja/tai tehtäväkokonaisuus

• Aseta tavoite ja välitavoitteet
• Kerro opastuksen toimintamalli
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TARKISTUSLISTA

• Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja 
vaaratekijöistä sekä huolehdittava työntekijän ammatillisen osaamisen ja 
työkokemuksen riittävyydestä työn suorittamiseen.

• Yleinen perehdytys ja opastaminen kuuluvat koko henkilöstölle.

• Perehdyttämisen tarkoituksena on sopeuttaa uusi työntekijä uuteen työhön 
ja työympäristöön.

• Perehdyttämistä jatketaan ammattialan työ- ja konekohtaisella 
työnopastuksella ja koulutuksella. Opastuksen määrään vaikuttavat työn 
vaatima ammattitaito, opastettavan työkokemus ja koulutus sekä työn 
vaarallisuuteen liittyvät tekijät.

• Perehdyttämisestä ja työnopastuksesta on suositeltavaa laatia 
toteutussuunnitelma ja ohjeet.
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5 Kaivosten yleiset 
turvallisuusvaatimukset

5.2 Yleinen paloturvallisuus

Työntekijän on omalta osaltaan huo-
lehdittava tarpeellisesta palokuor-
man vähentämisestä, suojaamisesta ja 
alkusammutusvalmiudesta.

Jälkivartioinnin järjestämisestä sovitaan 
kirjallisesti (tulityölupa tai vastaava) tilaa-
jan ja toimittajan välillä. 

Työntekijä on velvollinen huolehtimaan 
siitä, ettei toiminta aiheuta tulipalon 
tai muun vahingon vaaraa. Toimitta-
ja on velvollinen noudattamaan tilaajan 
paloturvallisuusohjeita.

Tupakointi on sallittu vain siihen merkityillä 
alueilla.

Kulkutiet ja pelastustiet ulkona, sisällä, 
avolouhoksessa ja maanalaisessa kaivok-
sessa sekä ovien edustat on pidettävä 
kunnossa ja vapaana pelastushenkilöstön 
toimintaa ja henkilöiden pelastautumista 
varten.

5.3 Tulityöt
Tulityöt tarkoittavat töitä, joissa esiintyy 
kuumuutta tai kipinöintiä. Tällaisia töitä 
ovat muun muassa

●● kaasu- ja kaarihitsaus
●● poltto- ja kaarileikkaus
●● laikkaleikkaus
●● metallien hionta
●● työt, joissa käytetään kaasupoltinta, 

avotulta, kuumailmapuhallinta tai muuta 
palovaaraa aiheuttavaa lämpöä.

Nämä ovat kaivosalueen yleisiä turvalli-
suusvaatimuksia. Kaivostoiminnan har-
joittaja voi antaa tarkempia tai tästä poik-
keavia vaatimuksia. Vaatimukset koskevat 
kaivosyhtiön ja palveluntoimittajien toimin-
taa ja kaivosalueella tehtävää työtä.

Tarkempia käytäntöjä on kuvattu tässä 
oppaassa kyseistä asiaa käsittelevässä 
luvussa.

5.1 Järjestys ja siisteys
Jokaisen työntekijän on omalta osaltaan 
noudatettava hyvää järjestystä ja siisteyttä 
työkohteissa, toimistoissa, sosiaalitiloissa ja 
ruokalassa.

Jokaisen työntekijän tulee pitää työympä-
ristönsä järjestyksessä ja siistinä päivittäin. 
Työhön kuuluu myös työpaikan siistiminen 
välittömästi työn loputtua sekä jätteiden ja 
ylijäämätarvikkeiden lajittelu jätehuoltolain 
mukaisesti ja poisto työpaikalta tai siirto kai-
voksen osoittamaan paikkaan. 

Alkusammutuskalustojen, ensiapupisteiden 
ja sähkökeskusten edustat sekä pelastustiet 
ja polttoaineiden jakelupisteet on pidettävä 
vapaana tavaroista ja ajoneuvoista. 

Tavarat ja materiaalit on pidettävä nipuissa 
tai koossa pysyvissä pinoissa. 

Sähkökaapeleita ja jatkojohtoja ei saa vetää 
kulkuväylien poikki. Töiden valmistuttua 
tulee työkohteesta välittömästi poistaa 
kaikki välineet ja tarvikkeet, asennusjät-
teet, tilapäiset rakennelmat ja telineet. 
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Tilapäisillä tulityöpaikoilla tulitöiden 
tekeminen edellyttää aina kirjallista 
tulityölupaa.

Tulityöluvan myöntäjällä, tulityötä tekevällä 
ja vartioivalla on oltava voimassa oleva  
Tulityökortti (sininen, kattotulitöissä mus-
ta). Tulitöissä on noudatettava tilaajan laa-
timaa tulityösuunnitelmaa. 

Alkusammutuskalustoa on oltava paikal-
la vähintään kaksi kpl 55A 233B C -luo-
kan (12 kg) käsisammutinta, joista toisen 
käsisammuttimen voi korvata kahdella 
34A 183B C -luokkaa (6 kg) vastaavalla 
käsisammuttimella. 

Kattotulitöissä on oltava kaksi kpl 55A 233B 
C -luokan (12 kg) käsisammutinta, eikä tois-
ta voida korvata kahdella 34A 183B C -luo-
kan (6 kg) sammuttimella.

Räjähdysvaarallisissa kohteissa on tulityöt 
kielletty ilman työlupaa ja riskien arviointia. 
Räjähdysvaarallisia kohteita ovat mm.

●● polttoainevarastot
●● kaasupullovarastot
●● räjähdevarastot
●● panostus- ja räjähteiden 

kuljetusajoneuvot
●● ATEX-tilat.

5.4 Ajoneuvot
Kaikissa kaivos- ja tehdasalueella työsken-
televissä ajoneuvoissa ja työkoneissa on 
oltava seuraavat varusteet:

●● ajoneuvon omistajan tunnus ja ajoneu-
von numero

●● hälytysohje
●● liikennevakuutus (jos rekisterissä)
●● merkkivalaisin ja hälytysmajakka katolla 

sekä ensiapulaukku
●● turvaviiri
●● tarkoitukseen sopiva hinausliina tai 

-puomi, pois lukien raskaat ajoneuvot

●● henkilöajoneuvoissa vähintään sammu-
tin 34A 183B C -luokka (~ 6 kg)

●● huoltoajoneuvoissa vähintään sammutin 
55A 233B C -luokka (~ 12 kg)

●● työkoneissa vähintään sammuttimet  
2 x 55 A 233B C -luokka (2 x ~ 12 kg) tai 55 
A 233B C -luokka + 2 x 34A 183B C -luok-
ka (~ 12 kg + 2 x ~ 6 kg)

 - ajoneuvojen ja työkoneiden sammut-
timet sekä raskaiden ajoneuvojen 
sammutusjärjestelmät on tarkastet-
tava vuosittain valtuutetun sammu-
tintarkastajan toimesta sammutus-
järjestelmä myös akuille

●● työkoneissa ja huoltoajoneuvoissa 
peruutushälytin.

Jokaiselle kaivoksen alueella työskentele-
välle ajoneuvolle ja työkoneelle on nimet-
tävä hoitaja, joka huoltaa ja tarkastaa sen 
määräajoin, kuitenkin vähintään kerran 
kuukaudessa, ja vastaa siitä, että se on 
määräysten mukaisessa kunnossa. 

Tarkastuksissa on käytävä läpi ajoneuvon/
työkoneen

●● ohjauslaitteet
●● valot ja jarrut, kuorma-autoista myös 

jarruvälykset
●● sammuttimet ja sammutusjärjestelmät
●● turvalaitteet työkoneista
●● moottoritilan puhtaus.

Tarkastukset on kirjattava ja tarkastus-
pöytäkirjat on pyydettäessä toimitettava 
nähtäväksi tilaajan edustajalle sekä esi-
tettävä pyydettäessä tilaajan tarkastus-
ten tai kaivos- ja työsuojelutarkastusten 
yhteydessä.
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5.4.1 Maanalaisen kaivoksen erilliset 
ajoneuvovaatimukset
Henkilöautot ja vastaavan kokoiset 
huoltoajoneuvot

●● suositus: pakokaasumittaukset 3 kk:n 
välein (CO- ja savutusarvot)

●● ei bensiinimoottoria 
●● neliveto 
●● kaksi 34A 183B C -luokan sammutinta tai 

yksi 55 A 233B C -sammutin, tarkastus-
väli ½ vuotta

●● jarrujen tarkistus ennen työvuoron alkua
●● pelastuslaite (tilaaja määrittelee) per 

ajoneuvon virallinen istumapaikka
●● lisäperuutusvalot
●● valomasto henkilöautoihin.

Lisäksi suositellaan
●● alennusvaihteet 
●● peilinlämmittimet 
●● valomasto pakettiautoihin 
●● pysäköintikiilat.

Kuorma-autot ja työkoneet 
●● suositus: pakokaasumittaukset 3 kk:n 

välein 
●● ei bensiinimoottoria 
●● jarrujen tarkistus ennen työvuoron alkua 
●● pelastuslaite (tilaaja määrittelee)
●● automaattinen sammutusjärjestelmä, 

joka on suunniteltu ko. ajoneuvon moot-
toritilan sammutukseen, jonka mini-
misammutinteho on vähintään 2 m3 ja 
jonka kuljettaja voi laukaista ohjaamosta 
kertalaukaisulla 

●● suositus: sammutusjärjestelmä myös 
akuille

●● lisäperuutusvalot 
●● pysäköintikiilat työkoneisiin (ei koske 

kivi/kuorma-autoja), mikäli ajoneuvosta 
ei löydy hydraulisia tukijalkoja. 

Lisäksi suositellaan
●● peruutuskamera 
●● alennusvaihteet 
●● ajopiirturi 
●● neliveto 
●● pysäköintikiilat kuorma-autoihin.

5.4.2 Maastoliikenneajoneuvot 
(mönkijät, kelkat, moottoriveneet)

●● yhtiön tunnukset 
●● ajoneuvon numero 
●● merkkivalaisinmasto (kiinteä keltainen 

valo, väh. 30 cm kuljettajan yläpuolella)
●● hälytysmajakka (keltainen valo)
●● EA-laukku 
●● 1 kpl 13A 89B C -luokan sammutin, tar-

kastusväli ½ vuotta
●● hinausköysi tai -puomi 
●● liikennevakuutus (mönkijä, kelkka)
●● veneessä ja vesistöissä liikuttaessa 

hyväksytyt ja tarkistetut pelastusliivit.

5.5 Liikenne
Ajoneuvoa ei saa ajaa kaivosalueella ilman 
tilaajan antamaan ajolupaa. Lupa on 
henkilökohtainen.

Maanalaiseen kaivokseen tai avolouhok-
seen meno ajoneuvolla vaatii työnjohdon 
erillisen luvan.

Nopeusrajoitus kaivosalueella on  
40 km/h. Nopeusrajoitukset voivat vaihdel-
la eri alueilla tai sääolosuhteiden mukaan. 

Merkittyjä ajoreittejä ja liikennesääntöjä on 
noudatettava. 

Alueelle ei saa tehdä väliaikaisia oiko- tai 
ajoreittejä ilman lupaa.

Tiet ja muut kulkuväylät on pidettävä 
vapaana pelastustoiminnalle sekä konei-
den ja laitteiden siirroille.
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5.6 Polttonesteiden kuljetukset 

Mikäli toimittaja saa luvan vapaarajan ylit-
täviin polttonesteiden kuljetuksiin alueel-
la, on tähän käytettävä ajoneuvoa, jonka 
tulee olla VAK-asetuksen (194/2002) 22 §:n 
mukaisesti hyväksytty ja jonka säiliön tulee 
täyttää VAK-lain 13 a §:n ja sen nojalla sää-
detyn ministeriön asetuksen (277/2002) 
vaatimukset. 

Polttonestekuljetuksia suorittavilla henki-
löillä tulee olla VAK-lain 11 §:n ja asetuksen 
(194/2002) 15 §:n mukainen koulutus tai 
muu pätevyys tehtävään. 

Irtosäiliön tulee olla kaksoispohjallinen. 
Kuljetuksen yhteydessä irtosäiliöiden 
liikkuminen on estettävä tarkoituksen-
mukaisilla kuormaliinoilla tai vastaavilla 
menetelmillä.

5.7 Vaaralliset kemikaalit ja 
säteilylähteet

Toimittajan on sovittava kirjallisesti tilaajan 
kanssa työmaalla käytettävistä ja säilytet-
tävistä vaarallisista kemikaaleista ja sätei-
lylähteistä. Kemikaalien varastointia sää-
dellään lainsäädännössä ja siten joidenkin 
kemikaalien kuljettamiseen ja varastointiin 
tarvitaan erillinen lupa viranomaisilta. 
Lupapäätösten määräykset on huomioitava 
ohjeistuksissa ja työmenetelmissä.

Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden 
on oltava työmaalla nähtävillä. Kemikaalit 
on merkittävä ja säilytettävä niitä koske-
vien määräysten mukaisesti. 

Jätteiden hävittäminen on tehtävä jäte-
huoltomääräysten mukaisesti.

Silloin, kun käytetään röntgenlaitteita tai 
muita vastaavia laitteita, vaaravyöhyke 

tulee sulkea selvästi näkyvin merkein tai 
järjestää vaara-alueen vartiointi. Vaa-
ravyöhykkeellä saa liikkua ainoastaan 
kuvaushenkilökunta.

Toimittajan omien kaasupullojen tuonti 
edellyttää tilaajan antamaa lupaa.

Kaasupullovarastot on sijoitettava ulos 
palamattomasta materiaalista valmistet-
tuun lukittuun katokseen. Pullot on pidet-
tävä varastossa pystyasennossa tuettuina. 
Työssä käytettävät irralliset kaasupullot on 
sijoitettava pullokärryille tai vaihtoehtoi-
sesti tuettuina tukevasti pystyasentoon. 

Työajoneuvoissa käytettävät kaasupullot 
on kiinnitettävä luotettavasti. Kaasupullon 
avain on pidettävä käytön aikana pullon 
venttiilissä. Venttiilipalon varalta tulee 
hitsausvarusteisiin kuulua palonkestävä 
käsine venttiilin sulkemista varten. Kaasu-
pullot on varustettava takaiskuventtiilillä ja 
letkut takatulisuojalla. Kaasupullokärryissä 
on oltava 34A 183B C -teholuokan (~6 kg) 
sammutin. 

Tyhjät kaasupullot tulee viivyttelemättä 
siirtää pois työkohteesta. Työn päätyttyä 
on suljettava pulloventtiilit ja letkut kerät-
tävä pois kärryihin tai vastaaviin säilytys-
kohteisiin. Pullovarastot on merkittävä 
asianmukaisin tunnuksin.

Palavia nesteitä, kaasuja ja voiteluöljyjä ei 
saa varastoida sisätiloihin, vaan tarvittavat 
varastot on sijoitettava ulos palamattomis-
ta rakennusaineista tehtyihin lukittuihin 
katoksiin. Varastojen ulkopuolella täytyy 
olla merkinnät asianmukaisin tunnuksin.

5.8 Opasteet
Jokainen kaivosalueella toimiva yritys 
(tilaaja tai palveluntoimittaja) vastaa siitä, 
että onnettomuustilanteessa pelastus- ja 
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lääkintähenkilöstöllä on tarvittavat tiedot, 
ohjeet ja opasteet onnettomuuspaikalle. 

Urakoitsijan on asennettava työkohteisiin-
sa, työmaa- ja varastokopeille heijastavat 
opasteviitat, joista ilmenee urakoitsijan 
nimi ja työkohde, työkone tai varastoalue. 

Opasteviittoja tulee olla riittävä määrä, 
jotta pelastus- ja lääkintähenkilöstö osaa 
yksiselitteisesti kohteeseen.

Toimittajan tulee sopia tilaajan kanssa 
käytännöistä opastuksen järjestämiseen 
työkohteelle.

5.9 Räjäytykset
Kaivosalueella suoritetaan louhinta- 
räjäytyksiä. 

Räjäytysten aikana alueita vartioidaan ja 
avolouhosräjäytyksistä varoitetaan myös 
räjäytyssummerein.

Räjäytysvartijoiden ohjeita ja räjäytyksiin 
liittyviä suoja-alueita, varoaikoja, kiel-
to- ja varoitustauluja on noudatettava 
ehdottomasti.

5.10 Henkilökohtaiset suojaimet
Kaikkien on käytettävä kaivosalueella 
toimittaessa seuraavia henkilökohtaisia 
suojaimia:

●● varvas- ja naulaanastumissuojalla varus-
tetut turvajalkineet

●● asianmukainen, kyseiseen työhön sovel-
tuva ja heijastimilla varustettu näkyvä 
suojavaatetus

●● asianmukaisesti hyväksytty kypärä
●● hyväksytyt suojalasit tai silmäsuojalla 

varustettu kypärä
●● kuulonsuojaimet
●● maan alla henkilökohtainen 

pakenemislaite

●● maan alla henkilökohtainen valaisin
●● hengityksensuojaimen käyttö 

aluekohtaisesti
●● muut suojaimet työ- tai aluekohtaisen 

riskien arvioinnin perusteella.

Käytä kuulonsuojaimia silloin, kun meluta-
so ylittää 80 dB(A) tai niitä on alueella tai 
tiloissa ohjeistettu pidettäväksi.

Käytä suojalaseja ulkoalueilla, avolouhok-
sessa, maanalaisessa kaivoksessa ja tuo-
tantotiloissa. Kaivosyhtiö voi määritellä 
alueet, joissa silmiensuojaimia ei tarvitse 
pitää.

Suojaimia ja vaatetusta on käytettävä aina 
liikuttaessa alueella. Tilaaja voi määritellä 
erikseen liikkumisen sosiaalitiloihin siviili-
vaatteissa, jos niiden sijainti niin edellyttää.

5.11 Nosto- ja siirtotyöt

Käytettävien nostolaitteiden ja nostoapu-
välineiden on oltava säädösten mukaisia. 

Käytettävien nostoapuvälineiden on oltava 
virheettömiä ja tarkastettuja.

Nostolaitteita saa käyttää vain asianmu-
kaisen laitekoulutuksen ja kirjallisen luvan 
saanut henkilö, jonka tulee tuntea nosto-
laitteita koskevat määräykset.

Henkilönostoja saa suorittaa vain henkilö-
nostimilla, ellei kirjallisesti muuta sovita.

Nostotöitä varten on määrättävä vastuu-
henkilö, joka vastaa siitä, että nostotyö 
suoritetaan turvallisesti.
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Nostolaitteille tai nostokoneille on ennen 
nostotöiden aloittamista

●● varmistettava sijoituspaikan vakavuus
●● tehtävä pystytystarkastus.

Raskaista (>5 tn) ja erikoisnostoista on 
laadittava kirjallinen nostosuunnitelma. 
Suunnitelman laatii nostotyön toimittaja ja 
esittää sen tilaajalle.

5.12 Putoamisvaaralliset työt
Työtasot, kulkutiet, ajoneuvot/työkoneet 
ja telineet on varustettava suojakaiteilla 
silloin, kun putoamiskorkeus on yli kaksi 
metriä.

Avoimien louhosten, aukkojen, nousujen 
jne. eteen on rakennettava turvapenkka ja 
alue on lisäksi rajattava verkolla, varoitus-
kylteillä sekä keltaisella vilkkuvalolla.

Käytä turvavaljaita ja -tarrainta aina
●● harjakatolla työskennellessäsi
●● katolla työskennellessäsi, jos kaiteita ei 

ole asennettu
●● työskennellessäsi kaksi metriä lähempä-

nä reunoja, joista on mahdollista pudota 
yli kaksi metriä

●● työskennellessäsi ajettavilla 
henkilönostimilla.

5.13 Työmaasähköistys
Sähkötyöt on tehtävä sähköturvallisuuslain 
410/1996 ja sen nojalla annettujen määräys-
ten mukaisesti. 

Sähkölaiteet on sijoitettava niin, etteivät 
ne rikkoonnu helposti eivätkä aiheuta kom-
pastumisen tai sähköiskun vaaraa. 

Ajoteillä olevat kaapelit on merkattava ja 
joko suojattava tai ripustettava riittävän 
korkealle. 

Jos työmaalla on eristämättömiä johtoja, 
joita ei voida saattaa jännitteettömik-
si, on sähkötapaturman vaara estettävä 
suojarakenteilla.

5.14 Odottamattoman 
käynnistymisen estäminen

Odottamattomalla käynnistymisellä tar-
koitetaan käynnistymistä, joka aiheutuu 
esimerkiksi

●● ohjausjärjestelmän vikaantumisesta
●● energiasyötön palaamisesta
●● tarkoituksettomasta käynnis- 

tyskäskystä.

Myös normaali automaatiojärjestelmän 
mukainen käynnistyminen voi olla koh-
teessa olevan näkökulmasta odottamaton. 
Lisäksi virtaavan aineen purkautuminen 
työkohteeseen sisältyy tässä ohjeessa 
kuvattuihin odottamattomasta käynnistyk-
sestä aiheutuviin vaaroihin.

Työkohde on tehtävä jännitteettömäksi ja 
odottamaton käynnistyminen estettävä, ja 
putkistot on tarvittaessa tyhjennettävä ja 
huuhdottava sekä suljettava luotettavas-
ti. Tässä yhteydessä voidaan puhua myös 
siitä, että työkohde saatetaan nollaener-
giatilaan (NET) eli ettei mikään energian 
purkaus aiheuta vaaraa. 

NET tulee varmistaa yhdessä tilaajan 
edustajan kanssa riittävillä suunnittelu- ja 
valmistelutoimilla. Tilaaja antaa työluvan 
kohteeseen.

5.15 Teline- ja tikastyöskentely
Käytettävien telineiden on oltava sää-
dösten mukaisia. Telineet on ennen käyt-
töönottoa tarkastettava ja varustettava 
telinekortilla. 
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Tilapäisten ja kiinteiden rakennelmien ja 
telineiden yhteiskäytöstä tulee urakoit-
sijan pyrkiä sopimaan hyvissä ajoin, jotta 
vältytään jatkuvalta rakentamiselta ja 
purkamiselta. 

Nojatikkaita saa käyttää vain tilapäisinä 
kulkuteinä, ja A-tikkaita saa käyttää telinei-
den sijasta työalustana vain silloin, jos työ-
telineitä ei voida kohtuudella edellyttää ja 
työ on lyhytkestoinen (< 5 min) sekä asiasta 
on erikseen sovittu työnjohdon kanssa.

5.16 Säiliötyöt
Säiliöissä, kanaaleissa tai ahtaissa tiloissa 
työskenneltäessä tulee olla säiliötyölupa 
ja noudattaa tilaajan antamia säiliötyön 
ohjeita.

Vaarallisiksi luokitelluille säiliöille on laadit-
tava erotusohjeet.

Työntekijän tulee omalta osaltaan tehdä 
työhön liittyvä riskien arviointi ennen töi-
den aloitusta.

Työsuorituksen aikana säiliöihin pääsy 
asiattomilta tulee estää riittävin toimen-
pitein, esim. pään työntäminen säiliön tai 
tilan sisälle tulee estää.

Yksintyöskentely on kielletty. Säiliön ulko-
puolella tulee olla henkilö, joka valvoo työn 
turvallisuutta.

5.17 Henkilökortti ja kulunvalvonta
Alueella saa liikkua vain sellaisia henkilöitä, 
joilla on siihen lupa. 

Toiminnan harjoittajan omilla työntekijöillä 
ja ulkopuolisilla työntekijöillä on oltava hen-
kilön yksilöivä kuvallinen tunniste. 

Tunnistekortin tulee olla selkeästi näkyvillä, 
ja siinä on oltava henkilön ja työnantajan 
(palkan maksajan) nimi ja veronumero. 
Tunnisteesta on myös käytävä ilmi, onko 
henkilö työsuhteessa oleva työntekijä vai 
itsenäinen työnsuorittaja.

Tilaajan edustajien antamia ohjeita ja rajoi-
tuksia työskentely- ja oleskelualueista on 
noudatettava. 

Työmaalla liikkuvat sitoutuvat sallimaan 
vartioimishenkilöstön tai muun tilaajan 
nimeämän henkilön suorittamat tarkastuk-
set autoissaan ja kantamuksissaan. 

5.18 Alkoholi ja huumausaineet
Alkoholin tai muiden huumaavien aineiden 
tuominen alueelle, niiden nauttiminen tai 
niiden vaikutuksen alaisena esiintymi-
nen työpaikalla on kielletty. Työpaikalle 
saavuttaessa tai työpaikalla voidaan toi-
minnanharjoittajan tai heidän valtuutta-
mansa tahon toimesta tarkastaa henkilön 
veren alkoholipitoisuus puhalluttamalla 
toiminnanharjoittajan päihdeohjelman 
mukaisesti.

5.19 Öljyntorjunta 
Kaivoskoneissa on suuria määriä öljy-
jä ja polttoainetta. Alueella on oltava 
riittävä määrä tarkoitukseen sopivaa 
torjuntamateriaalia.
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6 Avolouhoksien turvallisuus

Miten avolouhos eroaa maanalaisesta 
kaivoksesta?
Avolouhinnassa ja louhintatyössä on otet-
tava huomioon vapaamman ympäristön 
asettamat vaatimukset ja tarpeet:

●● Räjäytysten yhteydessä vaaditaan 
varotoimia lohkareiden sinkoutumisen 
aiheuttaman vaaran poistamiseksi.

●● Vuodenaikojen vaihtelut ja lämpötilan 
muutokset ovat merkittäviä ja vaikutta-
vat työskentelyolosuhteisiin. Sateisina ja 
kylminä kausina kulkuväylät ja työpaikat 
voivat olla liukkaita ja jäisiä, jolloin niiden 
kunnossapitoon ja liukkauden torjun-
taan on panostettava voimakkaasti mm. 
varaamalla siihen riittävästi materiaalia, 
kalustoa ja henkilökuntaa.

6.1 Yleistä

Suomessa toimii paljon erikokoisia ja eri-
tyyppisiä avolouhoksia. Suurimpien louhos-
ten vuosittainen louhintamäärä on kymme-
niä miljoonia tonneja, mutta valtaosassa 
louhoksista toiminta on kuitenkin merkit-
tävästi vähäisempää. Siksi olosuhteet, käy-
tettävissä olevat resurssit, louhintakalusto 
ja toimintamallit vaihtelevat eri louhoksilla 
erittäin paljon. Tähän oppaaseen on pyritty 
keräämään kaikille avolouhoksille yhteisiä 
työsuojelun periaatteita. Muutamia suurille 
louhoksille tyypillisiä piirteitä on kuitenkin 
myös nostettu esille.     
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●● Tilapäisten työkoneurien pengerrykset 
voivat aiheuttaa näköesteitä tai muutok-
sia kulkureitteihin.

●● Vuodenaikojen vaihtuminen rapauttaa 
veden, pakkasen ja auringon vaikutuk-
sesta louhospenkereiden seinämiä. 
Yleensä kivien putoamisen ja pienten 
sortumien riski on suurimmillaan keväällä 
jäätyneiden louhosseinien sulaessa.

Muita tärkeitä eroja maanalaisen kaivoksen 
ja avolouhoksen välillä ovat seuraavat:

●● Avolouhoksen seiniä ei yleensä lujiteta 
(tueta), eivätkä ne ole koskaan täysin 
turvallisia. Työskentelyä ja liikkumista 
seinämien alla on siksi rajoitettava, ja sei-
nämät on aina tarkastettava ja tarpeen 
mukaan rusnattava ennen niiden alle 
menemistä tai töiden aloittamista.

●● Avolouhoksissa esiintyvä rakoilu ja lus-
tapinnat voivat aiheuttaa suuria kiila- ja 
lohkaresortumia ja kivien putoamista 

●● Sivukiven louhintamäärä on suuri, ja sivu-
kivi läjitetään laajoihin varastokasoihin.

●● Suurten avolouhosten raskas, satojen 
tonnien painoinen louhintakalusto ja 
suuri liikennemäärä ovat merkittäviä 
riskitekijöitä, joten työ- ja liikennejärjes-
telyihin pitää niissä kiinnittää erityisesti 
huomiota. 

6.2 Avolouhinnan suurimmat 
riskitekijät
Avolouhoksilla suurimmat riskitekijät ovat 
yleensä liikenneonnettomuudet, iskuva-
saroinnista (rammerointi) syntyvät heit-
teet, louhintakaluston tulipalot, sortumat 
ja putoavat sekä räjäytyksissä sinkoavat 
kivet, putoamiset louhintapenkereeltä tai 
läjityskasalta sekä erilaiset räjähdyson-
nettomuudet, jotka yleisimmin aiheutu-
vat räjäytettyyn louhekasaan jääneistä 
räjähtämättömistä.

Määrällisesti suurin tapaturmavaara on liu-

kastuminen tai kompastuminen työskente-
lyalueella tai työkoneesta poistuttaessa.

6.2.1 Rakenteellinen turvallisuus
Louhosseinämien stabiliteetti ja turvallisuus 
perustuvat oikeaan mitoitukseen ja rus-
naukseen. Avolouhoksen penkereiden kal-
tevuudet ja korkeudet, louhoksen yleiskal-
tevuus ja ramppien väliset kaltevuudet sekä 
turvatasanteiden leveydet suunnitellaan kal-
liomekaaniset olosuhteet huomioiden siten, 
ettei laajoja sortumia tapahdu. 

Yksittäiset penkereet, niiden korkeus 
ja kaltevuus sekä penkereiden väliset 
suojatasot suunnitellaan siten, etteivät 
seinämistä irtoavat lohkareet putoa alas 
louhokseen vaan pysähtyvät alapuoliselle 
suojatasolle. Isoilla avolouhoksilla käyte-
tään suunnittelun apuna kalliomekaanista 
mallinnusta. Suojatasot on mahdollisuuk-
sien mukaan puhdistettava niille kertyneis-
tä irtokivistä.

Jos louhoksen seinämät ovat jyrkät ja 
suojatasot ovat kapeat, louhosseinät 
yleensä turvallisuuden parantamiseksi 
silolouhitaan. Tässä käytetään yleensä 
esiraonräjäytysmenetelmää.

Kallion lujitusta käytetään avolouhoksessa 
yleensä vain korkeintaan paikallisesti kriitti-
sissä kohteissa. Tällöin lujituksena käytetään 
vaijeripultitusta, kalliopultteja ja verkotusta 
tai ruiskubetonointia. Kalliopulttien varaan 
seinämän reunalta laskettavia verkkoja voi-
daan käyttää myös tippuvien irtokivien ohjaa-
miseksi suojatasolle eli niin, että irtokivet 
eivät pääse tippumaan siitä alaspäin. 

Louhintapenkereet on rusnattava lastauk-
sen yhteydessä sekä ennen töiden aloit-
tamista niiden alapuolella. Jalankulku ja 
kevyellä ajoneuvolla liikkuminen niiden ala-
puolella on kuitenkin aina kielletty.
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Isoissa avolouhoksissa on avolouhok-
sen seinämien stabiliteettia valvottava 
niiden liikettä mittaavalla menetel-
mällä (ekstensometrimittaus, tutka- ja 
lasermenetelmät).

Vinojen ajoteiden eli ramppien sijoitus, 
leveys, kaltevuus ja kaarresäteet on mitoi-
tettava käytettävän kuljetuskaluston 
mukaan siten, että liikennöinti on turvallis-
ta kaikissa olosuhteissa. Jyrkkiä kaarteita 
on mahdollisuuksien mukaan vältettävä. 
Ulkokaarteet on pyrittävä putoamisen estä-
miseksi tekemään kallion puolelle. Erityistä 
huomiota tulee kiinnittää näkyvyyteen.

Avolouhos on aidattava ympäristön turvalli-
suuden sitä edellyttäessä.

Kallion pinta puhdistetaan kyllin leveältä 
louhoksen reunasta alkaen maasta ja irto-
kivistä ja muodostetaan sellainen luiska tai 
pengerrys, jota maakerroksen laatuun ja 
pohjaveden pintaan nähden voidaan pitää 
turvallisena. Yleensä puhdistetun kaistan 
leveys on 5–10 m. 

Avolouhokseen on järjestettävä yleisva-
laistus siten, että siellä työskentelevien on 
mahdollista hahmottaa ympäristönsä ja 
jalankulku on turvallista. Yleisvalaistus voi-
daan toteuttaa louhoksen reunoille asenne-
tuilla kiinteillä valomastoilla tai esim. perä-
kärrylle asennetuilla siirrettävillä mastoilla.

Siilinjärven kaivoksella on käytössä useita seinämien liikkeiden automaattiseen monitorointiin 
tarkoitettuja tutkajärjestelmiä.
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Työvalaistus perustuu työkoneiden ja 
ajoneuvojen valoihin sekä siirrettäviin 
valomastoihin.

Henkilöstön välinen yhteydenpito 
toteutetaan avolouhoksessa yleensä 
radiopuhelimilla.

6.3 Turvalliset työtavat
6.3.1 Yleistä
Mitään työtä ei saa tehdä, ennen kuin on saa-
nut siihen riittävän koulutuksen ja luvan. 

Tarkista työkoneen kunto, etenkin jarrut ja 
säätölaitteet, aina ennen työn aloittamis-
ta. Kaikilta koneen käyttäjiltä edellytetään 
koneen asiallista käsittelyä ja käyttöä. 
Työturvallisuuden ja koneen hyvän kun-
non ylläpitoon kuuluu myös sen pitäminen 
puhtaana.

6.3.2 Työskentelypaikka
Työpaikalle tultaessa on aina tarkastettava 
työskentelyalueen senhetkinen tila ja pois-
tettava turvallisuutta vaarantavat tekijät 
ennen varsinaisen työn aloittamista. 

Mikäli työkohde sijaitsee louhosrintauksen 
läheisyydessä, on aluksi varmistettava, 
ettei mitään turvallisuutta vaarantavaa 
pääse putoamaan, vierimään tai kaatu-
maan työkohteeseen eikä alueella ole 
sortumavaaraa. Tarvittaessa yläpuolinen 
rintaus on rusnattava ja yläpuolinen suo-
jataso puhdistettava. On myös tarkastet-
tava, ettei omalla työskentelyalueella ole 
sortumavaaraa. 

Jos työskentelypaikan ohi liikkuu raskaita 
työkoneita, on työalue suojattava turvaval-
lilla tai keiloilla ja lippusiimalla. Samalla on 
tarkastettava, ettei aktiivisia työkohteita 
sijaitse toistensa yläpuolella siten, että ne 
aiheuttavat vaaraa toisilleen. Jos on mah-
dollista, että omalta työskentelytasolta 

putoaa alemmalle tasolle kiviä tai muuta 
turvallisuutta vaarantavaa, on kulku vaa-
ra-alueelle estettävä. 

Rintauksen reunan tai muun putoamisvaa-
rallisen paikan läheisyydessä työskennel-
täessä on käytettävä turvavaljaita sekä tur-
vaköyttä ja tarrainta tai muuta putoamisen 
pysäyttävää tai estävää turvavälinettä.

Työtehtävän mukaan tarkastettavia asioita 
ovat yleensä seuraavat:

●● alueen siisteys ja järjestys
●● rampin ja muiden kulkuyhteyksien kunto
●● tarvittavat varoitustaulut ja -merkit
●● putoavat esineet, yläpuolinen rintaus, 

suojatasot ja turvavallit
●● sortumavaara omalla työskentelyalueella
●● vedenpoisto
●● näkyvyys, jos lähellä liikkuu raskasta 

kalustoa
●● riittävä valaistus
●● räjähtämättömät panokset
●● putoamissuojaus
●● turvallinen auton pysäköinti
●● ylä- ja alapuoliset työkohteet.

6.3.3 Liikenne
Liikennettä varten on rakennettava tiet ja 
rampit, jotka ovat riittävän leveät käyte-
tylle kalustolle. Kaksisuuntaiselle liiken-
teelle tarkoitetun tien ajokaistojen sopiva 
yhteisleveys on noin 3,5 kertaa suurimman 
ajoneuvon leveys. Mitoituksessa on otet-
tava huomioon tien reunaan mahdollisesti 
rakennettavat turvavallit.

Suurissa louhoksissa on hyvä periaate pyr-
kiä erottamaan raskaat louheenkuljetusau-
tot ja kevyet kulkuneuvot omille väylilleen. 
Nykyään on myös saatavilla mahdollisista 
törmäyksistä (ja ylinopeuksista) varoittavia 
järjestelmiä ajoneuvoihin ja koneisiin.

Putoamisvaarallisiin paikkoihin, kuten 
avolouhoksen ramppeihin, rakennetaan 
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ajoteiden reunaan riittävän korkeat suo-
javallit. Suojavallin korkeuden tulee olla 
noin puolet suurimman ajoneuvon renkaan 
halkaisijasta.

Kun lähestyt työssä olevaa konetta, 
varmista aina ennen vaara-alueel-
le menemistä, että koneen käyttäjä on 
havainnut sinut. Tässä voi käyttää esim. 
radiopuhelinviestintää.

Polttoaineen jakeluauton ajaminen edel-
lyttää ADR-koulutusta tai vastaavaa kaivok-
sen hyväksymää koulutusta. Räjähteitä tai 
niiden puolivalmisteita sisältävien ajoneu-
vojen kuljettaminen edellyttää työntekijän 
opastamista sekä kaivoksen myöntämän 
ajoluvan.

Ennen liikkeellelähtöä tarkista erityisesti 
ajoneuvon jarrujen ja hallintalaitteiden kun-
to. Älä aja epäkuntoisella ajoneuvolla vaan 
ilmoita vian havaittuasi siitä välittömästi 
esimiehellesi.

Ennen ramppiin ajamista kokeile jarrut. 
Pakkaskaudella suorita koejarrutuksia 
varmistaaksesi, että jarrupinnat eivät ole 
jäässä.

Joillain louhoksilla on kiellettyä ohittaa 
liikkeessä oleva louheenkuljetusauto kivien 
putoamisvaaran vuoksi. 

Liikenteessä on ajoneuvojen välillä pidet-
tävä riittävä turvaetäisyys. Normaalisti 
turvaetäisyydeksi riittää noin 30 m, mutta 
suurilla louhoksilla kuormatun louheenkul-
jetusauton perässä ramppia ylöspäin ajet-
taessa on turvaetäisyyden oltava vähintään 
50 m.

Pääsääntöisesti on kuormatulla ja suurem-
malla ajoneuvolla etuajo-oikeus muuhun 
liikenteeseen nähden. Väistämisvelvolli-
sen ajoneuvon on väistettävä niin, ettei 

kuormattu ajoneuvo joudu liian lähelle 
penkereen, ojan tms. reunaa. Väistämisvel-
vollisuudet on pyrittävä osoittamaan liiken-
nemerkein niin, että louhosalueella voidaan 
noudattaa normaaleja liikennesääntöjä. 

Mikäli ajoneuvo rikkoontuu kaltevalle pin-
nalle, jätä vaihde ja käsijarru päälle, käännä 
pyörät kohti seinää ja varmista paikallaan 
pysyminen vielä mekaanisella esteellä. Tal-
violosuhteissa on otettava huomioon, että 
ajoneuvo voi lähteä liukumaan käsijarrun 
ollessa päällä.

Jos jarrut pettävät ja ajoneuvo karkaa ala-
mäkeen, pysäytä se heti kääntämällä kohti 
avolouhoksen seinää.

Varo louheenkuljetusauton lavalta mahdol-
lisesti putoavia kiviä. Kierrä kiviautot riit-
tävän kaukaa ja väistä niitä riittävän kauas. 
Tämä on erityisen tärkeää jalankulkijoille. 

Aja aina riittävän etäällä kaivoskoneista ja 
pysäköi ajoneuvo aktiivisten työalueiden 
ulkopuolelle. Pysäköitäessä kaltevalle alus-
talle on pyörät käännettävä seinää tai muu-
ta estettä päin.

Pysäköinti avolouhospenkereiden alapuo-
lelle on kielletty. Myös jalankulku ja oleskelu 
penkereiden alla on kielletty. 

Jalankulkijan on väistettävä ajoneuvolii-
kennettä. Louhosalueella pimeän aikana 
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liikkuvan jalankulkijan tulee käyttää hei-
jastimia, taskulamppua tms. näkymisen 
parantamiseksi.

Avolouhosalueelle on määrättävä riittävän 
alhaiset nopeusrajoitukset. Louhoksessa ja 
rampeissa sopiva nopeus on noin 30 km/h ja 
suurilla ajoteillä 40–50 km/h. Nopeus on kui-
tenkin aina sovitettava vallitseviin olosuhtei-
siin siten, että liikennöinti on turvallista. 

Turvallisuuden kannalta on tärkeää huo-
lehtia ajoteiden yleisestä kunnossapidos-
ta, pölyn torjunnasta kesällä sekä lumen 
poistosta ja liukkauden torjunnasta talvel-
la. Ajo-olosuhteiden heikentyessä, esim. 
lumisateen tai sankan sumun vuoksi, on 
nopeusrajoitusta alennettava tai liikenne 
kokonaan keskeytettävä.

Suurissa louhoksissa on kevyissä ajoneu-
voissa käytettävä keltaista valomajakkaa 
tai vähintään kolmen metrin korkeuteen 
ulottuvaa huomioväristä turvaviiriä.

On suositeltavaa varustaa kaikki ajoneuvot 
ja työkoneet riittävillä käsisammuttimilla ja 
raskaat työkoneet sen lisäksi automaatti-
silla moottoritilan sammutusjärjestelmillä. 
Sisällä työkoneiden hytissä on oltava käsi-
sammutin, jolla voidaan varmistaa hytistä 
poistuminen tulipalon sattuessa. Kaikki 
ajoneuvot ja työkoneet on syytä varustaa 
myös ensiapupakkauksin.    

6.3.4 Poraus
Ennen porausta on porakenttä puhdistet-
tava ja tarkastettava, ettei siihen ole jäänyt 
räjähtämättömiä panoksia. Niitä on voinut 
jäädä mm. ylempään, jo pois louhittuun pen-
kereeseen porattujen reikien pohjiin. 

Jos reikää porattaessa on jostain syystä 
aihetta epäillä, että siinä on räjähteitä, on 
poraaminen heti lopetettava. Mikäli täl-
laisessa tilanteessa kruunu tai poratanko 

on jumissa, on syytä epäillä, että räjäh-
dysaine on tukoksen syy. Kankiletkaa ja 
kruunua ei saa avata, ennen kuin tukoksen 
syy on selvitetty. Tilanteessa on vakava 
räjähdysvaara.

Mikäli mahdollista, on porauksen suunnitte-
lussa reiät sijoitettava ylemmältä penkereel-
tä porattujen reikien pohjien väleihin, jolloin 
ei ole vaaraa porata niissä mahdollisesti 
oleviin räjähtämättömiin panoksiin. Reiät 
on tällöin myös porattava suunniteltuihin 
paikkoihin. 

Haasteena varsinkin pienemmällä reikä-
koolla on reikien taipuminen, jolloin van-
han reiän pohjan määrittäminen on vai-
keaa, ellei ole mahdollisuutta tehdä reiän 
taipumamittauksia.

Kynsiä porattaessa on erityisen suuri vaara 
porata räjähtämättömään panokseen. Ne 
on siksi aina puhdistettava ja tarkastettava 
ennen porausta. Toinen vaihtoehto on mer-
kitä selvästi vanhojen reikien pohjien sijainti 
kynsiin ennen niiden poraamista. Porakenttä 
on puhdistettava myös silolouhinnassa, jossa 
reikiä ei voi aina sijoittaa vanhojen reiän-
pohjien väleihin. Poravaunussa olisi hyvä olla 
panssarilasi ja vahvistettu ohjaamon pohja.

Tarkista hytillisessä poravaunussa ennen 
työn aloittamista, että ohjaamon ovet ovat 
kiinni, ikkunanpesimillä riittävästi pesunes-
tettä, ilmastointilaitteen suodattimet kun-
nossa ja lämpötila oikein säädetty. Tarkkaile 
myös säännöllisesti pölynsitomislaitteiden 
toimintaa.

Siirtäessäsi konetta varo etenkin epätasai-
sella alustalla koneen äkillisiä, tahattomia 
liikkeitä, kuten liukumista sivulle. Pidä puo-
mi siirron aikana alhaalla kuljetusasennos-
sa. Porakoneen siirroissa on tarkoin otet-
tava huomioon alueen epätasaisuus ja siitä 
johtuvat varotoimet.
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Vuoron lopussa jätä kone sellaiseen asen-
toon, ettei hydraulisen järjestelmän vuoto 
tai muu vastaava seikka aiheuta koneen tai 
puomin äkillistä liikettä.

6.3.5 Panostus ja räjäytys
Louhokselle on nimettävä räjäytystyön 
johtaja, joka vastaa koko tuotantoketjun 
turvallisuudesta, porauksen suunnittelusta 
panostukseen ja räjäytykseen. 

Suurimpia riskejä panostus- ja räjäytys-
työssä on se, että kiviä sinkoutuu räjäy-
tettävästä kentästä tai räjähtämättömiä 
panoksia jää räjäytettyyn louhekasaan tai 
sen alapuoliseen kallioon.

Panostus- ja räjäytystyön laatu on erittäin 
tärkeä louhosseinien turvallisuudelle ja 
suojatasojen toimivuudelle. Samoin sillä on 
suuri merkitys lastauksen ja koko tuotanto-
ketjun tehokkuudelle. 

Panostus- ja räjäytystyössä on kaikin keinoin 
pyrittävä varmistamaan kaikkien panosten 
räjähtäminen, sillä räjähtämättömät panok-
set aiheuttavat suuren riskin kaivoksen muis-
sa työvaiheissa ja myös rikastamolla. Räjäh-
tämättömät panokset on raportoitava ja 
käsiteltävä samaan tapaan kuin kaikki muut-
kin turvallisuushavainnot. Samoin on rapor-
toitava myös kaikissa töissä tapahtuneet 
poikkeamat, jotka voivat johtaa tilanteeseen, 
etteivät kaikki kentän panokset räjähdä. 

Kivien sinkoutumista ei avolouhinnan massa-
räjäytyksissä voi täysin välttää, ja turvallisuus 
perustuu siksi vaarallisen alueen räjäytyksen 
aikaiseen evakuointiin ja vartiointiin. Ennen 
räjäytystä kaikki ihmiset on evakuoitava 
vaara-alueelta ja vaara-alueelle johtaville kul-
kureiteille on asetettava vartiomiehet, jotka 
estävät pääsyn vaara-alueelle. Suurissa avo-
louhoksissa käytetään vaara-alueen säteenä 
yleensä vähintään 500 metriä. 

Vartiomiesten ja räjäytystyön johtajan on 
oltava koko ajan yhteydessä toisiinsa esim. 
radiopuhelimen välityksellä. Vartiomiesten 
tehtävä on estää vaara-alueelle pääsy ja 
ilmoittaa välittömästi räjäytystyön johta-
jalle, jos vaara-alueella havaitaan ihmisiä 
tai ilmeisessä vaarassa olevaa omaisuutta. 
Tässä tulee ottaa huomioon myös lentolii-
kenne. Räjäytystyön johtaja saa antaa luvan 
kentän räjäyttämiseen vasta varmistut-
tuaan siitä, ettei vaaraa aiheudu.

Yleensä avolouhinnassa käytetään louhinta-
rei’issä kahta nallia. Täten varmistetaan reiän 
räjähtäminen, vaikka toinen nalleista tai joh-
timista/impulssiletkuista olisi viallinen.

Käytettävästä sytytysjärjestelmästä (nalli-
tyypistä) riippumatta panostettu kenttä tai 
panostustyömaalla olevat räjähdysaineet 
voivat räjähtää, jos salama iskee niiden välit-
tömään läheisyyteen. Siksi, jos ei ole täysin 
varmaa, ettei louhosalueella ole panostettuja 
reikiä tai räjähdysaineita, pitää kaikki työt 
avolouhoksella lopettaa ukonilman nous-
tessa. Louhosalue pitää tällöin evakuoida 
ja asettaa tuloteille vartiomiehet samaan 
tapaan kuin räjäytysten aikana.  

Panostajan on tehtävä räjäytettävästä ken-
tästä kirjallinen räjäytyssuunnitelma, joka 
sisältää tiedot porauksesta, räjähteestä ja 
sen määrästä, panostamisesta, sytytykses-
tä ja sytytysjärjestelmästä, peittämisestä 
(täkkäyksestä), räjäytysajankohdasta, vaa-
rallisesta alueesta ja varmistustoimenpi-
teistä sekä muista räjäyttämisen turvalli-
suuteen vaikuttavista tekijöistä.

Räjähteitä saa käsitellä ja käyttää räjäytys-
työn vastuuhenkilön, ylipanostajan, vanhem-
man panostajan tai nuoremman panostajan 
pätevyyskirjan saanut henkilö ja hänen välit-
tömässä valvonnassaan muu täysi-ikäinen 
henkilö, jolla on kyseiseen räjäytystyöhön riit-
tävä ammatillinen osaaminen.
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Panostettu kenttä on merkittävä selvästi 
kulun estävään suuntaan asetetuilla varoi-
tuskilvillä. Panostus- ja räjäytystyöhön kuu-
lumattomien henkilöiden pääsy panostetulle 
kentälle on kielletty.

Räjäytykset eivät ole sallittuja pimeällä tai 
huonon näkyvyyden vallitessa, ellei turvalli-
suutta pystytä varmistamaan.

Räjäytykset on mahdollisuuksien mukaan 
hyvä kuvata turvallisen etäisyyden päästä 
joko suurnopeuskameralla tai normaalilla 
kameralla. Kuvamateriaalia voi hyödyntää 
esimerkiksi panostajien koulutuksessa tai 
mahdollisissa tutkintatapauksissa.

Räjäytyksen jälkeen räjäytystyön johtajan 
on varmistettava, että kaikki panokset ovat 
räjähtäneet. Kenttien tarkastuksen saa aloit-
taa aikaisintaan viiden minuutin päästä räjäy-
tyksestä. Jos kenttään on jäänyt räjähtämät-
tömiä reikiä, voidaan ne tilanteen mukaan 
joko kytkeä ja räjäyttää heti uudestaan tai 
alue voidaan merkitä ja eristää sekä räjäyt-
tää reiät myöhemmin sopivana ajankohtana. 
Kenttien tarkastuksessa on tarkkailtava kaik-
kia seikkoja, jotka voivat vaikuttaa töiden jat-
kamiseen avolouhoksessa. Näitä ovat räjäh-
tämättömien panosten lisäksi mm. häkä- ja 
muut kaasupitoisuudet räjäytetyillä kentillä 
ja niiden ympäristössä, mahdolliset räjäytyk-
sistä singonneet ja vaaraa aiheuttavat kivet 
sekä räjäytyksen aiheuttamat sortumat.

Kun mennään vasta räjäytetylle kentälle, 
on suositeltavaa käyttää ilman häkäpitoi-
suudesta varoittavia mittareita. Työt ken-
tällä saa aloittaa vasta häkäpitoisuuden 
laskettua terveydelle vaarallisen HTP-rajan 
alapuolelle. Tähän voi suurissa räjäytyksis-
sä säätilan mukaan mennä jopa 1–2 tuntia. 
Suositeltavaa on käyttää monikaasumitta-
ria, jossa on myös typen analysointi (epäon-
nistunut palaminen voi aiheuttaa merkittä-
viä määriä typpeä painanteisiin).

Seinämä räjäytetyn kentän takana ja vie-
ressä tulee tarkastaa aina räjäytyksen jäl-
keen ja tarvittaessa rusnata ennen lastauk-
sen aloittamista.

Jos joudutaan sulattamaan jäätyneitä 
porareikiä auki höyryllä, on käytettävä tar-
koitukseen soveltuvia suojaimia. Höyrytet-
täessä on seistävä porareiän sivulla.

6.3.6 Lastaus 
Avolouhoksella lastaus tapahtuu tela-alus-
taisella kaivinkoneella tai pyöräkuor-
maajalla. Louhe kuljetetaan dumpperilla, 
kuorma-autolla tai louheenkuljetusautolla. 
Suurimpia riskejä lastauksessa on se, että 
räjähtämätön panos räjähtää kiven tai las-
tauskoneen kauhan iskusta tai hierrosta 
sekä lastattavan kivikasan rintauksen vyö-
ryminen tai kivien putoaminen kaluston 
päälle. 

Jos lastauksen aikana löytyy räjähtämätön 
panos, on kaikki toiminta sen välittömässä 
läheisyydessä heti lopetettava ja asiasta 
on ilmoitettava työnjohdolle. Työnjohta-
ja huolehtii siitä, että paikka eristetään 
vähintäänkin 10 metrin säteellä panoksesta 
merkkinauhoilla tai keiloilla. Räjäytystyön 
johtaja tai nimetty sijainen päättää, mitä 
panokselle tehdään. Se voidaan joko pois-
taa, mikäli tämä on mahdollista tehdä tur-
vallisesti, tai räjäyttää myöhemmin. 

Jos lastaus tapahtuu panostetun kentän 
läheisyydessä, on lastattavan kivikasan 
reuna merkittävä siten, että lastauskoneen 
kuljettaja voi selvästi havaita lähestyvänsä 
panostettua kenttää. Panostettua kenttää 
vasten voi olla syytä jättää lastaamatta 
tukipenkka, joka estää panostettuja reikiä 
sortumasta lastauksen aikana.

Lastattavan louherintauksen yllättävä 
vyöryminen tai kivien putoaminen voi 
vaurioittaa työkoneita tai voi aiheuttaa 
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Louheenkuljetusauton kuormasta tielle 
pudonneet kivet aiheuttavat vaaraa liiken-
teelle, ja siksi vaarallisista lohkareista on 
välittömästi ilmoitettava työnjohdolle, joka 
vastaa niiden poistamisesta. Suurissa lou-
hoksissa on jatkuvasti toimiva ns. kivipar-
tio, joka huolehtii teiden kunnosta ja kuor-
masta pudonneiden kivien poistamisesta.

6.3.8 Läjitys
Suurin riski läjityksessä on läjitettävän pen-
kereen sortuminen ja louheenkuljetusau-
ton putoaminen penkereeltä. 

Läjitys tehdään päällekkäisinä penkereinä, 
joiden väliin jätettävät tasanteet tukevat läji-
tyskasaa ja toimivat kulkuväylinä laajennet-
taessa läjitysaluetta. Sopiva läjityskerroksen 
paksuus on noin 10 metriä. 

Läjitysalueen pohjan on oltavan niin luja, ettei 
se painu läjitettävän penkereen alla. Pohja 
voidaan tarvittaessa ensin tukea normaalia 
läjityskerrosta ohuemmalla kivikerroksella. 

Läjitysalueelle kipatessa on kaksi turvallisek-
si hyväksyttyä työtapaa. Kivet voidaan joko 
kipata tasanteelle turvalliselle etäisyydelle 
läjityspenkereen reunasta ja puskea siitä 
puskukoneella alas luiskaan tai kivet voidaan 

turvallisuusriskin. Kuokkakaivinkoneella 
lastattaessa on siksi yleensä käytettävä 
lastauspetiä, jonka päällä kone työsken-
telee muutamia metrejä lastaustason ylä-
puolella. Lastauspedin ja lastattavan lou-
hekasan välissä on lisäksi oltava turvaoja, 
joka pysäyttää kasasta vyöryvät kivet. Las-
tattavaa kasaa voidaan joskus joutua myös 
madaltamaan puskukoneella leikkaamalla. 

Pistokaivinkoneella lastattaessa vaaralli-
sen korkeaa louhekasaa voidaan madaltaa 
puskukoneella leikkaamalla tai lastaus voi-
daan tehdä useampana kerroksena.

Lastauksen edetessä on seurattava seinä-
män kuntoa mahdollisten sortumien varal-
ta. Lastauksen yhteydessä tulee louhosrin-
taus myös rusnata. Perusrusnaus tehdään 
yleensä heti lastauksen jälkeen siinä käyte-
tyillä raskailla ja tehokkailla koneilla. Myö-
hemmässä seinien rusnauksessa ja puh-
distuksessa voidaan sen jälkeen käyttää 
kevyempää ja liikkuvampaa kalustoa.

6.3.7 Kuljetus
Liikenneonnettomuus ja louheenkuljetusau-
ton kyydistä putoavat kivet ovat suurimmat 
riskit kuljetuksessa. Niihin liittyviä asioita on 
käsitelty jo edellä luvussa 6.3.3 Liikenne. 
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kipata suojavallin ylitse suoraan alas luis-
kaan. Suoraan kasalta alas kipatessa pitää 
penkereen reunan olla mielellään hieman 
ylöspäin viettävä ja sen tulee olla myös sivu-
suunnassa kaltevuudeltaan tasainen. 

Tasanteella pitää olla riittävän korkea suoja-
valli, joka estää louhosautoa putoamasta alas 
luiskaan sen peruuttaessa kippauspaikalle. 
Sopiva suojavallin korkeus on noin puolet 
louheenkuljetusauton renkaan halkaisijasta. 
Kumpaakin kippaustapaa voidaan käyttää 
vaihtoehtoisesti työtilanteen mukaan.

Mikäli läjitysalueella tai malmin varastoin-
tialueella samaa kasaa sekä täytetään että 
puretaan yhtä aikaa, tulee toiminnassa nou-
dattaa erityistä varovaisuutta. Koska kasaa 
purettaessa rintaus yleensä asettuu louheen 
vierintäkulmaa jyrkempään kulmaan ja voi 
muodosta purkupaikalle lipan, on suositelta-
vaa, että purkualueen kohta eristetään kasan 
yläpäässä kippaamisen estämiseksi. 

6.3.9 Seinien ja suojatasojen 
puhdistus irtoavista kivistä
Seinämät rusnataan aina tarkoitukseen 
soveltuvalla koneella. Työssä voidaan käyt-
tää joko kaivinkonetta tai puomiin asen-
nettua iskuvasaraa. Poikkeustapauksissa, 
kuten korkeilla seinämillä, voidaan käyttää 
tarkoitukseen soveltuvaa nosturia ja tehdä 
työ käsin nostokorista.

Rusnausta tehtäessä on työskentely tai 
liikkuminen kivien putoamisvyöhykkeellä 
estettävä kieltotauluilla, kulkuesteillä tai 
muulla luotettavalla tavalla. Jos kiviä voi 
pudota alemmalle tasolle, on kulku myös 
sinne estettävä.

Jos seinään tai penkereen juureen jää 
isoja kynsiä, joita ei voida poistaa rusnaa-
malla ja jotka vaarantavat turvallisuuden 
esim. kaventamalla suojatasoja, pitää ne 
poistaa poraamalla ja räjäyttämällä. Seinä-

mäkynsien irrotus voidaan tehdä kahdella 
tapaa: joko poraamalla suoraan kynteen ja 
panostamalla se komusuojauksella varus-
tettua laitetta käyttäen tai poraamalla 
seinäkynnen alue yläpuolella olevaa tasoa 
kaventaen. 

Suojatasojen täyttyminen irtokivillä on 
erityinen ongelma louhoksilla, joilla töitä 
tehdään useissa, toistensa yläpuolella ja eri 
korkeustasoilla sijaitsevissa kohteissa. Täl-
löin kun ylemmässä kohteessa räjäytetään, 
täyttyvät alemman kohteen suojatasot 
louheella. 

Jos suojatasot ovat niin leveitä, että niillä 
on mahdollista liikkua työkoneilla, voidaan 
ne puhdistaa kaivinkoneella tai puskuko-
neella. Muutoin puhdistuksessa voidaan 
käyttää esim. pitkäpuomista kaivinkonetta, 
joka ylettyy puhdistamaan työkohteen ylä-
puolisen suojatason ennen töiden aloitta-
mista. Suojatasojen puhdistuksen aikana 
on vaara-alue eristettävä, kuten rusnauk-
sen yhteydessä on kuvattu. 
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7 Poraustyöt

tulipalon varalta sammutusjärjestelmä. 
Tutki, missä sijaitsevat laukaisujärjestel-
män käyttökytkimet ja mitä muita toimen-
piteitä joudut tekemään, jos sammutusjär-
jestelmää käytetään. 

Käyttäjän on aina pidettävä ohjeiden 
mukaisia turvavälineitä, kuten suojakypä-
rää, suojahaalareita, turvajalkineita, kuu-
lonsuojaimia, suojalaseja yms.

Suunnittele työsi etukäteen välttääksesi 
onnettomuudet, vauriot ja tapaturmat. Tar-
kista ennen työskentelyn aloittamista, että 
porauspaikka on työn suorittamista varten 
turvallinen. 

7.1 Yleistä

Poraustyö suoritetaan yleensä diesel- tai 
sähkökäyttöisillä porausajoneuvoilla tai 
-laitteilla, joissa on hydraulisesti toimivat 
puomit ja syöttölaitteet sekä hydraulisesti 
toimivat porakoneet. 

Yleiset turvaohjeet
Porauslaitetta saa käyttää ainoastaan 
laitekohtaisen käyttökoulutuksen saanut 
henkilö. Käyttäjän tulee tuntea laitteen 
käyttö- ja turvaohjeet sekä kaivoksen 
turvallisuusmääräykset.

Selvitä käyttö- ja hätäpysäytyspainikkei-
den sekä alkusammutuskaluston sijainti 
ja opettele niiden käyttö. Työkoneessa on 
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Porattaessa on otettava huomioon kal-
lion rakenne ja sen vaikutus räjäytykseen. 
Poranreikien on oltava sijainniltaan ja suun-
taukseltaan mahdollisimman hyvin poraus-
suunnitelman mukaisia. Porarin on ilmoi-
tettava porauksen aikana havaitsemistaan 
kallion poikkeuksellisista rakenteista ja 
poraussuunnitelman oleellisista poikkea-
mista panostajalle ja räjäytystyönjohtajalle.

Noudata aina laitetta siirrettäessä työmaan 
liikennesääntöjä. Ajon aikana on huolehdit-
tava siitä, etteivät vaunun puomit vahingoi-
ta henkilöitä tai laitteita. Jos koneeseen on 
asennettu vilkkuvalo, käytä sitä ajon aikana 
vilkkaasti liikennöidyillä reiteillä ja risteys-
alueilla. Porausvaunun mukana ei saa kul-
jettaa lisähenkilöitä, ellei siihen ole lupaa 
esim. koulutus- tai muista syistä. Ilmoita 
välittömästi kaikista havaitsemistasi epä-
kohdista ja vioista työnjohtajallesi. 

Poikkeustilanteissa arvioi mahdolliset 
henkilö- ja kalustoriskit. Tarvittaessa 
lopeta työskentely, poistu vaara-alueelta, 
varoita muita vaarassa olevia ja ilmoita 
työnjohdolle.

●● Poraamista ja panostamista saa saman-
aikaisesti suorittaa vain silloin, kun 
porattavien ja panostettavien reikien 
keskinäinen etäisyys on riittävä ja vähin-
tään viisi metriä.

●● Poraamista ei saa suorittaa kahta metriä 
lähempänä panostettua reikää.

7.2 Peränporaus
Tunnelit eli perät porataan vaakareikien 
poraukseen valmistetulla tunnelinporaus-
jumbolla. Yhdensuuntaisavauksessa reiät 
porataan suunnilleen tunnelin suuntaisina 
siten, että räjäytyksessä irtoaminen alkaa 
tiheään poratun avauksen kohdalta ja ete-
nee kohti tunnelin seiniä, kattoa ja lattiaa. 
Poraus ja räjäytys etenevät aina kerrallaan 

vakiomatkan, katkon verran. Räjäytyksen 
onnistumisen kannalta porauksen tarkkuus 
on erityisen tärkeää lähellä toisiaan olevien 
reikien vuoksi.

7.3 Pitkäreikäporaus ja 
vaunuporaus

Kaivoksen tuotantolouhinnassa porataan 
reikiä, joiden pituus edellyttää jatkotanko-
kaluston käyttämistä. Reikäkoko on myös 
suurempi kuin tunneliporauksessa. Maan- 
alaisen kaivoksen pitkäreikäporaus teh-
dään erityisesti tähän rakennetulla poraus-
laitteella, jolla voidaan porata kohtisuoraan 
tunnelin pituusakselia vastaan eri suun-
tiin. Näin porataan viuhkamainen rei’itys 
louhoksen malmin irrottamiseksi malmin 
rajoja myöten. Avolouhoksilla käytetään 
pengerlouhintaa, jossa reiät porataan hie-
man pystysuunnasta kallistettuina säännöl-
liseen suorakaide- tai salmiakkiruutuun. 

7.4 Timanttikairaus
Timanttikairaus eli kallionäytekairaus on 
kallionäytteiden ottamiseen tarkoitettu 
menetelmä. Toisin kuin tunneli-, pitkärei-
kä- ja vaunuporakoneissa timanttikairauk-
sessa ei käytetä iskua vaan porakruunua 
vain painetaan (syöttö) ja pyöritetään. 
Porakruunussa on timantteja sisältävä 
metalliseos, joka kuluttaa kiveä. Kallionäy-
te jää putkimaisen kärkitangoston sisään ja 
poistetaan sieltä muutaman metrin poraus-
välein. Näytteet tutkitaan kivilajin ja malmi-
pitoisuuden selvittämiseksi. Sileäseinäiset 
kallionäytereiät soveltuvat rei’issä tehtä-
viin geofysikaalisiin ja kallion jännitystilan 
mittauksiin.
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Ennen porauksen aloittamista työpaikka 
on tarkastettava huolellisesti ja rusnattava 
tarvittaessa seinä- tai peräporauksessa. 
Vesihuuhtelu auttaa havaitsemaan räjähtä-
mättömät reiät ja rajoittaa pölyämistä.

Jos peräporauksessa edellinen räjäytys on 
lähtenyt heikosti, varmista, ettei rei’issä 
ole räjähteitä. Aloita uusien reikien poraus 
varovasti ja riittävän kaukaa vanhoista 
rei’istä.

Räjähtämättömän panoksen purkaminen 
tai räjäyttäminen tulee tehdä räjäytysmää-
räysten mukaisesti, ja myöhemmin puretta-
vaksi tai räjäytettäväksi tarkoitetut reiät on 
merkittävä selvästi esim. merkkiympyrällä.

7.6 Porauksen aikana
Sähköhydraulisella porauslaitteella porat-
taessa on toimittava laitteelle annettujen 
ohjeiden mukaisesti, ja sähkölaitteissa tai 
kaapeleissa ilmenevistä vioista on tehtävä 
ilmoitus.

●● Porauslaitteen, pumpun ym. kaapelit on 
sijoitettava niin, ettei liikenne tai muu 
vaurio vahingoita niitä. 

●● Kaapeli on merkittävä varoittavin tun-
nuksin, kilvin tai kartioin. 

●● Porausvaunun puomien toiminta-alueel-
le meno on porauksen aikana kielletty. 
Silloin, kun moottori tai voimayksikkö 
käy, vaara-alueella ei saa olla asiaankuu-
lumattomia henkilöitä.

●● Poranvaihdon, huollon tai muiden puo-
mien toiminta-alueella tapahtuvien toi-
menpiteiden ajaksi on kaikki porakoneet 
pysäytettävä.

●● Varo perän päädystä kaatuvia lohkareita.

7.5 Porauksen valmistelu

Siirtäessäsi porakonetta ja ennen porauk-
sen aloitusta ota huomioon seuraavaa:

●● Älä milloinkaan ylitä sallittuja kaltevuus-
arvoja pysäköitäessä, ajettaessa, porat-
taessa tai kairattaessa.

●● Tue ja asemoi porauslaite maatukien 
avulla huolellisesti ennen poraustyön 
aloittamista.

●● Kun kytket porauslaitetta poraussähkö-
verkkoon, tarkista pistotulppa, kaapeli, 
vedonpoistaja sekä sen kiinnityspaikka, 
kaapelikela ja kaapelin ohjainrullasto, 
niin että ne ovat ohjeiden mukaisessa 
kunnossa.

●● Sijoita kaapeli tunneliin siten, että yliajo 
pystytään välttämään, aseta kaapelista 
varoittava kilpi tai kartio paikoilleen ja 
kytke jännite päälle.

●● Älä koske jännitteelliseen kaapeliin.
●● Sijoita ohjauspaneeli porauskohteesta 

riittävän etäälle ja sijoita ohjauskaapeli 
sellaiseen paikkaan, jossa se parhaiten 
säilyy vaurioitta (jatkotankoporaus).

●● Varaa työkaluille, poratangoille, porante-
rille sekä muille tarvikkeille omat paikat, 
säilytystilat tai telineet ja huolehdi nii-
den kunnosta ja järjestyksestä.

●● Pidä ohjaamon ovet suljettuina eri työ-
vaiheiden ja ajon aikana. Huolehdi siitä, 
että porauslaite ja kulkua helpottavat 
askelmat, kaiteet ja ohjaamo ovat luo-
tettavassa kunnossa ja puhtaat.

●● Ennen koneen käynnistämistä tarkis-
ta polttoaineen määrä sekä moottorin 
ja hydrauliikkasäiliön öljyt. Tarkista, 
että kompressorissa ja keskusvoitelu-
laitteessa on riittävästi öljyä/rasvaa. 
Varmista säiliöiden täyttökorkit. Var-
mista myös mittarien ja varoitusvalojen 
toimivuus. 

●● Varmista ohjaamon ilmastoinnin 
toimintakunto.
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●● Jatkotankoporauksessa ja timanttikai-
rauksessa on varottava pyörivää poraa 
tai kairausputkea. Ellei laitteessa ole 
pyörivän poratangon tai kairausputken 
suojaa, sen läheisyydessä on noudatet-
tava äärimmäistä varovaisuutta. Ellei 
laitteessa ole automaattista tangon 
vaihdinta, on tangon jatkamisen työvai-
he tehtävä niin, ettei pyörivään poraan 
kiinni tarttumisen vaaraa ole.

Automatisoitua porauslaitetta käytettäessä 
porauslaitteessa palaa punainen varoitusvalo 
silloin, kun se poraa automaattiohjauksessa. 
Laitteella on laitekohtainen suojaetäisyys, ja 
sitä lähemmäs konetta ei saa mennä.

7.7 Porauksen päätyttyä
Kun olet lopettanut porauksen, muista 
seuraavaa:

●● Siirrä puomit kuljetusasentoon ja nosta 
maatuet ylös.

●● Varmista, että syöttöjännite on katkaistu 
ennen liikkeelle lähtöä.

●● Puhdista ohjaamon lasit näkyvyyden 
parantamiseksi.

●● Tarkista lopuksi, että työpaikka jää sel-
laiseen kuntoon, että on turvallista jat-
kaa seuraavaa työvaihetta.

●● Ilmoita mahdollisista puhdistus- ja 
lujitustarpeista.

●● Käännä koneen virtapiirin pääkytkin 
0-asentoon työn päättyessä ja koneelta 
lähtiessäsi.

●● Huuhtele porauslaitteesi puomisto ja 
ohjaamo aina työvuoron päättyessä, sillä 
huuhtelu vähentää koneen palamisalt-
tiutta ja liukastumisvaara vähenee. 

●● Poista rikkoutuneet tangot, putket ja 
terät. Tarkasta, että kalustoon ei ole jää-
nyt räjähdeainejäämiä. 

●● Pidä portaat, askelmat, käsikaiteet, 
kädensijat ja työtasot puhtaina öljystä, 
liasta ja jäästä.

●● Ilmoita panostajalle tai työnjohtajalle 
porauksen aikana havaitsemasi poikkea-
vuudet kalliossa, lustat, kynnet, patit, 
komut, veden karkaamiset ym.
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8 Räjäytystyöt

●● Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 
kaivosten turvallisuusmääräyksistä

●● Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja lou-
hintatyön turvallisuudesta 644/2011

●● Panostajalaki 219/2000
●● Valtioneuvoston asetus panostajan 

pätevyyskirjoista 122/2002
●● Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 

räjähdysaineen työmaavalmistuksen 
turvallisuudesta 125/2002

●● Valtioneuvoston asetus työvälineiden 
turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 
403/2008

●● Ajoneuvojen ja työkoneiden hyväk-
syminen kaivoskäyttöön, Kauppa- ja 
teollisuusministeriö. 

8.1 Räjäytystöitä koskevat 
säädökset
Kaivoksessa tehtäviä räjäytystöitä koske-
vat omat määräyksensä, jotka poikkeavat 
jossain määrin yleisistä, louhinta- ja räjäy-
tystöiden järjestysohjeissa esitetyistä mää-
räyksistä. Voimassa olevat määräykset on 
esitetty seuraavissa julkaisuissa, ja niiden 
sisältöä käsitellään tässä turvallisuusop-
paassa suppeasti:

●● Kaivoslaki 621/2011 ja Valtioneuvos-
ton asetus kaivosturvallisuudesta 
1571/2011 (räjäytysonnettomuudesta 
ilmoittaminen)

●● Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja lou-
hintatyön turvallisuudesta annetun val-
tioneuvoston asetuksen muuttamisesta 
484/2016
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Räjäytystyön johtaja ja panostaja
Kaivostyön harjoittajan tulee nimetä räjäy-
tystyön johtamista ja valvontaa varten 
räjäytystyön johtaja, jolla on työn laadun ja 
laajuuden edellyttämä pätevyys. Räjäytys-
työn johtajan nimi on ilmoitettava työnteki-
jöille ja pidettävä työmaalla nähtävillä.

Panostustyötä saa suorittaa panostajan 
pätevyyskirjan omaava henkilö. Sillä, joka 
ennen 1.3.2000 on saanut kaivostyön har-
joittajalta kaivosten turvallisuusmääräyk- 
sistä annetun KTM:n päätöksen nojalla kir-
jallisen luvan suorittaa kaivoksessa räjäh-
dysaineen käsittelyyn ja käyttöön liittyvää 
työtä, on tämän asetuksen estämättä edel-
leen oikeus toimia tässä tehtävässä kysei-
sessä kaivoksessa.

Räjähdevaraston hoitaja
Kaivostyön harjoittajan on kirjallisesti 
nimettävä, kuka hoitaa räjähdevarastoa ja 
jakaa sieltä räjähteitä. Varaston hoitajan 
tulee pitää kirjaa varastossa olevien räjäh-
teiden lajista ja määrästä. Räjähdevaraston 
hoitajalla on oltava panostajan pätevyys 
tai varastonhoitoon riittävä pätevyys, 
kuten räjähdeasetuksessa on siitä säädet-
ty. Räjähdevaraston hoitajalta pitää olla 
tehtävään kirjallinen suostumus, ja hänen 
nimensä tulee olla varastolla luettavissa. 

8.2 Räjähteiden käsittely ja 
siirtäminen

Työmaalla saa räjähdystarvikkeita säilyt-
tää, puolivalmisteesta valmistaa ja siirtää 
vain huolellinen ja luotettava vähintään 
panostajan pätevyyskirjan ja kaivostyön 
harjoittajan sekä räjäytystyön johtajalta 
kirjallisen luvan saanut henkilö, räjähteen 
määrästä riippumatta, sekä hänen välittö-
mässä valvonnassaan muu sellainen hen-
kilö, jolla on työn edellyttämät tiedot. Lupa 
on kaivoskohtainen.

Räjähteiden siirto kaivosalueella
Kun räjähteitä siirretään kaivosalueen ulko-
puolelle, on noudatettava niitä ohjeita, joita 
vaarallisten aineitten kuljettamisesta on 
säädetty.

●● Kaivostyön harjoittajan on kirjallisesti 
määrättävä, kuka hoitaa räjähteiden siir-
toja kaivosalueella.

●● Räjähdystarvikkeiden varastoalueella on 
pysäköiminen kielletty.

●● Räjähdystarvikevaraston ovet on pidet-
tävä lukittuna muina aikoina paitsi sil-
loin, kun sieltä haetaan tai sinne viedään 
räjähdystarvikkeita. Räjähdystarvikeva-
raston ovien lukkojen avaimet eivät saa 
olla yleisesti saatavilla. Avaimia saa olla 
vain räjäytystyötä tekevillä, räjäytystar-
vikkeiden kuljettajalla ja työnjohtajalla.

●● Moottorikäyttöinen, räjähdysainei-
den siirrossa käytettävä kuljetusväli-
ne tulee varustaa vähintään kahdel-
la 12 kg:n tai vastaavan teholuokan 
käsisammuttimella.

●● Tupakointi ja avotulenteko on aina räjäh-
dysaineiden kuljetuksen aikana kiellet-
ty. Samoin ne on kielletty räjähteiden 
käsittelypaikalla ja varastoissa sekä 
niiden ympäristössä 20 metrin etäisyy-
dellä maan alla ja 10 metrin etäisyydellä 
maanpintaolosuhteissa.

●● Kun räjähteitä siirretään moottorikäyt-
töisellä ajoneuvolla enemmän kuin 500 
kg tai nalleja enemmän kuin 1 500 kpl, 
on ajoneuvon oltava kaivostarkastajan 
tai moottoriajoneuvon katsastajan eri-
tyisesti räjähdysaineen siirtoon hyväk-
symä. Kun nalleja kuljetetaan samassa 
kuormassa muiden räjähdysaineiden 
kanssa, ne on sijoitettava siten, ettei 
niiden räjähtäminen aiheuta räjähdysai-
neen syttymistä tai räjähtämistä. Ne on 
siirrettävä erillisessä tilassa tai riittä-
vällä etäisyydellä toisistaan erillisissä 
laatikoissa tai laukuissa, ja ne on tarvit-
taessa sidottava niin, että laatikot eivät 
pääse kuljetuksen aikana liikkumaan.
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●● Lämpölavalla ei saa kuljettaa räjähteitä. 
Ajoneuvon pakoputken tulee olla siten 
sijoitettu, ettei se aiheuta räjähteiden 
lämpenemistä yli 50 °C:n.

8.3 Räjäytyksen valmistelu
Panostamisesta ja kentän kytkemisestä on 
yksityiskohtaiset ohjeet, ja niitä noudat-
tamalla pyritään estämään tahattomasti 
tapahtuva syttyminen ja muut työhön liitty-
vät vaaratilanteet:

●● Panostusta valmisteltaessa on räjäytys-
aineet ja nallit sijoitettava erilleen toisis-
taan (vähintään 1 metri). Sijoittamisessa 
on huomattava, ettei perän, louhoksen 
tai rintauksen katosta tai seinämästä 
pääse putoamaan tai vierimään kiviä nii-
den päälle.

●● Panostuksen tapahtuessa jyrkänteen 
reunan läheisyydessä (5 metriä reu-
nasta) tai muussa sellaisessa paikassa, 
jossa on putoamisvaara, on panos-
tajan käytettävä putoamisen estäviä 
turvallisuusvälineitä.

●● Panostamista ei saa suorittaa  
2 m lähempänä samanaikaisesti puh-
distettavaa reikää, ja mikäli kallio on 
rikkinäistä, on etäisyyden oltava vielä 
pidempi. Samanaikaisesti panostetta-
van ja porattavan reiän välin on oltava 
vähintään 5 m.

●● Panostimen on oltava puuta tai muuta 
kevyttä, sähköä johtamatonta ja kipinöi-
mätöntä ainetta, mutta ei metallia.

●● Silloin, kun käytetään aikatulilankaa, on 
langan pituuden oltava vähintään 60 cm 
ja sytytyslangan on ulotuttava vähintään 
20 cm reiän ulkopuolelle.

●● Panostamista ei saa sähkösytytystä 
käytettäessä suorittaa ukkosvaaran 
uhatessa avolouhoksella eikä maanalai-
sessa kaivoksessa 50 m:n syvyyteen 
saakka. Jos panostaminen ukkosvaaran 
alaisella alueella on jo aloitettu, on työ 
keskeytettävä, kaikkien on poistuttava 
vaaralliselta alueelta ja ukkosvaaran 
ajaksi on panostetulle alueelle järjes-
tettävä vartiointi riittävälle etäisyydelle 
vartiointikohteesta.
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●● Nallien kytkentä on tehtävä valmistajien 
ohjeiden mukaisesti.

●● Sähköttömien nallien sytytysletkuja 
ei saa katkaista. Letkut ja erityisesti 
kytkentäkappaleet tulee suojata puris-
tukselta, venytykseltä, iskulta ja muulta 
sellaiselta vaikutukselta. Jos sytytyslet-
ku sytytetään sähkönallia käyttäen, on 
nallin kytkentä tehtävä vasta sitten, kun 
panostustyö on tehty valmiiksi ja pääsy 
panostetun kentän luo on estetty.

●● Nallien sytytysjohtimet, samoin kuin lau-
kaisuun käytettävä runkojohto, on sijoi-
tettava siten, etteivät ne ole kosketuk-
sessa sähkölaitteisiin, sähkökaapeleihin, 
ratakiskoihin, metalliputkistoihin tai 
muihin mahdollisesti sähköjännitteisiin 
laitteisiin. Runkojohto on sijoitettava 
lisäksi niin, ettei ajoneuvo- tai jalankul-
kuliikenne sitä vaurioita.

●● Kytketty kenttä on selvästi merkit-
tävä kulun estävään suuntaan asete-
tuilla varoituskilvillä, joiden teksti on 
esimerkiksi

●● Käyttämättä jääneet nallit ja räjäy-
tysaineet on panostustyön jälkeen 
palautettava varastoon ja merkittävä 
varastokirjanpitoon.

●● Lisäksi on varmistettava, ettei vaa-
ra-alueella ole henkilöitä tai että he ovat 
suojapaikoissa, ja tarvittaessa on asetet-
tava vartijat tai muuten estettävä pääsy 
vaara-alueelle. 

●● Avolouhoksella annetaan tulevasta räjäy-
tyksestä varoittavia ja räjäytyshetkeen 
saakka selvästi kuuluvia äänimerkkejä, 
joiden tulee ilmetä myös ulkopuolisille 
räjäytystyöstä varoittavissa varoitustau-
luissa. Räjäytyksestä varoittava äänimerk-

ki on ensin vähintään kolmen minuutin 
ajan säännöllisesti katkeava ja muuttuu 
minuuttia ennen räjäytyshetkeä jatkuvaksi 
kestäen räjähdykseen saakka. Vähäisessä 
räjäytystyössä voidaan äänimerkit antaa 
etukäteen sovitulla tavalla joko huutamalla 
tai kuuluvia ja räjäytyksen päättymiseen 
saakka riittävän voimakkaita ja selviä 
äänimerkkejä käyttämällä.

●● Jokaisella avolouhoksella on räjäytysaiko-
ja koskevat omat määräykset. Maanalai-
sessa kaivoksessa on räjäytykset pyrittävä 
suorittamaan määrättyinä räjäytysaikoina. 
Jos poiketaan kiinteistä räjäytysajoista, 
on erityisesti varmistettava, ettei vaaral-
lisella alueella ole henkilöitä ja että räjäy-
tyksen valmistelussa on huomioitu kaikki 
räjäytyksestä johtuvat turvallisuusasiat.

●● Räjäytettäessä kiisumalmissa tai sellai-
sessa tilassa, jossa on tällaisesta mal-
mista muodostunutta räjähdysvaarallista 
pölyä, on sytyttäminen suoritettava sellai-
sena ajankohtana ja sellaisesta paikasta, 
ettei kukaan voi joutua mahdollisen pöly-
räjähdyksen tai siitä syntyvien kaasujen 
vaikutuspiiriin.

●● Sytytykseen saa käyttää ainoastaan kun-
nossa olevaa tarkoitukseen hyväksyttyä 
sytytyslaitetta. Runkojohto kytketään 
sytytyslaitteeseen vasta välittömästi 
ennen sytytystä. Sytytyksen jälkeen run-
kojohto on irrotettava kytkentänavoista ja 
virtapiiri on oikosuljettava. Näin on mene-
teltävä myös silloin, kun räjähdystä ei ole 
tapahtunut.

●● Räjäytystöissä käytettävän sähkösyty-
tyslaitteen tulee olla STM:n hyväksymä ja 
varustettu hyväksymismerkinnällä.

●● Käyttäjien on ehdottomasti nouda-
tettava sytytyskojeisiin kiinnitettyjä 
ohjearvotaulukoita.

●● Räjäytyspiirin mittauksessa on käytettä-
vä STM:n hyväksymiä vastusmittareita 
ja johdonkoettimia, jotka on varustettu 
hyväksymismerkinnöillä.

Räjäytystyö  
– pääsy kielletty

Panostettu kenttä
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Räjähtämättömän panoksen purkaminen
Räjähtämättömän panoksen purkamisessa 
on noudatettava erityistä varovaisuutta:

●● Räjähtämättömän panoksen purka-
mistyö tehdään alueen työnjohtajan 
valvonnassa.

●● Panoksen purkamistyön saa tehdä vain 
vähintään panostajan pätevyyskirjan 
omaava henkilö.

●● Mikäli räjähtämätöntä panosta ei ole 
työvuoron aikana ehditty tehdä vaarat-
tomaksi, on paikka merkittävä selvästi 
ja asiasta on ilmoitettava räjäytystyön 
johtajalle sekä seuraavan työvuoron 
työnjohdolle.

●● Räjähtämätön panos on sytytettävä 
uudelleen, jos se voidaan tehdä etutäy-
tettä purkamatta. Panoksen saa räjäyt-
tää myös pintapanoksella, jos etutäytet-
tä on enintään 15 cm.

●● Muutoin on etutäyte varovasti puretta-
va vesihuuhtelulla tai ilmapuhalluksella 
käyttäen kipinöimättömästä aineesta 
tehtyä puhallusputkea. Räjähtämätön 
panos on etutäytteen purkamisen jäl-
keen räjäytettävä uutta sytytyspalaa 
käyttäen.

●● Anfo- ja aniitti-panoksen voi kokonaan 
purkaa vesihuuhtelulla.

●● Ellei räjähtämättömän panoksen uudel-
leen sytyttäminen tai purkaminen ole 
mahdollista, voidaan kallio räjäyttää 
vähintään 0,8 m:n päähän poratun ja 
panostetun reiän avulla. Työssä on nou-
datettava erityistä varovaisuutta, ja sen 
saa suorittaa räjäytystyön johtajan anta-
mien ohjeiden mukaisesti.

8.4 Räjäytyksen jälkeen

Koska kaikki panokset eivät aina räjähdä, 
on turvallisuus varmistettava ennen vaa-
ratilanteen purkua ja otettava huomioon 
myös muita vaaratekijöitä:

●● Mikäli varmuutta kaikkien räjähteiden 
räjähtämisestä ei ole, ei vaaralliselle 
alueelle saa mennä, ennen kuin räjäh-
dyshetkestä on kulunut vähintään 5 
minuuttia. Aikatulilankaa käytettäessä 
odotusaika on vähintään 15 minuuttia 
viimeksi kuullusta räjähdyksestä.

●● Maan alla on räjäytyspaikkaa tuuletet-
tava riittävän pitkään ennen alueelle 
menoa ja mitattava häkäpitoisuus.

●● Louhintatyön yhteydessä on räjäytyspai-
kan lähistöllä olevan kaivostilan seinä ja 
katto, joiden vieressä tai alla työskennel-
lään tai liikutaan, rusnattava jokaisen 
räjäytyksen jälkeen. Ellei tarvittavaa 
rusnausta ja lujitusta ole tehty, on pääsy 
vaara-alueelle estettävä. 

●● Perän seinät, katto ja kivikasa kastellaan 
ennen lastausta tai muita työvaiheita.

●● Räjäytyksen jälkeen on tutkittava, onko 
räjähdysainetta jäänyt poranreikään tai 
muualle räjäytyspaikalle, ja otettava löy-
tyvä räjähdysaine talteen ja hävitettävä 
ohjeiden mukaisesti.

●● Silloin, kun on syytä olettaa, että räjäh-
dysainetta on jäänyt louheen joukkoon, 
on siitä annettava tieto alueen työn-
johdolle sekä lastaus- ja murskaustyön 
suorittajalle.

●● Mikäli räjäytettyyn kenttään on jäänyt 
räjähtämättömiä panoksia, “suutareita”, 
on mahdollisuuksien mukaan selvitettä-
vä, mistä tämä on johtunut.

●● Sellaista panostilaa, jossa on aikaisem-
min räjäytetty, ei saa uudelleen panos-
taa, ennen kuin lämpötila panostilassa 
on alle +50 °C tai räjäytyksestä on kulu-
nut vähintään tunti.
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9 Lastaus ja kuljetus pyöräkuormaajalla

●● teleoperoidulla kauko-ohjauksella kul-
jettajan hallinnassa kameroiden ja moni-
torien välityksellä, jolloin kuljettaja on 
turvalliseen paikkaan sijoitetussa ohjaa-
mossa tai valvomossa koneen toimin-
ta-alueen ulkopuolella

●● puoliautonomisesti (tietokoneohjatusti), 
jolloin osa työkierrosta tapahtuu kuljet-
tajan hallinnassa kameroiden ja monito-
rien välityksellä ja osa työkierrosta tieto-
koneen ohjaamana

●● autonomisesti, jolloin koko työkierto 
tapahtuu tietokoneen ohjaamana ja 
käyttäjä ainoastaan valvoo järjestelmää.

Kaikissa tapauksissa ulkopuolisten hen-
kilöiden pääsy lastauksen aikana koneen 
toiminta-alueelle on estettävä luotettavalla 
tavalla. Autonomisen järjestelmän tulee 
seisahtua automaattisesti, jos toiminta- 
alueelle tulee henkilö.

9.1 Kaivoksessa käytettävät 
pyöräkuormaajat
Pyöräkuormaajaa käytetään kaivoksilla 
yleisesti louheen lastaukseen ja siirtoon 
lyhyellä matkalla. Työkoneen voimanlähtee-
nä voi olla diesel- tai sähkömoottori.

Sähkökäyttöisen pyöräkuormaajan kuljet-
tajan on yleisten turvallisuusmääräysten 
ohella otettava tarkoin huomioon ne ohjeet, 
jotka koneen sähkölaitteiden turvallisuu-
desta on erikseen määritetty.

Pyöräkuormaajaa voidaan ohjata seuraavil-
la tavoilla:

●● koneen ohjaamosta
●● näköetäisyydellä kauko-ohjatusti, jol-

loin koneen hallinta on mahdollista 
koneen ulkopuolelta näköetäisyydeltä 
kiinteällä tai langattomalla yhteydel-
lä koneen käyttäjän ollessa koneen 
toiminta-alueella
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Pyöräkuormaajaa saa käyttää ja kuljettaa 
vain siihen koulutettu ja luvan saanut hen-
kilö. Pyöräkuormaajan kuljettajan on yleis-
ten turvallisuusmääräysten ja kuljettajan 
ohjeiden ohella noudatettava lastauksesta 
täydennettyjä ohjeita. 

Kauko-ohjaus on suoritettava turvallisesti. 
Suunnitellusta kauko-ohjauspaikasta tulee 
olla mahdollisimman hyvä näköyhteys työ-
kohteeseen. Kauko-ohjauspaikan tulee olla 
vähintään lastauskoneen pituuden etäisyy-
dellä louhoksen reunasta. Mikäli kauko-oh-
jauslastausta ei voida suorittaa olemassa 
olevasta poikkiperästä tai muusta vastaavas-
ta turvallisesta paikasta, järjestetään kuljet-
tajalle erillinen suojapaikka. Suojapaikka voi 
olla louhittu syvennys, koroke tai muu sellai-
nen järjestely, joka antaa koneen kuljettajalle 
suojan koneen odottamattoman käyttäytymi-
sen varalta. Kohteen lisävalaistus parantaa 
kuljettajan mahdollisuutta seurata toimintaa 
ja mahdollisia muutoksia. 

Louheen käsittelyssä syntyvän pölyn leviä-
misen estämiseksi on kivikasaa ja kuljetus-
väyliä tarvittaessa kasteltava.

9.2 Kuljettajan ohjeita
Tarkista työvuorosi alussa, että käyttöösi 
tulevan pyöräkuormaajan hallintalaitteet 
sekä pakokaasujen puhdistuslaitteisto ja 
alkusammutuskalusto ovat kunnossa. Tur-
vallisuusvarusteiltaan puutteellista konetta 
ei saa käyttää.

Kaatoaukkojen suojavalli on pidettävä 
riittävän korkeana ja tukevana, ja sen on 
oltava valaistu keltaisella kiinteellä tai vilk-
kuvalla valolla.

●● Lastauspaikalle tullessasi käy kävellen 
tarkastamassa alue.

●● Tarkista, ettei lastausalueella ole lii-
kaa vettä (käynnistä pumppu tai avaa 
vesireikä).

●● Siirrä letkut, putket, porat ym. esineet 
ajoalueelta syrjään.

●● Tarkista ajotien ja kuormausalueen kun-
to sekä pidä ne ajon aikana puhtaina ja 
tasoitettuna kivistä ja louheesta.

●● Tarkista, että louhekasa kastellaan tarvit-
taessa ja katto ja seinät ovat rusnattuina.

●● Varmistu riittävästä ilmanvaihdosta.
●● Varmistu viestiyhteyksien toimivuudesta.
●● Varmista ennen liikkeellelähtöä, ettei 

henkilöitä, ajoneuvoja tai laitteita ole 
koneen katvealueella. Varoita tarvittaes-
sa valo- tai äänimerkillä.

●● Pidä ajonopeus sellaisena, että muusta 
liikenteestä ja olosuhteista johtuvista 
vaaratekijöistä huolimatta tilanne on aina 
hallinnassasi.

●● Vinoperää alaspäin ajaessasi käytä aina 
ajoasentoon kytkettyä ja riittävän alhais-
ta vaihdetta.

●● Aja kauhan täytenä ollessa kauha ylä-
mäkeen päin, mikäli se on mahdollista. 
Pidä kauha ajon aikana mahdollisimman 
alhaalla.

●● Noudata työskentelyalueella työn 
aikana liikkuviin nähden tarvittavaa 
varovaisuutta.

●● Varo vahingoittamasta putkistoja, kaape-
leita, sähkölaitteita ja tuuletustorvia tms. 
ajoreitin varrella olevaa. Mahdollisista 
vaurioista on ilmoitettava työnjohtajalle 
korjaustoimia varten.

●● Pyöräkuormaajaa ei saa käyttää 
henkilökuljetuksiin.

●● Älä poistu liikkuvasta koneesta.
●● Vältä tyhjäkäyntiä.
●● Kun pysäköit, sammuta moottori, kytke 

virta pois ja jätä seisontajarru päälle. Jos 
joudut pysäköimään vinoperään, käännä 
kauha seinää kohden. Älä pysäköi tank-
kauspaikan läheisyydessä. Pysäytä moot-
tori tankkauksen aikana. Noudata varo-
vaisuutta laskeutuessasi ohjaamosta.



64          KAIVOSTURVALLISUUSOPAS

●● Työvuoron päättyessä tarkasta ja ilmoita 
esimiehellesi koneessa mahdollisesti 
ilmenneistä vioista.

●● Pese kone työvuoron päättyessä.

Koneen huolto:
●● Koneen huollossa on noudatettava 

huolto-ohjeita.
●● Käynnissä olevaa konetta ei tule puhdis-

taa, voidella tai säätää.
●● Työskenteleminen kauhan alla sen olles-

sa yläasennossa lukitsematta tai tuke-
matta on ehdottomasti kielletty.

9.3 Lastaus kauko-ohjauksella
Kauko-ohjauslaitteen toiminta on tes-
tattava turvallisissa olosuhteissa ennen 
louhokseen ajamista. Erityisesti on syytä 
tarkastaa käyttö- ja seisontajarru sekä 
hätä-seis-toiminta.

Kun käytetään kauko-ohjausta vinoilla pin-
noilla, on olemassa koneen karkaamismah-
dollisuus. Ota tämä mahdollisuus huomioon 
riittävin keinoin. Tarkista myös kauko-oh-
jauksen ja koneen jarrujen toiminta juuri 
ennen työhön ryhtymistä.

Kauko-ohjaus on tehtävä toimimattomaksi 
aina silloin, kun

●● laite jätetään pois käytöstä tai mennään 
koneen turvaetäisyyksien sisäpuolelle

●● joudutaan suorittamaan jotakin kau-
ko-ohjaukseen kuulumatonta tehtävää

●● suoritetaan korjaus- ja huoltotöitä.

Kauko-ohjausta tulee käyttää sellaisesta pai-
kasta, jossa kuljettaja on hyvässä suojassa. 
Mikäli kauko-ohjauslastausta ei voi suorittaa 
suojapaikasta, tulee kuljettajan ja koneen 
välisen suojaetäisyyden olla vähintään 1/2 
koneen mittaa sen pituussuunnassa ja kuljet-
tajalla esteetön siirtymisreitti suojapaikkaan.

Mikäli kone rikkoutuu louhokseen, se on 
hinattava sieltä pois toisella kauko-ohjaus-
koneella tai muulla turvallisella tavalla.

Koneen korjaus tulee suorittaa turvallisella 
alueella.

9.4 Lastaus teleoperoidulla 
koneella
Suurin turvallisuusriski teleoperointilas-
tauksessa on, että miehittämättömän las-
tauskoneen kulkureitille ilmaantuu henkilöi-
tä. Kone ei pysty tunnistamaan ihmisiä, eikä 
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koneen ohjaaja välttämättä pysty havaitse-
maan kulkijoita monitorien välityksellä.

Lastauskoneen ohjaajan tulee aina ennen 
työn aloitusta tarkistaa fyysisesti, ettei 
alueella ole ihmisiä tai muita koneita. Alue on 
eristettävä verholla tai puomilla, jossa lukee 
varoitus miehittämättömästä lastauksesta.

Mikäli eristetylle alueelle tarvitsee mennä, on 
kyseisen henkilön oltava yhteydessä lastaus-
koneen ohjaajaan joko henkilökohtaisesti tai 
radiopuhelimitse. Yhteydenpito radiopuhe-
limella on tehtävä niin selvästi, ettei asiassa 
voi tapahtua väärinkäsityksiä. Lastauskone 
on pysäytettävä alueella liikkumisen ajaksi.

Lastaajan tulee aina aloittaessaan uuden 
louhoksen lastausta vuorossa ja uudelleen 
ruokatunnin jälkeen käydä katsomassa lou-
hosta, jotta voi ottaa huomioon tekijät, joita 
ei mahdollisesti pysty havaitsemaan monito-
rin välityksellä.

9.5 Automaattilastaus
Tätä ohjetta noudatetaan silloin, kun samal-
la tasolla joudutaan tekemään automaatti-
lastauksen lisäksi muuta miehitettyä työtä. 

Muut työkohteet eristetään lastauskoneen 
toiminta-alueelta suojaverholla. Työtä ei 
aloiteta ennen kuin radiopuhelinyhteyden 
toimiminen on tarkastettu. Jos yhteys 
katkeaa kesken työvuoron, lastauskoneen 
toiminta-alueelle ei saa tulla vaan on odotet-
tava, että joku tulee hakemaan.

Kommunikointi on tehtävä mahdollisimman 
selkeästi, kuultu viesti on toistettava ja 
vastaanottajan on se kuitattava. Viestissä 
on tultava aina esille, minkä tason auto-
maattilastaus on kyseessä, esimerkiksi: 
“Kuuleeko tason 1250 automaattilastari?” 
tai “Automaattikone tasolla 1250 lähtee 
liikkeelle”. 

Teoriassa lastauskoneen “karkaaminen” 
alueelle, johon sille ei ole tehty reittiä, ei ole 
mahdollista. 

Toiminta
Työvuoron alussa vuorotyönjohtaja informoi 
lastauskoneen kuljettajaa sekä samalle lou-
hintatasolle töihin meneviä, että kaikki tietä-
vät tilanteen ja toimivat annettujen ohjeiden 
mukaan.

Louhintatasolla lastauskoneen kuljettaja ja 
muuta työtä tekevät sopivat yhdessä eristä-
misestä sekä keskinäisestä radiopuhelimitse 
tapahtuvasta kommunikoinnista.

Kun muuta työtä tekevät ovat työkohteessaan, 
lastaaja eristää tai varmistaa, että työmaalle 
johtava perä on eristetty lastauskoneen toi-
minta-alueesta suojaverholla.

Lastaaja laittaa louhintatasolle menevään 
perään suojaverhon sekä punaiset vilkkuvalot 
toimintaan.

Lastaaja tarkastaa vielä louhintatason, että 
alueella ei ole muita.

Lastaaja varmistaa radiopuhelimen kuuluvuu-
den ja aloittaa lastauksen.

Jos muuta työtä tekevä joutuu tulemaan jos-
takin syystä pois työmaalta kesken vuoron, 
hänen on sovittava lastauksen keskeytyksestä 
lastaajan kanssa.

Jos tasolle joudutaan menemään koneenkor-
jauksen tai tarvikkeiden viennin takia, lastaaja 
pysäyttää koneen ja antaa luvan mennä las-
tauskoneen toiminta-alueelle.

Lastauskone pysäytetään aina joko nousulle 
tai louhokselle.

Suojaverhoista kuljettaessa verho on laitet-
tava aina kiinni välittömästi sen ohittamisen 
jälkeen.
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 - kevennetään pelastettavan koneen 
vetotaakkaa mahdollisuuksien mukaan 
sortuneen materiaalin poistamisella 
koneen päältä ja sivuilta

 - suoritetaan vetäminen suunnitelman 
mukaan.

●● Koneen vetäminen louhoksesta tai sortu-
masta kauhakuormaajalla:

 - Asennetaan pelastavan koneen kau-
haan ns. vetolevy, jonka avulla voidaan 
kytkeä pelastava ja pelastettava kone 
toisiinsa.

 - Joskus voidaan joutua käyttämään use-
ampaa vetokonetta peräkkäin, jolloin on 
kytkennän riittävä lujuus varmistettava.

 - Jos toimitaan sortumavaarallisella 
alueella, kytkennät täytyy suorittaa 
kauko-ohjaimella.

●● Pelastetun koneen siirtäminen 
korjaamolle:

 - Tarkastetaan vioittunut kone turvalli-
sella alueella.

 - Selvitetään, voidaanko kone saattaa 
ajokuntoiseksi paikan päällä vai onko 
kone hinattava korjaamolle. 

 - Jos koneessa on turvallisuuteen liittyviä 
puutteita, on koneen siirrosta korjaa-
molle tiedotettava muita alueella liikku-
jia turvallisen siirron varmistamiseksi.

●● Jos kone on hinattava huoltopaikalle, on 
tehtävä hinaussuunnitelma turvallisen 
hinauksen varmistamiseksi.

 - Hinaukseen osallistuvien katkoton 
yhteydenpito on varmistettava.

 - Hinauksesta on tiedotettava muita kai-
voksessa liikkujia.

 - Tarvittaessa käytetään etuautoa varoit-
tamaan muuta liikennettä ja varmista-
maan turvallinen hinausoperaatio.

 - On varmistettava, ettei hinattava kone 
pääse karkaamaan kiinnityksestä vinol-
la pinnalla. Tarvittaessa on käytettävä 
saattokonetta molemmin puolin hinat-
tavaa konetta. 

Työvuoron lopussa lastaaja ilmoittaa 
radiopuhelimitse, kun lastauskoneen toimin-
ta-alueelle on turvallista tulla.

9.6 Lastauskoneen tai muun 
työkoneen pelastaminen 
louhoksesta tai sortumasta
Jos työkone joutuu sortuneen materiaalin 
(kiven tai louhostäytteen) ruhjomaksi ja tulee 
toimintakyvyttömäksi tai hautautuu mate-
riaaliin, on kone yleensä tässä tilanteessa 
tukemattoman tai epävakaan tilan alueel-
la. Tässä tilanteessa joudutaan tekemään 
pelastussuunnitelma.

Operaattori tekee tilannearvion ja ilmoittaa 
työnjohdolle. Selvitetään, johtuuko koneen 
jääminen tukemattomalle tai varmistamat-
tomalle alueelle teknisestä viasta vai esi-
merkiksi kivien vyörymisestä.

●● Jos kyseessä on tekninen vika
 - selvitetään, onko mahdollista saada toi-

mintakuntoon etänä, jotta kone voitai-
siin ajaa louhoksesta

 - kokeillaan, pystytäänkö kone ajamaan 
pois käsikauko-ohjaimella

 - vapautetaan lastauskoneesta jarrut 
etänä jarrunvapautuskapulalla

 - suoritetaan vetäminen suunnitelman 
mukaan.

●● Jos kyse on sortumasta
 - selvitetään, tuleeko kone omin avuin 

pois
 - selvitetään, ovatko kivet tulleet katosta 

vai vyörymällä rintauksesta
 - jos katosta tai seinistä, on suuri riski 

lisäsortumille; tehdään tilannearvio: 
odotetaanko vai ryhdytäänkö pelas-
tustoimiin heti

 - jos rintauksesta, vyörähtäminen on 
useasti kertaluonteista

 - tehdään tarvittaessa seisminen monito-
rointi pelastustehtävien turvallisuuden 
varmistamiseksi

 - pyritään vapauttamaan jarrut pelastet-
tavasta koneesta 
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10 Rusnaus

Rusnaustyön suorittajalle on tarkoin selvi-
tettävä sen alueen rajat, jonka tarkastami-
nen ja rusnaus kuuluvat hänelle. Irtoavien 
kivien karistus (rusnaus, komujen karistus) 
on suoritettava sellaisilla laitteilla ja siinä 
järjestyksessä, ettei työn suorittaja joudu 
tapaturman vaaraan. Työt on suoritettava 
luotettavaa työtapaa käyttäen. Rusnauksen 
suorittamisessa tulee huomioida komu-
suojaukseen liittyvät säädökset, joita ovat 
työturvallisuuslain (738/2002) 10 § ja ase-
tuksen työvälineiden turvallisesta käytöstä 
ja tarkastamisesta (403/2008) 1 §, 2 § ja 4 §.

Mikäli rusnausta ei voida muuten tehdä tur-
vallisesti, on työ tehtävä riittävän etäältä 
rusnattavasta kohteesta tai tukevan, voi-
massa olevien määräysten mukaisen, luja-
rakenteisen suojakatoksen alta.

10.1 Rusnaustarve

Kaivoksen seinästä tai maan alla katosta 
yllättäen irtoava kivi saattaa olla vaarallinen 
lähellä työskenneltäessä. Komujen valvonta 
ja niiden karistaminen on olennainen osa 
kaivos- ja turvallisuustyötä.

Mikäli kaivostilan seinässä tai katossa 
havaitaan turvallisuutta vaarantavassa 
määrin rakoja tai kivilaatu muuten on sel-
laista, että voidaan olettaa komuja irtoa-
van, on kallio rusnattava ja tarvittaessa luji-
tettava pultituksella, ruiskubetonoinnilla tai 
muulla luotettavalla tavalla. Louhintatyön 
yhteydessä on räjäytyspaikan lähistöllä 
olevan kaivostilan seinä ja katto, joiden vie-
ressä tai alla työskennellään tai liikutaan, 
rusnattava jokaisen räjäytyksen jälkeen.
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10.2 Rusnaustarpeen valvonta

Komujen valvontaa varten kaivos tulee 
jakaa vastuualueisiin, ja niiden rajat on 
määritettävä selvästi. Kullekin alueelle on 
nimettävä kirjallisesti rusnausvastuullinen 
työnjohtaja tai vastaava henkilö. Rusnaus-
vastuualueet on merkittävä karttoihin, ja 
aluejako on pidettävä ajan tasalla. Rus-
nausvastuullisen henkilön on huolehdittava 
siitä, että rusnausvastuualueen tarkastus 
suoritetaan säännöllisesti tarkastusaika-
taulun mukaisesti. Tarkastusaikataulu laa-
ditaan aluejaon päivityksen yhteydessä.

Tarkastus ei koske selvästi merkittyjä, käy-
töstä poistettuja alueita. Aluetta uudelleen 
käyttöön otettaessa se on tarkastettava 
ja tarvittaessa rusnattava. Rusnausvas-
tuualueiden tarkastuksesta on pidettävä 
pöytäkirjaa, johon merkitään aika, tar-
kastuskohde, tarkastaja tai tarkastajat ja 
toteutettavat toimenpiteet, niiden tärke-
ysjärjestys sekä toteutus. Pöytäkirjan on 
oltava sopivassa paikassa henkilöstön näh-
tävänä. Pöytäkirja on säilytettävä vähintään 
kahden vuoden ajan.

Jos alueella havaitaan sellaisia komuja, joi-
ta ei voida välittömästi poistaa, tulee vaa-
rallinen alue merkitä ja tarvittaessa kieltää 
alueella liikkuminen.

10.3 Rusnauskalusto
Rusnaus tehdään tavallisesti tähän tarkoi-
tukseen varustetulla koneella. Ellei tämä 
ole mahdollista, voidaan rusnaus tehdä 
käsin komukankea käyttäen.

10.4 Rusnausohje
Jokaisen kaivoksessa työskentelevän ja 
liikkuvan velvollisuus on havainnoida mah-
dolliset rusnaustarpeet ja suorittaa komu-
jen karistus. Tarkastaessasi ota huomioon 

kallion kerros- ja rakosuunnat. Tarkkaile ja 
ilmoita työnjohdolle suuresta kallion jänni-
tystilasta johtuvia ilmiöitä, kuten kallioräis-
kettä ja uusien halkeamien ilmestymistä. 
Tarvittaessa pese rusnattava alue. Räjäy-
tyksen jälkeen on aina suoritettava tarkas-
tus ja tarvittaessa rusnaus.

Rusnaustöissä on tarkkailtava kaivosti-
lojen seinien ja katon pysyvyyttä kallion 
jännitystilan ja liikuntojen vuoksi. Kun rus-
naustyötä kaivoksessa suoritetaan sellai-
sella menetelmällä, jossa komujen havait-
seminen osittain tai kokonaan perustuu 
kuulohavaintoihin, on huolehdittava siitä, 
ettei lähistöllä samanaikaisesti suoriteta 
porausta taikka muuta voimakasta ääntä 
aiheuttavaa työtä.

Rusnaustyön suorittajalle on tarkoin sel-
vitettävä sen alueen rajat, jonka tarkasta-
minen ja rusnaus hänelle kuuluu. Rusnaus 
on suoritettava sellaisilla laitteilla ja siinä 
järjestyksessä, ettei työn suorittaja joudu 
ilmeiseen tapaturmavaaraan. Työt on suo-
ritettava luotettavaa ja turvallista työtapaa 
käyttäen.

Ellei työpaikkaasi saada turvalliseksi, se on 
eristettävä ja siitä on ilmoitettava työnjoh-
dolle. Seuraa komutilannetta aina ja joka 
paikassa, missä liikut tai työskentelet.

●● Jokaisen kaivoksessa työskentelevän 
ja liikkuvan velvollisuus on havainnoida 
mahdolliset rusnaustarpeet ja suorittaa 
tarvittaessa komujen karistus.

●● Tarkastettaessa on otettava huomioon 
kallion kerros- ja rakosuunnat.

●● Tarkkaile ja ilmoita työnjohdolle suures-
ta jännitystilasta johtuvat ilmiöt, kuten 
kallioräiskeet ja uudet halkeamat tai 
raot.

●● Räjätyksen jälkeen on aina suoritettava 
tarkastus ja tarvittaessa rusnaus.
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Käsin tehtävässä rusnauksessa meisseli-
päisellä teräs- tai alumiinikangella kopu-
tellaan järjestelmällisesti kallion seinä- ja 
kattopintoja, jolloin irtonaisen kiviaineksen 
voi tunnistaa matalasta tai kumeasta vasti-
näänestä. Kiinteä kallio antaa korkeamman 
vastinäänen kuin irtonainen kiviaines. 

Irti oleva materiaali tiputetaan alas komu-
kangella käyttämällä sitä vipuvartena. 
Rusnauskankea saa käyttää vain vain yksi 
henkilö kerrallaan. Käsinrusnaus edellyt-
tää enemmän taitoa kuin voimaa. Jos yksi 
työntekijä ei saa komua irti, jatketaan rus-
naustyötä koneellisesti.

Käsin rusnattaessa ei työkohteen lähistöllä 
saa olla muita melua aiheuttavia töitä tai 
laitteita, sillä ympäristön melu häiritsee 
kallion koputtelusta tulevien vastinääni-
en tunnistamista. Jos irtonainen kiviai-
nes jää tunnistamatta, voi syntyä vakava 
komuriski.

Koneellinen rusnaus
Rusnaustyön pääperiaate on edetä turvalli-
selta, jo rusnatulta alueelta eteenpäin.

●● Koneellisesti rusnattaessa työ tehdään 
laitekohtaisten ohjeiden mukaisesti.

●● Aloita rusnaus katto- tai seinäpinnan 
ehjimmältä laidalta ja etene rusnatun 
alueen suunnasta.

●● Varo, etteivät komut pääse putoamaan 
rusnauslaitteen päälle. 

●● Silloin, jos tukeminen on pettänyt, nou-
datetaan ns. etenevää rusnaamista ja 
lujittamista: edetään kerrallaan rusna-
ten koneellisesti noin kolmen metrin 
matka, joka sen jälkeen tuetaan koneelli-
sesti verkoilla ja ruiskubetonilla.

Käsinrusnaus
●● Käsin rusnatessa on varmistettava, 

etteivät komut vieri rusnaajan päälle eli 
pääse vierimään käsille tai jaloille.

●● Ole aina valmis väistämään nopeasti.
●● Rusnatessa on aina oltava tukeva asen-

to, ettei horjahda kangen yllättäen 
irrotessa.

●● Vaarallisen tai kumisevan katon alle ei 
tule mennä, ennen kuin se on rusnattu.

●● Rusnatessa tulee aina käyttää 
suojalaseja.

●● Komutilannetta on seurattava aina 
ja joka paikassa, missä liikutaan ja 
työskennellään.

●● Rusnauksen jälkeen täytyy rusnatun 
työkohteen pohjalle ja kulkuväylälle 
pudonnut kiviaines siivota pois ennen 
seuraavan työvaiheen aloittamista tai 
kulkuväylän avaamista liikenteelle.
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11 Kallion lujitus

etäältä lujitettavasta kohteesta tai tukevan, 
voimassa olevien määräysten mukaisen 
lujarakenteisen suojakatoksen alta.

Koulutus
Lujituskaluston ja -menetelmien moni-
muotoisuuden takia on tärkeää, että pai-
kallisesti laaditaan ohjeisto ja kattava 
koulutusohjelma. Koulutus on tärkeää, sillä 
jos työ on tehty virheellisesti, lujituksen 
vaikutus kallion pysyvyyteen voi heikentyä 
ratkaisevasti.

11.2 Pultitus
Pultituksen tarkoitus on rajoittaa kallion 
muodonmuutoksia ja pitää rakoilleet kal-
liokappaleet yhdessä. Pulteilla lujitettu 
kallio muodostaa louhitun tilan ympärille 
holvimaisen yhteen sidotun kaaren, joka 
vahvistaa kalliota kestämään itsenäisenä 
rakenteena siihen jännitystilasta tai muus-
ta syystä johtuvat varsinaiset rasitukset. 
Pultituksella pyritään myös kiinnittämään 
mahdollisesti irtoavat lohkareet ympäröi-
vään ehjään vyöhykkeeseen.

Pulttityypit
Pulttityypit voidaan jakaa toimintatavan 
mukaan jännittämättömiin ja esijännitettyi-
hin pultteihin. Jännittämätön harjateräs-
pultti juotetaan porattuun reikään sement-
tilaastilla. Jännitetty pultti ankkuroidaan 
reiän pohjaan kiilalla tai paisuntakuorel-
la. Ankkurointi voidaan suorittaa myös 
sementtilaastijuotoksella ja sen jälkeen 
suoritetaan esijännitys aluslevyä käyttäen. 
Saatavilla on myös yhdistettyjä ankkuri/
juotospultteja, ja niitä käytettäessä aluksi 
pultti ankkuroidaan ja samalla juotetaan 
porattuun reikään sementtilaastilla. On 

11.1 Kallion lujitustarve ja 
pysyvyyden seuraaminen
Kallion lujittaminen tehdään paikallisten 
ohjeiden tai suunnitelmien mukaan. Kal-
liotilan pysyvyyteen vaikuttavat monet 
toisiinsa kytkeytyvät seikat. Merkittäviä 
ovat geologia, jännitystila sekä vesiolo-
suhteet. Kiven mekaaniset ominaisuudet, 
kalliotilojen muoto, koko ja sijainti sekä 
raot, siirrokset ym. heikkousvyöhykkeet 
vaikuttavat lujituksen tarpeeseen. Oikein 
suunniteltu jäljelle jäävän kallion huomioon 
ottava räjäytystekniikka on pysyvään käyt-
töön tarkoitettujen kalliotilojen louhinnan 
perusedellytys.

Louhittujen tilojen lujituksen tarvetta on 
tarkkailtava jatkuvasti erityisesti räjäytys- 
ja louhintapaikoilla ja niiden läheisyydessä. 
Mikäli kaivostilan seinästä tai katosta voi 
irrota komuja, on kallio rusnattava ja tarvit-
taessa lujitettava pultituksella, ruiskubeto-
noinnilla tai muulla luotettavalla tavalla.

Lujitus on tehtävä siten, etteivät henkilöt 
joudu alttiiksi vaaroille tai haitallisille teki-
jöille. Ennen kuin ryhdyt työhön, tarkasta 
huolellisesti lujitettava alue. Selvitä kallion 
kerros- ja rakosuunnat. Pese tarvittaessa 
kallion pinta rakojen, komujen ja räjähtä-
mättömien panosten havaitsemiseksi.

Lujitustyöt on suoritettava sellaisilla lait-
teilla ja siinä järjestyksessä, ettei työn 
suorittaja joudu tapaturman vaaraan. Työt 
on suoritettava luotettavaa työtapaa käyt-
täen. Lujitusmateriaalit on valittava siten, 
että ne kestävät kaivoksessa vallitsevat 
olosuhteet. Mikäli lujitusta ei voida muuten 
tehdä turvallisesti, on työ tehtävä riittävän 
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myös mekaanisesti toimivia Split-Set- ja 
Swellex-kitkapultteja. Pultti voidaan ank-
kuroida myös käyttäen nopeasti kovettuvia 
hartseja (liimoja).

Suurien louhosten seiniä ja kattoa lujite-
taan pitkillä (6–40 m) vaijeripultituspul-
teilla (jännepunospulteilla), jotka juote-
taan sementtilaastilla ja mahdollisesti 
esijännitetään.

Pultituskalusto
Nykyisin pultitus suoritetaan valtaosal-
taan mekanisoidulla laitteella, jonka avulla 
poraus ja pulttien asennus ja juotos tapah-
tuvat ilman käsityötä. Kitkapultit asenne-
taan mekaanisesti pulttausyksikössä ole-
valla laitteella, joka poraa reiän ja lyö pultin 
(Split-Set) tai laajentaa putkimaisen pultin 
vesipaineella (Swellex). Laitteen katon alta 
tai ohjaamosta tapahtuva työ on turvallista, 
ja pulttien käsittely rajoittuu niiden asette-
lemiseen pultituskasettiin.

Osittain mekanisoidussa pultituksessa rei-
kien poraus suoritetaan pultitusajoneuvolla 
tai peräporausajoneuvolla ja pulttien asen-
nus tapahtuu käsin nostettavalla työlavalla 
varustetulta alustalta. Massan sekoitusvä-
lineet ja pumput ovat usein pultitusalustan 
lavalla. Yleisin pulttityyppi on sementtilaas-
tilla juotettu pultti. 

Pultitussuunnitelma
Kaivoksella on ohje pultituksen tekemi-
seksi erilaisissa tiloissa. Tarvittaessa laa-
ditaan erillinen pultitussuunnitelma, jossa 
määritetään pultitettava alue sekä pulttien 
määrä ja sijainti. Pultitettava katto voidaan 
joutua joissakin tapauksissa lujittamaan 
ennakolta esim. ruiskubetonoimalla ennen 
pultitusta, jotta turvallinen pultitustyö on 
mahdollista.
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Pultitusohje
●● Noudata pultituksesta annettuja ohjeita 

ja turvallisuusmääräyksiä. 
●● Ennen kuin aloitat työn, tarkasta huolel-

lisesti lujitettava alue (tarvittaessa rus-
naus). Tutki kallion kerros- ja rakosuun-
nat ja pese ja rusnaa tarvittaessa.

●● Noudata pultitussuunnitelmaa.
●● Käytä tehtävään soveltuvaa konetta ja 

työalustaa.
●● Etene pultitustyössä lujitetun kattopin-

nan suojaa käyttäen.
●● Lujittamattoman katon alla pulttia juot-

taessasi tai muuten työskennellessäsi 
käytä tarvittaessa turvakatosta.

●● Käytä suojalaseja ja tehtävän edellyttä-
miä henkilökohtaisia suojaimia ohjeiden 
mukaan.

●● Reiän halkaisijan on oltava kiinnitettävää 
pulttia ja kiinnitysmateriaalia vastaava.

●● Reikä on pyrittävä suuntaamaan mah-
dollisimman kohtisuoraan rakosuuntaa 
vastaan sen läpi.

Jännepunospultituksen ohjeet
Poraus: 

●● Aseta porauslaite merkitylle leikkauksel-
le tarkasti. 

●● Noudata reikien kaltevuuksista annettu-
ja astelukuja tarkasti. 

●● Noudata annettua reikäpituutta. 
●● Poraa epäonnistuneen reiän välittömään 

läheisyyteen uusi reikä mm. silloin, jos 
reiästä vuotaa runsaasti vettä. 

Pultin juottaminen:
Pese kaikki reiät ennen juottamista ja 
puhalla alakätiset reiät puhtaiksi ja kuiviksi.

●● Tee juotos huolellisesti suunnitelman 
mukaisella vesi-sementtimassalla.

●● Tulppaa läpimenevät reiät huolellisesti. 
●● Täytä reikä juotoslaastilla pohjasta 

alkaen siten, ettei sinne jää tyhjätiloja.
●● Paras tulos saavutetaan käyttämällä 

kahta jännepunosta/reikä.
●● Pese likaiset jännepunokset ennen rei-

kään työntämistä.
●● Epäonnistuneista juotoksista (vaijerin 

asennus, juotos yms.) on ilmoitettava 
työnjohtajalle.

●● Räjäytyksiä on vältettävä juotettujen 
pulttien läheisyydessä 2–3 vrk.
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Ruiskubetonointiohje
●● Tarkasta ruiskutettava kohde ennen 

työn aloittamista ja tarvittaessa suorita 
rusnaus ja pesu painepesurilla tai vas-
taavalla, sillä betonoitavan pinnan puh-
taus vaikuttaa ratkaisevasti ruiskubeto-
noinnin lujuuteen.

●● Noudata ja seuraa ruiskutusseoksen 
koostumuksesta annettuja ohjeita. 

●● Varmista ennen ruiskutuksen aloitta-
mista, ettei paineletkussa ja suuttimes-
sa ole tukkeumia ja että letkut ja laitteet 
ovat käyttöturvallisessa kunnossa. 

●● Letkun tai suuttimen tukkeutuessa pyri 
saamaan letku paineettomaksi, ja silloin, 
kun tukkeutunutta letkua avataan, lähei-
syydessä ei saa olla muita kuin avaaja. 

●● Aukeamisen estämiseksi liitokset on 
tehtävä huolellisesti ja kuluneet liitos-
kappaleet on vaihdettava. Liitokset 
tulee varmistaa turvavaijerein tai muulla 
luotettavalla tavalla siten, että irrallinen 
letku ei pääse heittelehtimään vapaasti 
liitoksen auetessa.

●● Ruiskubetonoinnissa ilmaan tulee pölyä, 
joten siltä tulee suojautua ja järjestää 
riittävä ilmanvaihto.

●● Käytä hengityksen- ja kasvojensuojainta 
tai suojalaseja työtilanteen vaatimuksen 
mukaan. 

●● Ilmastoidulla ohjaamolla varustettu 
ruiskubetonointilaitteen ohjaamoti-
la on pidettävä puhtaana pölyämisen 
estämiseksi.

●● Älä mene tuoreen ruiskubetonipinnan 
alle, vaan noudata varoaikoja.

●● Ruiskubetonin jälkihoidosta on huoleh-
dittava kastelemalla tai muulla tavoin 
ohjeiden mukaan.

11.3 Verkotus

Verkotuksen tarkoitus on estää rikkonai-
sen kallion lohkareita putoamasta. Yleensä 
teräsverkko toimii ruiskubetonin raudoi-
tuksena, ja se kiinnitetään useasta koh-
dasta siten, ettei kallion ja verkon väliin jää 
tyhjiä onkaloita.

Verkon kiinnittämiseen käytetään mekani-
soitua verkotuslaitetta, joka koneellisesti 
nostaa verkon paikoilleen, muotoilee seinä-
pinnan muotoon ja kiinnittää sen pulteilla. 
Käsin tapahtuvassa verkotuksessa verkko 
kiinnitetään useasti ennakkoon laitettuihin 
pultteihin ja lisäksi tarvittaessa ankkureilla.

11.4 Ruiskubetonointi
Ruiskubetonointi sitoo halkeilleen kallion pin-
nan. Sillä pyritään estämään kallion pinnan 
purkautuminen ja ryöstökohdan eteneminen 
syvemmälle kallioon. Ruiskubetonointi on 
riittävä lujitustoimenpide silloin, kun kallion 
jännitystila on pieni ja rakoilu pinnallista. Siir-
rokset, ruhjeet ja muut heikkousvyöhykkeet 
edellyttävät ruiskubetonoinnin lisäksi pulti-
tusta tai muita lujitustoimenpiteitä. Ruisku-
betoni tulee tarvittaessa raudoittaa teräsver-
kolla tai kuiduilla. Verkotus tai muu lujittava 
materiaali on kiinnitettävä riittävän tukevasti 
ja siten, että ruiskutettava massa sitoutuu 
mahdollisimman hyvin yhteen raudoitusma-
teriaalin kanssa. Verkotus voidaan korvata 
betonimassaan sekoitettavilla teräskuiduilla. 
Myös muita kuitumateriaaleja on käytetty.

Laadun valvonta
Ruiskubetonointimassan laadunvalvontaan 
on kiinnitettävä suurta huomiota. Usein 
betonimassaan käytetään liian paljon vet-
tä, jolloin betonin puristuslujuus ja massan 
pysyvyys ruiskutuskohteessa heikkenevät. 
Pumpattavuus ja betonin laatu varmiste-
taan käyttämällä lisäaineita oikein.
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12 Korjaus- ja rakennustyöt

Rakennustöitä tekee usein ulkopuolinen 
urakoitsija. Yhteisen työmaan työturval-
lisuusasioita on käsitelty tämän oppaan 
luvussa 1.3.

12.2 Putkistot
Putkistojen ja kaapelihyllyjen asentamis- ja 
kunnossapitotyöt tehdään usein vilkkaasti 
liikennöidyllä väylällä, jolloin etenkin ras-
kaan kuljetuskaluston liikenteen vaarateki-
jät tulee ottaa huomioon ja niiden tulee olla 
mahdollisimman vähän liikenteen esteenä.

Putkistot ja kaapelihyllyt on sijoitettava 
perään ja kuiluihin seinän viereen tai kat-
toon niin, että ne eivät häiritse liikennettä 
ja ovat liikenteeltä turvassa. Rakenteiden 
kiinnityksessä kallioon tai muuhun kiin-
teään kohteeseen on käytettävä kallioon 
porattua tartuntapulttia, harusvaijeria tai 
muuta luotettavaa ankkurointia.

12.1 Rakennustyöt kaivoksessa

Kaivoksen korjaus- ja rakennustyöt sisäl-
tävät hyvin erilaisia kaivoksen huoltoon, 
energiaan, rakentamiseen ja kunnossapi-
toon liittyviä töitä. Niihin kuuluvat mm. pai-
neilma-, vesi-, täyttö- ja ilmastointiputket, 
kaapelihyllyt ja puhaltimien asennus sekä 
telineet, tikkaat ja erilaiset rakentamiseen 
liittyvät työt.

Nostolavalla tai korilla varustettua ajo-
neuvoa käytetään usein tarveaineiden ja 
rakennusmateriaalin kuljetukseen sekä 
korkeissa paikoissa telineenä ja tarveainei-
den nostamiseen. Jos rakennustyössä käy-
tettävä ajoneuvo tai työkone pysäköidään 
kulkuväylälle, jossa on muuta liikennettä, 
on käytettävä varoitusvilkkua, seisonta- tai 
lähivaloja tai muuta varoitusvaloa. Riittävän 
etäälle ajoneuvosta ja työkoneesta asen-
nettuja varoitustauluja on käytettävä sil-
loin, kun ajoneuvo tai työkone pysäköidään 
mutkaan tai muuhun sellaiseen paikkaan, 
johon on rajoitettu näkyvyys.
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Tarvittaessa eristä kulkuväylä muulta 
liikenteeltä.

Käytä vain asennustyöhön tarkoitettuja 
työkaluja.

Korkealle, seinää vasten nousemisessa saa 
käyttää vain siihen tarkoitettuja apuvälinei-
tä ja ennen työn aloitusta tulee varmistaa, 
että apuvälineet eivät pääse kaatumaan tai 
maapohja ei petä esim. telineiden alta.

12.3 Telineet 
Työtelineitä ovat sellaiset telineet, jotka 
on tehty työn suorittamista ja henkilöiden 
liikkumista varten työkohteessa. Suojate-
lineitä taas ovat sellaiset telineet, joiden 
tehtävänä on estää henkilöiden, rakennus-
aineiden, työkalujen tms. putoaminen. Teli-
neet on suunniteltava ja mitoitettava niin, 
että niillä valmiina on työvaiheittain riittä-
vä kantokyky ja jäykkyys kaikille käytössä 
esiintyville kuormituksille. Ankkurointi suo-
ritetaan kiinnittämällä tai harustamalla teli-
ne riittävän jäykkään rakenteeseen. Telinei-
den rakentamisessa on noudatettava niitä 
koskevia rakennusohjeita.

Telineiden valinnassa on aina mietittävä 
myös muiden työtasojen käyttömahdolli-
suuksia. Henkilönostimet ovat useimmissa 
tapauksissa käyttömukavuudeltaan, siir-
reltävyydeltään ja työntekijälle ergonomi-
silta ominaisuuksiltaan telineitä parempi 
ratkaisu.

Telineissä on oltava telinekortti, jossa on 
merkinnät

●● suurimmasta sallitusta kuormasta
●● tarkastajan tai hyväksyjän nimi ja 

päivämäärä.

Tarpeettomaksi jääneet telineet on 
purettava. 

12.4 Tikkaat

Korkealla suoritettavat työt suositellaan 
tehtäväksi käyttäen henkilönostimia tai 
telineitä. Tikkaita ei saa käyttää työskente-
lytasona, ja niitä voidaan käyttää vain tila-
päisenä kulkutienä. 

Nojatikkaat:
Nojatikkaita saa käyttää vain tilapäisenä 
kulkutienä, nostoapuvälineitä kiinnitet-
täessä ja irrotettaessa.

●● Varmista, että tikkaat ovat normien 
mukaisesti rakennetut tai hyväksytyt ja 
kuhunkin tarpeeseen soveltuvat ja ehjät.

●● Työskentely nojatikkailta on kielletty. 
Älä kuljeta työkaluja käsissä. Tikkaat 
on asennettava vakaalle ja kestävälle 
alustalle siten, että ne eivät kaadu, ja 
tarvittaessa on käytettävä liukuesteitä 
ja tikkaiden yläpäässä kaatumisen estä-
viä laitteita – ja tarpeen mukaan myös 
varmistushenkilöä.

●● Nojatikkaiden pituus saa olla enintään 6 
metriä.

●● Tikkaiden ylempiä askelmia voidaan 
käyttää vain kädensijoina.

●● Työkohteen tulee sijaita suoraan tikkai-
den kohdalla; älä kurkottele.

●● Tikkaita ei saa käyttää tukena telineiden 
tasoille.

A-tikkaat
A-tikkaita saa käyttää työalustana vain sil-
loin, kun työtelineitä ei voida kohtuudella 
edellyttää, ja vain tavallisen huonekorkeu-
den tiloissa, painumattomalla ja tasaisella 
alustalla.

12.5 Kuilut, nousut ja penkereet
Kuilut, nousut ja muut putoamisvaaralliset 
paikat on suojattava kaiteella tai penkalla ja 
lisäksi suojaverholla tai verkolla tai muulla 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Kuiluista, 
nousuista ja penkereistä on varoitettava 
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12.6 Toimintaohje

Telineellä työskentelyssä on huomattava 
mm. seuraavat seikat:

●● Telineillä, kulkusilloilla ja portailla ei saa 
varastoida työtä ja kulkua haittaavaa 
materiaalia eikä tarpeettomia irrallisia 
esineitä ja työkaluja. 

●● Varastoi telineelle vain telineen kantoky-
kyä vastaava ja työssä kerrallaan tarvit-
tava määrä tarveaineita. 

●● Huolehdi siitä, etteivät tarveaineet ja 
työkalut pääse putoamaan alla olevien 
päälle. 

●● Tavaraa pudotettaessa on aina varmis-
tettava, ettei alla ole ketään. 

●● Telineen alla liikkuvaa on varoitettava 
kilvellä tai muulla sopivalla tavalla, ja tar-
vittaessa alue on eristettävä tai varus-
tettava suojakatoksella. 

●● Hyvä siisteys ja järjestys helpottavat työ-
tä ja vähentävät tapaturman vaaraa. 

●● Putoamisen estämiseksi käytettävien 
turvavälineiden on oltava CE-hyväksyt-
tyjä, ja niille on tehtävä määräaikaistar-
kastukset vuosittain. Lisäksi käyttäjän 
on tarkistettava turvavälineen kunto ja 
toimivuus ennen käyttöönottoa.

varoitus- ja kieltotauluilla tai -merkeillä, ja 
lisäksi on asennettava vilkkuva keltainen 
valaistus. 

Varoitusvalo lisää havaitsemistarkkuutta. 
Jos kuilu, nousu tai vastaava poistetaan 
käytöstä, on siihen pääsy estettävä, se on 
täytettävä tai varustettava liikennettä vas-
taavalla tiiviillä ja lujalla kansirakenteella tai 
penkalla. Kuilut ja penkereet on varustettava 
ajoneuvo- ja työkoneliikennettä vastaan riit-
tävän lujalla ja korkealla esteellä.

Silloin, kun työskennellään kuilussa, nousus-
sa tai kuilujen ja muiden vaarallisten auk-
kojen läheisyydessä, on käytettävä asian-
mukaisia turvavaljaita, joihin on kiinnitetty 
luotettavalla tavalla hyväksytty ja tarkastet-
tu turvaköysi, vaijeritarrain tai esim. rulla-
vyö, joka puolestaan on kiinnitetty niin, että 
kiinnitys kestää siihen mahdollisesti kohdis-
tuvan kuormituksen. Köydessä tulisi olla jar-
rulaite äkillistä pysähdystä vaimentamassa. 
Putoamisen estämiseksi käytettävien turva-
välineiden on oltava CE-hyväksyttyjä.

Kun työpaikka on kuilun, nousun tai pen-
kereen alla, varmista, ettei ylhäältä putoa 
mitään päälle. Laita ylös varoituskilpi: 

Työntekijöitä alhaalla!

Varmista, että kilpi on hyvin havaittavissa.
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13  Työhygienia kaivoksilla

paa huomioida työhygieeniset näkökulmat 
kuin muuttaa tai korjata jo olemassa olevia 
rakenteita. 

Ennen kaivoksen avaamista tulee aina 
selvittää, mitä mahdollisia kemiallisia vaa-
ratekijöitä, kuten kuituja, pölyjä tai metal-
leja, louhittavassa malmissa ja sivukivessä 
esiintyy. Erityisesti asbesti- ja kvartsipi-
toisuuksien selvittäminen on tärkeää, jotta 
voidaan varautua riittävän ajoissa suojaus-
toimenpiteisiin työntekijöiden altistumisen 
ehkäisemiseksi ja epäpuhtauksien leviämi-
seksi työympäristöön. Asbestikuidut leviä-
vät pahimmillaan hyvin laajalle alueelle ja 
saastuttavat työilman pitkäksi aikaa.

13.2 Kaivosalan ammattitaudit
Kaivostyö on nykyisin automatisoitua ja 
koneellistettua, mikä on parantanut mer-
kittävästi työturvallisuutta ja työolosuh-
teita. Silti kaivostoiminnassa tulee esiin 
erilaisia työterveyteen liittyviä haasteita. 
Kaivostoiminnassa ja louhinnassa yleisim-
piä ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä 
ovat meluvammat sekä asbestisairaudet. 
Näiden lisäksi tyypillisiä ammattitauteja 
ovat kvartsin aiheuttama silikoosi (kivipö-
lykeuhko) sekä erilaiset rasitussairaudet, 
jotka johtuvat muun muassa kehoon koh-
distuvasta tärinästä ja huonosta ergono-
miasta. Kaivosteollisuudessa pääasialliset 
syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat kemial-
liset tekijät ovat kvartsi, asbesti, kromi(VI)
yhdisteet, arseeni sekä nikkeli ja niiden 
epäorgaaniset yhdisteet. Ammattitau-
tien ilmaantumisaika vaihtelee altisteen 
mukaan. Esimerkiksi melun aiheuttama 
kuulovaurio voi aiheutua lyhytaikaisesta-
kin voimakkaasta altistumisesta, kun taas 

13.1 Työhygienia osana 
turvallisuusjohtamista
Työhygienia on osa yrityksen tuotannol-
liseen toimintaan liittyvää turvallisuuden 
hallintaa, johon kuuluu hyvän työympä-
ristön ylläpito ja kehitys. Työhygieniatoi-
mintaa toteutetaan työpaikalla jatkuvana 
prosessina yhteistyössä henkilöstön ja 
työterveyshuollon kanssa. Usein toiminnan 
toteutuksessa tarvitaan myös ulkopuolisia 
työhygienian asiantuntijoita, jotka teke-
vät selvityksiä ja toimenpidesuosituksia 
työympäristön arviointien ja mittauksien 
perusteella. Näitä arviointimenetelmiä on 
olemassa niin kemiallisille, fysikaalisille 
kuin biologisillekin tekijöille.

Riskinarviointi 
Työturvallisuuslaki (738/2002) edellyttää 
työhygienian riskien arvioinnissa järjes-
telmällistä altistumisen selvittämistä ja 
usein myös ilman epäpuhtausmittauksia 
tai biologisia altistumismittauksia (bio-
monitorointia), jos altistumista ei voida 
muutoin luotettavasti arvioida. Työhygiee-
nisten mittausten arvioinnin perustana 
käytetään raja-arvoja, joita asetettaessa on 
huomioitu turvamarginaalit terveysriskien 
kannalta. Raja-arvoja käytetään työnteki-
jään kohdistuvien terveysriskien arvioin-
nissa sekä työolojen suunnittelemisessa ja 
kehittämisessä.

Työssä altistumista voidaan ehkäistä työ-
hygieenisin keinoin. Altistumisen torjunta 
on tehokkainta työympäristön suunnitte-
luvaiheessa tai silloin, kun hankitaan tai 
kehitetään uusia prosesseja. Teknisten 
ratkaisujen suunnittelussa on huomatta-
vasti halvempaa ja kustannustehokkaam-
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asbestin aiheuttama keuhkosyöpä voi ilme-
tä vasta 20 vuoden kuluttua.

13.3 Kaivosalan työterveyshuolto 
Työterveyshuoltolaissa (1383/2001) sääde-
tään työnantajan velvollisuudeksi järjes-
tää työterveyshuolto. Siinä on määräyksiä 
myös työterveyshuollon sisällöstä ja 
toteuttamisesta, kuten työpaikkaselvi-
tyksestä. Työterveyshuolto välittää asian-
tuntijaorganisaationa tietoa työympä-
ristötekijöiden terveyshaitoista ja niihin 
vaikuttavista tekijöistä työpaikalla ja toimii 
siten turvallisuusjohtamisen tukena. Suo-
messa osalla isoimmista kaivoksista on 
oma työterveysasema, mutta useimmiten 
palvelut ostetaan lääkärikeskuksilta tai 
kunnalliselta terveyspalvelujen tuottajalta. 

Työterveyshuollon tekemillä työpaikka-
selvityksillä saadaan tietoa työstä, työym-
päristöstä sekä työyhteisön ja terveyden 
välisestä vuorovaikutuksesta. Työpaikka-
selvitystä varten tarvitaan riittävän tark-
koja tietoja työpaikalla käytetyistä aineista 
ja energioista sekä itse työstä ja proses-
seista. Kun työpaikan oma asiantuntemus 
ei ole riittävä esimerkiksi kemiallisesta 
altistumisesta, on työnantajan käytettävä 
apuna ulkopuolisia työhygienian asiantun-
tijoita hyvän työterveyshuoltokäytännön 
mukaisesti. 

Työterveyshuolto seuraa työntekijöiden 
terveydentilaa ja toimintakykyä pääasiassa 
terveystarkastusten avulla. Terveystarkas-
tukset perustuvat työpaikka- tai työkoh-
taisesti esiintyviin terveydelle haitallisiin 
altisteisiin, ja niitä tehdään työsuhteen 
alkaessa ja määräajoin. Terveystarkastuk-
silla pyritään ehkäisemään työssä altistu-
misesta aiheutuvaa oireilua ja siitä johtuvia 
sairauksia, kuten ammattitauteja ja muita 
työhön liittyviä sairauksia sekä niiden esi-
asteita. Kaivosteollisuudessa toimivat hen-

kilöt työskentelevät sellaisissa työtehtävis-
sä, jotka altistavat erityistä sairastumisen 
vaaraa aiheuttaville tekijöille. Terveystar-
kastuksista erityistä sairastumisen vaaraa 
aiheuttavissa töissä määrätään valtioneu-
voston asetuksessa 1485/2001. 

13.4 Kaivosympäristön kemialliset 
epäpuhtaudet

13.4.1 Pölyt
Yksi kaivosympäristöjen merkittävimmistä 
altisteista on hengittyvä epäorgaaninen 
pöly. Pölyjä syntyy lähes jokaisessa työvai-
heessa koko tuotantoketjulta räjäytys- ja 
louhintatöistä aina tuotteen lastaukseen 
ja varastointiin asti. Myös kaivosalueen 
liikenne nostattaa pölyä ilmaan. Kaivosil-
man pölyn koostumus vastaa louhittavan 
kallioperän mineraalikoostumusta. Tämän 
vuoksi kaivostoiminnassa syntyvän pölyn 
koostumuksen tunteminen on tärkeää niin 
malmista kuin sivukivestäkin, jotta osat-
taisiin huomioida oikeat altisteet työnte-
kijöiden terveyden seurannan kannalta. 
Epäorgaaninen pöly voi aiheuttaa hengitys-
elinten ärsytystä ja myös vakavia terveys-
haittoja, jos pöly sisältää asbestia, kvartsia 
tai metalleja.

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia amfibo-
li- ja serpentiinimineraaleja, joita ovat akti-
noliitti, amosiitti, antofylliitti, krokidoliitti, 
tremoliitti ja krysotiili ja erioniitti. Hiukka-
nen katsotaan kuitumaiseksi, jos sen pituu-
den suhde läpimittaan on 3:1 tai enemmän. 
Asbestialtistuminen voi aiheuttaa asbes-
toosia eli keuhkojen sidekudoslisää ja 
muita sidekudoksellisia keuhkosairauksia. 
Keskimäärin asbestisairaudet ilmenevät 
yli 20 vuotta altistumisen jälkeen, mutta 
voimakas altistuminen voi jopa puolittaa 
ajan. Tupakointi asbestialtistumisen yhtey-
dessä lisää keuhkosyöpäriskiä 50-kertai-
sesti. Asbestin työilman sitova raja-arvo 
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on 0,1 kuitua/cm3, ja tämän ylitys edellyt-
tää työnantajalta välittömiä toimenpiteitä 
altistumisen vähentämiseksi. Jos asbestia 
havaitaan kaivoksella, tulee toimenpitei-
siin kuitenkin ryhtyä jo ennen raja-arvon 
ylitystä.

Kvartsia (kiteinen piidioksidi) esiintyy sivu-
mineraalina monissa kivilajeissa. Se on 
maankuoren toiseksi yleisin mineraali. Hie-
nojakoiselle kvartsipölylle altistuminen voi 
aiheuttaa vakavia terveyshaittoja. Kvartsi 
ärsyttää hengityselimiä, ja keuhkoihin ker-
tyessään se voi aiheuttaa silikoosin eli kivi-
pölykeuhkosairauden, joka voi johtaa myös 
keuhkosyöpään. Silikoosi puhkeaa altis-
tumisen voimakkuuden mukaan yleensä 
10–20 vuotta altistumisen alkamisesta. 

Metallipölyt
Asbestikuidut ja kvartsi eivät liukene mer-
kittävissä määrin keuhkoihin, joten niiden 
poistuma elimistöstä on vähäistä. Sen 
sijaan metallimalmipölystä voi vapautua 
elimistöön terveydelle haitallisia metalleja. 
Perinteisten kaivostöiden lisäksi myös kun-
nossapito- ja korjaustöissä altistutaan seu-
raavien metallien ja niiden epäorgaanisille 
yhdisteille:

●● arseeni (As)
●● nikkeli (Ni)
●● koboltti (Co)
●● kromi (CrIII ja CrVI)
●● kupari (Cu).

Useat metallit ovat terveydelle haitallisia 
hengitettyinä, nieltyinä ja iholla. Koboltti-, 
kromi (VI)- ja nikkeliyhdisteet aiheuttavat 
hengitysteiden ja ihon herkistymistä eli 
allergiaa. Arseeni- ja kromi (VI) -yhdisteet 
ovat myös sikiölle ja raskaudelle vaarallisia. 
Osa metalleista, kuten arseeni-, kobolt-
ti-, kromi (VI) -yhdisteet ja nikkeli ovat 
syöpävaarallisia. 

13.4.2 Pakokaasut
Kaivostoiminnassa dieselpakokaasuil-
la tarkoitetaan ajoneuvojen, koneiden ja 
laitteiden dieselmoottorien pakokaasuja. 
Dieselpakokaasut voivat ärsyttää silmiä ja 
hengitysteitä. Pitkäaikainen pakokaasuille 
altistuminen saattaa lisätä keuhkosyöpä-
riskiä. Dieselpakokaasut sisältävät mm. 
hiilimonoksidia (häkä), typen oksideja 
(typpidioksidi ja typpioksidi) ja nokea 
(alkuainehiili). 

13.4.3 Räjäytyskaasut ja -pölyt
Räjäytyskaasuilla ja -pölyillä tarkoitetaan 
räjäytysten jälkeen kaivoksessa esiintyviä 
hetkellisiä terveydelle haitallisten pölyjen ja 
kaasujen suuria pitoisuuksia. Tällaisia ovat

●● hiilimonoksidi eli häkä
●● typen oksidit 
●● rikkidioksidi ja rikkivety (rikkipitoisista 

sulfidimalmeista)
●● hiilidioksidi
●● räjäytyspölyt (koostumus vaihtelee kivi-

lajien sisältämien mineraalien ja niiden 
ainesosien mukaan)

●● ammoniakki (voi syntyä myös räjähdysai-
nejäämien reagoidessa kostean ruisku-
betonin kanssa).

Räjäytyskaasut aiheuttavat hetkellisesti 
hapen puutetta, kun häkä ja muut kaasut 
syrjäyttävät ilman hapen. Puhtaan ilman 
happipitoisuus on 20,9 %. Työilman happi-
pitoisuus ei saa laskea alle 18 %:n, sillä sen 
alapuolella alkavat hengitysoireet (hengi-
tystiheys ja pulssi lisääntyvät). Hengenvaa-
rallinen alle 10 %:n happipitoisuus aiheut-
taa oksentelua ja tajuttomuutta. 

Hiilimonoksidille (häkä) altistutaan 
hengitysteitse. Häkä on väritön, hajuton ja 
mauton kaasu, joka sitoutuu keuhkorakku-
loissa veren hemoglobiiniin, jolloin hapen 
sitoutuminen estyy ja seurauksena on 
hapenpuute. Hiilimonoksidi on myrkyllistä 
hengitettynä, ja se voi aiheuttaa vakavia 
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terveyshaittoja ja vaikuttaa lisääntymis-
terveyteen pitkäaikaisessa altistumisessa. 
Toistuva häkäkaasulle altistuminen aiheut-
taa väsymystä, päänsärkyä, huimausta, 
ärtyneisyyttä ja unihäiriöitä. Suurissa pitoi-
suuksissa ihmisen oma varoitusjärjestelmä 
ei yleensä toimi, ja oireina ovat pahoinvoin-
ti, tajunnan menetys ja jopa kuolema. 

Räjäytyksen yhteydessä ammoniumnit-
raattipalossa muodostuu myrkyllisiä typen 
oksideja. Myös dieselpakokaasut sisältävät 
typen oksideja, joista 20–30 % on typpi-
dioksidia ja loput typpioksidia. Typen oksi-
dit voivat imeytyä elimistöön hengitystei-
den kautta ja vahingoittaa keuhkoja. Typen 
oksideista typpidioksidi on haitallisin, ja 
se vaikuttaa pääasiassa alempiin hengi-
tysteihin ja keuhkojen toimintaan. Vakavin 
altistumisen seuraus on keuhkopöhö. Typ-
pioksidin vaikutukset kohdistuvat pääosin 
keuhkojen verisuonien laajentumiseen. 

Hiilidioksidia syntyy räjäytyksessä het-
kellisesti isoja pitoisuuksia, ja diesel-
pakokaasuissa on jatkuvasti kohtalaisia 
pitoisuuksia. Puhtaan ilman hiilidioksidi- 
pitoisuus on 0,03–0,04 %. Muiden kaasujen 
tapaan hiilidioksidi syrjäyttää ilman hap-
pea. Hengitysoireita alkaa esiintyä yli 2 %:n 
hiilidioksidipitoisuuksissa, jolloin hengitys-
tiheys ja pulssi kohoavat ja esiintyy pään-
särkyä. Hengenvaarallinen 10 %:n pitoisuus 
aiheuttaa tajuttomuutta ja kuoleman.

Rikkidioksidi ja rikkivety ovat myrkyllisiä 
yhdisteitä, ja niitä voi esiintyä hetkellisesti 
sulfidimalmien räjäytyskaasuissa. Rikkidiok-
sidi vaikuttaa pääosin ylempiin hengitystei-
hin ja keuhkoputkeen aiheuttaen ärsytysoi-
reita, kuten yskää, nuhaa, hengenahdistusta 
ja pahimmillaan keuhkoputkien supistumis-
ta, joka voi johtaa kuolemaan. 

Rikkivety ärsyttää jo pienissä pitoisuuk-
sissa limakalvoja ja hengitysteitä. Rikkive-

dylle altistuminen aiheuttaa pahoinvointia, 
huimausta ja hengitysvaikeuksia. Jatkuva 
altistuminen aiheuttaa myös yskää, pään-
särkyä ja kurkkukipua. Silmien ärsytysoi-
reet ovat tyypillisiä molemmille yhdisteille. 
Rikkivedyn suurille pitoisuuksille altistumi-
nen aiheuttaa vakavia hermostollisia oirei-
ta, tajuttomuutta ja jopa kuoleman. Rikki-
vedyn suhteen ihmisen hajuaisti lamaantuu 
jo noin 100 ppm:n pitoisuuksissa. 

Räjäytysainejäämien reagointi kostean 
ruiskubetonin kanssa voi tuottaa kaivosil-
maan suuriakin ammoniakkipitoisuuksia. 
Ammoniakki on pistävän hajuista jo pienil-
läkin pitoisuuksilla, ja se aiheuttaa ärsytys-
oireita hengitysteissä, silmissä ja suurina 
pitoisuuksina myös iholla. Ärsytys ilme-
nee polttavana tunteena silmissä, iholla, 
nenässä ja kurkussa. Lisäksi se aiheuttaa 
hengenahdistusta, kyynelvuotoa, yskää ja 
hengityksen tihenemistä. Pitkäaikainen 
ammoniakille altistuminen saattaa aiheut-
taa hengitysteiden sairauksia.

13.4.4 Muut kallioperästä vapautuvat 
kaasumaiset yhdisteet
Kaivosilmassa voi esiintyä radon-kaasua, 
jota syntyy kallioperän mineraalien sisäl-
tämien uraanin ja radiumin hajotessa 
radioaktiivisesti ja niiden vapautuessa kai-
vosilmaan. Radon-kaasua esiintyy runsaim-
min graniittisissa kivilajeissa. Suomessa 
kohonneita radonsäteilyarvoja on todettu 
kaivoksissa, joissa radon on peräisin vuo-
tavasta radonpitoisesta vedestä tai van-
hoista tuulettamattomista kaivostiloista. 
Radon on radioaktiivista ja syöpävaarallista 
hengitettynä. Hengitysilman mukana keuh-
koihin kulkeutuva radon jättää keuhkoihin 
radioaktiivisia hajoamistuotteita, jotka 
lisäävät keuhkosyöpäriskiä.

Kaivoksissa ja erityisesti maanalaisissa 
kaivoksissa voi esiintyä myös maakaasua, 
joka on yleensä metaania. Metaani voi 
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aiheuttaa syttymisvaaran lisäksi räjäh-
dysvaaran. Jos kaivoksen ilmanvaihto on 
huono, voivat kaasupitoisuudet nousta yli 
alemman syttymisrajan ja ilman happipitoi-
suus laskea alle 18 %:n, josta voi aiheutua 
hapenpuutetta.

13.4.5 Kaivoksissa käytettävät 
kemikaalit
Itse kallioperästä ja sen työstämisen seu-
rauksena vapautuvien epäpuhtauksien 
lisäksi kaivoksissa käytetään erilaisia kemi-
kaaleja esimerkiksi lujitustöissä sekä kun-
nossapito- ja huoltotöissä.

Seinämien lujitustöissä käytetään ruisku-
betonia. Sementtipöly sisältää kvartsia, ja 
emäksisyytensä vuoksi se ärsyttää hengi-
tysteitä. Iholle joutuessaan sekä sement-
tipöly että märkä betoni aiheuttavat ihoär-
sytystä. Sementti on ihoa allergisoivaa sen 
sisältämien metallien eli nikkelin, koboltin 
ja kromin takia. Lisäksi sementin lisäai-
neissa on ihoa ärsyttäviä aineita, jotka eivät 
yleensä lisää merkittävästi betonin tavan-
omaisia terveyshaittoja.

Kunnossapito- ja huoltotöissä käytetään 
monenlaisia liuottimia ja liuotinseoksia, 
kuten liuotinbensiinejä, moottoriöljyjä ja 
tärpättejä. Liuottimet imeytyvät elimistöön 
hengitysteitse sekä ihon läpi. Liuotinhöyryt 
voivat ärsyttää nenän ja nielun limakalvoja, 
hengitysteitä sekä silmiä. Nopeasti ilmaan-
tuvia hermosto-oireita ovat huimaus, pään-
särky ja huonovointisuus. Pitkäaikainen 
altistuminen voi aiheuttaa pysyviä keskus-
hermosto-oireita, kuten muisti- ja keskit-
tymiskyvyn häiriöitä. Lisäksi voi ilmaantua 
maksa- ja munuaisvaurioita sekä näkö- ja 
hajuaistin muutoksia. Liuotinainealtistumi-
nen voi vaikuttaa myös hedelmällisyyteen 
ja lisätä keskenmenoriskiä.

13.5 Ilman epäpuhtauksien 
mittaaminen ja raja-arvot
Valtioneuvoston asetus (715/2001) kemial- 
lisista tekijöistä työssä velvoittaa työn-
antajaa tunnistamaan työssä esiintyvien 
kemiallisten tekijöiden vaarat työntekijöil-
le ja arvioimaan niistä aiheutuvat riskit. 
Asetus edellyttää altistumisen mittaamis-
ta, ellei sitä voida muutoin luotettavasti 
arvioida. 

Useimmille kaivosilmassa esiintyville epä-
puhtauksille on olemassa vertailuarvot eli 
haitalliseksi tunnetut pitoisuudet (HTP-ar-
vot), joihin tuloksia verrataan. HTP-arvot 
ovat pienimpiä ilman epäpuhtauspitoi-
suuksia, jotka voivat sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön arvion mukaan aiheuttaa haittaa 
tai vaaraa työtekijöiden turvallisuudelle, 
terveydelle tai lisääntymisterveydelle, ja ne 
on vahvistettu työturvallisuuslain nojalla 
(738/2002). Työnantajan on huomioitava 
HTP-arvot arvioidessaan työpaikan ilman 
puhtautta, työntekijöiden altistumis-
ta ja mittaustulosten merkitystä. Ilman 
epäpuhtauden haitallisen vaikutuksen 
ilmaantuminen riippuu pitoisuuden lisäksi 
altistusajasta. 

Aineen tai aineryhmän ominaisuuksien 
mukaan haitalliseksi tunnettu pitoisuus 
ilmoitetaan 8 tunnin (HTP8h) tai 15 minuutin 
(HTP15min) tai hetkelliselle pitoisuudelle.

Valtioneuvosto on erikseen säätänyt sito-
van raja-arvon asbestille. Työpaikan ilman 
asbestipitoisuuden tulee olla mahdollisim-
man alhainen ja aina pienempi kuin  
0,1 kuitua/cm3. Sitova raja-arvo ollaan aset-
tamassa myös kvartsille.
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (538/2018) vahvistettuja HTP-arvoja: 

Aine tai aineryhmä

HTP 8 h HTP 15 min

ppm mg/m3
Kuitua/

cm3 ppm mg/m3

arseeni ja sen epäorgaaniset yhdisteet 0,01

asbesti(1 0,1

epäorgaaninen pöly 10

hiilidioksidi 5000 9100

hiilimonoksidi 20 23 75 87

kromi ja sen (II, III) yhdisteet 0,5

kromi (VI) ja sen yhdisteet 0,005

kvartsi (kiteinen piidioksidi), alveolijae(2 0,05

nikkeli, yhdisteet, hengittyvä pöly 0,05

nikkeli, yhdisteet, alveolijae(2 0,01

rikkidioksidi 0,5 1,3 1 2,7

rikkivety 5 7 10 14

sementtipöly, hengittyvä pöly 5

sementtipöly, alveolijae(2 1

typpidioksidi 0,5 0,96 1 1,9

typpidioksidi(3 1 1,9 2 3,7

typpioksidi 2 2,5

typpioksidi(3 10 12,5

 
(1sitova raja-arvo (suurin sallittu pitoisuus ja välitön toimenpideraja)
(2 alveolijae, kertyvät keuhkoissa värekarvattomalle alueelle eli alveolialueelle  
(hiukkaskoko alle 5 µm)
(3 poikkeus koskien maanalaista kaivos- ja tunnelityötä, siirtymäkausi vuoteen 2023 asti
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13.5.1 Biomonitorointi
Biomonitoroinnilla eli biologisella altis-
tumismittauksella selvitetään elimistöön 
kerääntyviä kemikaaleja. Altistumisarvoja 
voidaan mitata esimerkiksi työntekijän 
veri- tai virtsanäytteestä. Biomonitorointi 
huomioi kaikki altistumisen reitit: ilmasta, 
iholta, ruuansulatuskanavasta tai pistoksen 
kautta. Siksi se on hyvä menetelmä henki-
lökohtaisen kemikaalialtistumisen ja suo-
jautumisen tehokkuuden seuraamiseksi. 
Biomonitorointia tehdään työterveyshuol-
lon toimesta ja kaivostyöntekijöistä sillä 
seurataan erityisesti metalleille, kuten nik-
kelille, kromille ja arseenille, altistumista.

13.5.2 ASA-rekisteri
ASA-rekisteri on ammatissaan syöpä- 
sairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja 
menetelmille altistuvien rekisteri. Altistu-
neiksi ilmoitetaan ne henkilöt, jotka ovat 
käsitelleet tai muuten altistuneet syö-
pävaarallisille aineille merkittävän osan 
työajasta vähintään 20 päivänä vuodessa. 
Rekisteriin on ilmoitettava mittauksin 
todettu altistumisen määrä, jos se on tie-
dossa. Rekisteriin ilmoitetaan mm. asbes-
tille, arseeni-, koboltti-, kromi (VI)- ja nikke-
liyhdisteille sekä PAH-yhdisteille altistuvat. 

13.6 Ilman epäpuhtauksien 
altistumisen torjunta ja 
suojautuminen kaivoksissa 
– tekniset ratkaisut ennen 
henkilönsuojaimia

Riittävä ilmanvaihto
Kaivokseen tuotavan ilman on oltava mah-
dollisimman puhdasta sekä riittävän hap-
pipitoista. Ilmanvaihdon riittävä tehokkuus 
korostuu erityisesti maanalaisissa kaivoksis-
sa, mutta myös syvissä avolouhoksissa ilman 
vaihtuvuus voi olla huonoa ja epäpuhtauksien 
pitoisuudet kohota suuremmiksi kuin maa-
nalaisissa kaivoksissa. Oman haasteensa 

ilmanvaihdon mitoitukselle tuo muuttuva 
työympäristö. Ilmanvaihdossa on otettava 
huomioon epäpuhtauksien lisäksi vaaralliset 
aineet sekä palon vaara. Räjäytyskaasujen 
lisäksi suurin osa ilmanvaihdon tarpeesta 
tulee pakokaasuista, joita syntyy erityisesti 
lastaus- ja kuljetustyössä. Valvomo- ja ruo-
kailutilat on pidettävä ylipaineisena epäpuh-
tauksien pääsyn estämiseksi tiloihin.

Varoajat räjäytyksen jälkeen, kaasumittarit
Räjäytyskaasut ja -pölyt on poistettava 
mahdollisimman nopeasti kaivoksesta. 
Hyvästä ja tehokkaasta tuuletuksesta huo-
limatta on syytä pitää räjäytyksen jälkeen 
turvallinen varoaika, ennen kuin kohtee-
seen mennään työskentelemään. Erityises-
ti häkäpitoisuudet tulee varmistaa suoraan 
osoittavilla mittareilla turvallisen työsken-
telyn takaamiseksi, koska häkäkaasu on 
myrkyllistä ja hapettomassa ilmassa voi 
tajunnan menettää helposti. Räjäytysten 
jälkeen voi esiintyä myös typpeä alueella 
olevissa painanteissa.

Pölyn sidonta kastelemalla
Louhinta-, lastaus- ja kuljetustyöt nostat-
tavat ilmaan myös paljon pölyä, jota ei voida 
torjua pelkällä ilmanvaihdolla. Pölypitoisuuk-
sia voidaan vähentää jo pölyn syntylähteillä 
kastelemalla louhekasoja ja seinämiä ennen 
lastausta ja sen aikana sekä asentamalla 
vesisumuttimet lastaus- ja kaatonousuille 
sekä murskalle. Liikenteestä johtuvaa pölyä 
voidaan torjua kastelemalla väyliä tai mahdol-
lisuuksien mukaan päällystämällä pääväylät.

Koneiden ja laitteiden hyttien olosuhteet
Kaivosajoneuvojen ja -koneiden hyttien 
tulee olla tiiviitä ja varustettu hienojakoisen 
pölyn suodatusjärjestelmillä, jotka tarkis-
tetaan ja vaihdetaan säännöllisesti. Hyttien 
ovet on pidettävä kiinni, ja tupakointia tulee 
välttää. Säännöllinen sisätilojen siivous 
ehkäisee pölyämistä hytissä. Ruokailu työ-
ajoneuvon hytissä ei ole suositeltavaa. Mikäli 
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alueella on todettu sitovan raja-arvon ylittä-
viä pitoisuuksia asbestia, on ruokaileminen 
alueella sekä alueella olevissa työkoneissa 
kokonaan kielletty.

Henkilönsuojaimet
Tiettyjä työvaiheita on kuitenkin tehtävä 
edelleen käsin, eikä kaivosympäristössä, 
kuten avolouhoksella, työskenneltäessä 
voida aina suojautua teknisillä ratkaisuilla. 
Tällöin ainoaksi mahdollisuudeksi pölyltä ja 
kaasuilta suojautumiselle jää hengityksen-
suojaimet. Sopivia hengityksensuojaimia 
valittaessa otetaan huomioon kaikki työ-
kohteessa esiintyvät altisteet ja suojaimen 
sopivuus käyttäjälle. Hengityksensuojaimia 
käytettäessä on huomioitava riittävät lepo-
tauot, erityisesti raitisilmamaskia käytettä-
essä kerran joka työtunnin aikana. Myös ihon 
ja silmien suojaus on tärkeää.

Kemikaaleja käsiteltäessä on aina tutustut-
tava tuotteiden käyttöturvallisuustiedottei-
siin ja noudatettava suojautumisohjeita.

Henkilökohtainen työhygienia
Myös työntekijöiden henkilökohtaisella työ-
hygienialla on merkitystä. Jalkineiden ja 
vaatteiden mukana kantautuu paljon pölyä 
valvomoihin ja sosiaalitiloihin. Ennen ruokai-
lutiloihin siirtymistä tulee päällystakit riisua 
ja jalkineet puhdistaa huolellisesti. Käsien 
peseminen ennen ruokailua ja tupakointia 
ehkäisee epäpuhtauksien, kuten metallien, 
kulkeutumista ruuansulatuskanavaan likais-
ten käsien kautta. 

Peseytyminen työvuoron päätyttyä sekä työ- 
ja siviilivaatteiden erillään pitäminen estävät 
altisteiden kantautumista myös kotiin. Mikäli 
alueella on todettu sitovan raja-arvon ylittä-
viä pitoisuuksia haitallisia aineita, työnantaja 
on velvollinen hankkimaan työ- ja alusvaat-
teet sekä järjestämään peseytymiseen ja 
vaatteiden vaihtoon soveltuvat tilat (puh-
das-likainen puoli).

13.7 Ilmanvaihdon rakentaminen ja 
kunnossapito
Maanalaisen kaivoksen ilmanvaihto on 
monimutkainen järjestelmä, joka sisältää 
pysyviä ja lyhytaikaisia ilmanvaihtolaitteis-
toja. Järjestelmä mitoitetaan tarkoituk-
seen suunnitelluilla tietokoneohjelmilla. 
Pysyvissä ilmanvaihtojärjestelmissä käyte-
tään yleisesti puhtaan ilman puhallusta ja 
likaantuneen ilman imua. Lyhytaikaisissa 
työkohteissa käytetään vain puhaltavaa 
ilmanvaihtoa.

Ilma otetaan puhaltimilla joko suoraan ulkoa 
tai esim. vanhan louhoksen kautta, jolloin 
tuloilma lämpenee talvella. Puhaltimilta ilma 
johdetaan putkistoja, nousuja tai periä pitkin 
kaivoksen eri osiin. Imevä ilmanvaihto imee 
likaantunutta ilmaa putkistoihin, joita myö-
ten ilma johdetaan ulos.

Paikallisilmanvaihto on tärkeä osa järjes-
telmää. Paikallisilmanvaihdolla tarkoi-
tetaan paikallisten työkohteiden omaa 
ilmanvaihtojärjestelmää.

Tyypillisiä paikallisilmanvaihtokohteita kai-
voksessa ovat

●● peränajokohteet
●● murskaamot 
●● huoltopaikat 
●● ruokailupaikat
●● muuntamot 
●● kiven kaatopaikat säleiköllä, siilolla ja 

nousuilla 
●● lastauspaikat nousuilla, lastausperissä 

ja louhoksilla 
●● kuljettimien syöttö- ja purkauspäät.

Valvomot ja ruokatuvat on pidettävä ylipai-
neisina puhtaalla ilmalla.

Tärkein ja samalla yksi vaativimpia paikalli-
silmanvaihtokohteita on peränajo.
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●● Putkessa ei saa olla pusseja. Ilman-
vaihtoputken kannatusköysi tai -vaijeri 
on asennettava suoraan ja kiristettävä 
riittävän tiukalle. Köyden kannatuspultit 
eivät saa olla liian kaukana toisistaan. 
Pulttien on oltava riittävän pitkiä, niin 
että niillä voidaan asentaa kannatusköy-
si lähes vaakasuoraan.

●● Ilmanvaihtoputken pää on kiinnitettä-
vä niin, että siihen ei synny kuristumia 
ja putken pää osoittaa suoraan perän 
päähän.

●● Puhaltimen ja putkien asennukseen on 
ryhdyttävä ajoissa. Ilmanvaihtoputken 
pää ei saa jäädä perän päästä 30 m:ä 
kauemmaksi.

Ilmanvaihtoputkien kuntoa on seurattava 
päivittäin. Ellei ilmanvaihtoputkelle ole riit-
tävästi tilaa, suuret työkoneet, kuten lou-
heenkuljetus- ja porausajoneuvot, rikkovat 
ilmanvaihtoputken, jolloin kohteen ilman-
saanti vähenee tai loppuu kokonaan. Ilman 
lämmittämistä tai jäähdytystä käytetään 
tarvittaessa.

13.7.1 Peränajon ilmanvaihto
Puhaltimen valintaan vaikuttavat tar-
vittava ilmamäärä, staattinen paine, 
asennusmahdollisuudet, se, kuinka 
lähellä puhallinta tapahtuu räjäytyksiä, 
sähkön saanti asennuskohteeseen ja 
kauko-ohjausmahdollisuudet.

Puhallin on asennettava mahdollisimman 
lähelle puhtaan ilman saantia, ja sille on 
varattava riittävästi tilaa. Puhaltimen 
melun vaimennukseen on kiinnitettävä 
suurta huomiota, erityisesti yleisten oles-
kelutilojen, kuten ruokailu-, huolto-,  
korjaus- ym. paikkojen läheisyydessä.

Ilmanvaihtoputkena käytetään yleisimmin 
muovikudoskankaista putkea eli “rätti-
torvea”. Tavanomaisin ilmanvaihtoputken 
koko on halkaisijaltaan 700–1 200 mm.

Ilmanvaihtoputken asennus:
●● Varaa riittävästi tilaa putkelle.
●● Varmista, että putket ovat ehjät eikä 

niissä ole reikiä.
●● Varmista kunnolliset liitokset.
●● Putkessa ei saa olla jyrkkiä mutkia; käy-

räosia on saatavissa eri asteluvuille.
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14 Kaivosympäristön fysikaaliset tekijät

seksi käytetään tällöin merkintöjä dB(A) ja 
dB(C).

Meluntorjunnan kannalta on tärkeää tietää, 
millä taajuusalueella melu esiintyy, toisin 
sanoen millainen meluspektri on. Tällöin 
tarvitaan taajuussuodattimilla varustettuja 
melumittareita tai meluanalysaattoreita.

Työpaikoilla melua yleensä mitataan suo-
raan osoittavilla melumittareilla, jotka 
osoittavat äänitason hetkellisen tason ja 
sen vaihtelut. Tilanteissa, joissa melutaso 
vaihtelee, käytetään nykyisin ns. meluan-
nosmittareita. Melumittaus suunnitellaan ja 
toteutetaan pätevästi sopivin väliajoin, eri-
tyisesti silloin, jos työpaikan olosuhteissa 
tapahtuu merkittäviä muutoksia. Jos päi-
vittäinen, 8:aa tuntia vastaava, melualtistu-
minen ylittää 85 dB(A) (suojaimia ei huomi-
oida), on laadittava ja pantava täytäntöön 
meluntorjuntaohjelma, jonka tarkoituksena 
on vähentää työntekijöiden melualtistumis-
ta niin pieneksi kuin mahdollista.

Melun torjunta eri paikoissa
Lastaus ja kuljetus

●● Lastauskoneiden tiiviissä ohjaamoissa 
melutaso on yleensä alle 85 dB(A). Melu-
taso riippuu paljolti siitä, kuinka kovaa 
kiviainesta ollaan lastaamassa. Erityis-
tä huomiota on kiinnitettävä tällaisen 
ohjaamon kunnossapitoon, jotta melu-
vuotoja ei pääse syntymään käytössä. 
Lastaustyö tulee tehdä ohjaamon ikku-
nat ja ovet suljettuina, ja myös kuulon-
suojaimien käyttö on suositeltavaa.

14.1 Työympäristön fysikaalisten 
tekijöiden vaikutus
Työympäristön fysikaalisten tekijöiden 
aiheuttamat vauriot syntyvät usein hitaasti, 
jopa vuosikymmenien kuluessa. Vaikutus 
voi kestää pitkäänkin, kunnes vaiva voidaan 
tunnistaa. Vakavimmat työolojen vaarojen 
aiheuttamat vauriot ovat ammattitauteja, ja 
lievemmässä muodossa koetaan epämiellyt-
tävyyttä tai viihtymättömyyttä työssä.

Tavallisimmat kaivoksessa esiintyvät fysi-
kaaliset vaarat liittyvät energiaan, jonka 
ilmenemismuotoja ovat mm. melu, tärinä, 
lämpö, valaistus ja säteily.

14.2 Melu
Haitallinen, häiritsevä ääni on melua. Melu-
taso eli äänitaso ilmoitetaan dB (desibeli) 
-yksikköinä. Äänen korkeus voidaan ilmais-
ta taajuuden, Hz (hertsi = värähdysten 
lukumäärä sekunnissa), avulla. Ihmisen 
kuuloalue on 20–20 000 Hz. dB on logarit-
minen suure. Jos yksi kone aiheuttaa 85 
dB:n äänitason, kaksi samanlaista konetta 
aiheuttaa yhdessä 88 dB:n äänitason.

Melumittaukset
Melumittauksessa käytetään standar-
doituja mittareita, jotka mittaavat joko 
suodatettua tai lineaarista äänitasoa. 
Tavalliset melumittarit mittaavat ns. A-ää-
nitasoa. Mittarissa oleva A-suodatin jäljit-
telee korvan kuulokäyrää, joten A-äänita-
soa käytetään silloin, kun mitataan melua 
häiritsevyyden kannalta. C-painotuksessa 
on mukana myös matalampia taajuuksia, 
joille ihmisen korva ei ole herkkä. Selvyy-
den vuoksi ja eri painotusten erottami-
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●● Kiviautojen ohjaamoissa melutaso on 
yleensä alle 80 dB(A). Työ tulee tehdä 
ikkunat ja ovet suljettuina, ja huomiota 
tulee kiinnittää tiivisteiden kuntoon. 
Vioittuneet ovi- ja ikkunatiivisteet tulee 
vaihtaa uusiin viivyttelemättä.

●● Koneisiin kohdistuvina meluntorjun-
tatoimenpiteinä tulevat kysymykseen 
moottoritilan kotelointi, tuulettimen 
osittaiskotelointi, pakokaasuputkiston 
eristys ja hyvä äänenvaimennus.

Poraus
●● Porausvaunujen ohjaamoissa avolou-

hoksella melualtistuksen on todettu 
olevan jopa 84–89 dB(A). Poraus on 
ehdottomasti tehtävä ohjaushytin ovet 
ja ikkunat suljettuina, ja myös kuulon-
suojaimien käyttö on välttämätöntä 
porauksen aikana. 

●● Hydraulisissa porakoneissa meluta-
so voi olla selvästi matalampi kuin 
pneumaattisissa.

Murskaus
●● Torjuntatoimenpiteinä tulevat kysymyk-

seen kolinan vaimennus kumituksilla ja 
työskentely äänieristetystä valvomosta 
käsin mahdollisuuksien mukaan.

Puhaltimet
●● Asennetaan vaimennin imu- tai puhal-

luspuolelle sekä eristetään puhaltimen 
vaippa.

●● Meluntorjunnassa on usein tehokas kei-
no sijoittaa puhallin riittävän etäälle kiin-
teistä työpaikoista tms.

Kuulon suojaus 
Käytä kuulonsuojaimia aina silloin, kun melua 
ei voida vaimentaa riittävästi teknisin kei-
noin. Yli 85 dB(A):n melussa on asetuksen 
VNa 85/2006 mukaan työnantajan annettava 
työntekijän käyttöön henkilökohtaiset kuu-
lonsuojaimet ja työntekijän on myös käy-
tettävä niitä. Kuulonsuojaimia suositellaan 
kuitenkin käytettäväksi jo altistustasosta 80 
dB(A) lähtien, koska kuulovaurion riski alkaa 
jo tästä tasosta lähtien. 

Työntekijällä on oikeus vaatia kuulonsuojai-
met käyttöönsä päivittäisen melualtistuk-
sen ylittäessä 80 dB(A). Parantumattoman 
kuulovaurion riski kasvaa merkittäväksi 
melutason ollessa 85 dB(A) tai korkeam-
pi, kun altistusaika on 8 tuntia päivässä ja 
altistumista tapahtuu 20–30 vuotta. Kor-
keammilla melutasoilla altistusaika on lyhy-
empi. Korkeataajuinen melu ja iskuäänet 
(impulssimelu) ovat kuulokyvyn kannalta 
haitallisempia kuin matalataajuinen melu.

Kuulonsuojainten käyttö on kaivosolosuh-
teissa välttämätöntä lähes kaikissa töissä 
huolimatta siitä, että vain osa työajasta 
joudutaan oleskelemaan meluisissa työ-
kohteissa. Suojaimia tulee käyttää koko 
melussa vietetty aika. Tällöin suojaudutaan 
myös mahdollisilta isku- tai impulssimelu-
huipuilta, jotka voivat jo yksittäisinä tapah-
tumina aiheuttaa akuutin meluvamman. 
Älä käytä rikkinäisiä tai likaisia suojaimia. 
Rikkinäiset suojaimet tulee vaihtaa ehjiin 
ennen työn aloittamista. Puhdistamisen voi 
tehdä itsekin.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan sel-
laiset työkohteet, joissa 8 tuntiin suh-
teutettu päivittäinen melualtistus ylittää 
85 dB(A), on merkittävä varoituskilvin, ja 
tällaisissa työkohteissa työntekijöiden 
käyttöön on varattava riittävän tehokkaat 
kuulonsuojaimet.



88          KAIVOSTURVALLISUUSOPAS

Tarkista ainakin nämä asiat ennen melutyön 
aloittamista

●● Varmista, että kuulonsuojaimet ovat 
saatavilla, äläkä aloita työtä ilman 
kuulonsuojaimia.

●● Perehdy suojainten käyttöohjeisiin ja 
varmistu, että osaat asentaa suojaimet 
oikein (erityisesti tulpat).

●● Tarkista, ovatko kuulonsuojaimet ehjät 
ja puhtaat, ja vaihda ne tarvittaessa.

●● Vaihda käytetyt kertakäyttösuojaimet 
uusiin jokaisen käyttökerran jälkeen.

●● Varmista, että suojaimet asentuvat 
oikein (mahdollisimman tiiviisti) korvaan 
tai korvan ympärille.

●● Käytä tulppasuojaimia pipon tai kypärä-
myssyn kanssa, sillä kypäräkiinnitteiset 
kupusuojaimet eivät tiivisty riittävästi 
niiden kanssa.

●● Käytä kuulonsuojaimia koko melussa 
oloaika.

14.3 Tärinä
Tärinä voi kohdistua koko kehoon tai 
yksittäiseen kehonosaan, tavallisimmin 
käsiin. Tärinä voi välittyä koko kehoon, kun 
seistään tärisevällä alustalla tai istutaan 

tärisevän ajoneuvon istuimella. Tärinä voi 
kohdistua käsiin käytettäessä tärisevää 
työkalua, esim. poraa, hiomalaikkaa tai 
mutterinväännintä, tai tärisevän koneen 
ohjaimien välityksellä. Seisominen tärise-
vällä alustalla aiheuttaa koko kehon tärinän 
lisäksi paikallista tärinää jaloissa.

Käsitärinän terveysvaikutuksia ovat täri-
nätauti (= valkosormisuus) ja sen oireet, 
kuten sormien ja käsien puutuminen ja 
kipuilu, puristusvoiman heikkeneminen ja 
sorminäppäryyden katoaminen. Liiallinen 
käsitärinäaltistuminen voi johtaa myös ran-
nekanavaoireyhtymään ja muihin tuki- ja 
liikuntaelinoireisiin.

Kehotärinän terveysvaikutuksia ovat alaselän 
sekä niska-hartiaseudun kivut ja vaivat, vat-
savaivat, välilevytyrä, nivelrikon riski, väsymi-
nen ja onnettomuusriskin kasvaminen.

Valtioneuvosto on antanut asetuksen 
48/2005 työntekijöiden suojelemisesta 
tärinästä aiheutuvilta vaaroilta. Asetuk-
sessa annetaan 8 tunnin altistumiseen 
suhteutetut toiminta- ja raja-arvot sekä 
käsi- että kehotärinälle. Käsitärinän toi-
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minta-arvo on 2,5 m/s2 ja raja-arvo 5 m/s2. 
Kehotärinän toiminta-arvo puolestaan on 
0,5 m/s2 ja raja-arvo 1,15 m/s2. 

Mikäli työntekijän altistuminen ylittää raja-ar-
von, on työnantajan viipymättä ryhdyttävä 
toimenpiteisiin altistuksen vähentämiseksi 
alle raja-arvon. Jos toiminta-arvo ylittyy, 
tulee työnantajan laatia tärinäntorjuntaohjel-
ma, jonka tavoitteena on vähentää tärinäal-
tistus mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tärinämittaukset
Käsikäyttöisen työkalun tärinätaso voidaan 
mitata standardin ISO 5349-1 (2001) mukai-
sesti. Mittaus tapahtuu työkalun käden-
sijasta 3-suuntaisella kiihtyvyysanturilla. 
Tärinätason mittaamisen lisäksi tulee arvi-
oida työntekijän altistusaika (aika, jolloin 
työväline on toiminnassa liipaisin aktivoitu-
na = liipaisinaika) kullekin työkalulle. Täri-
nätason ja altistusajan perusteella voidaan 
arvioida työntekijän altistumisen taso. 

Kehotärinän altistus määritetään mittaamal-
la tärinäkiihtyvyys työnteon aikana ajoneuvon 
istuimelta 3-suuntaisella kiihtyvyysanturilla 
standardin ISO 2631 mukaisesti. Myös arvio 
päivittäisestä altistumisajasta tarvitaan, 
kuten käsitärinänkin mittauksessa.

Tärinäaltistus kaivoksessa
Tutkimusten mukaan koko kehon tärinäal-
tistus on merkittävintä pyöräkuormaajien, 
telapuskutraktoreiden ja pyöräpuskukonei-
den kuljettajilla. Myös lastauskoneiden ja 
kiviautojen kuljettajilla altistuminen voi olla 
kohtalaista. Tärinäaltistus riippuu ennen 
kaikkea alustan ja liikkumisteiden tasaisuu-
desta, työtavasta ja ajonopeudesta mutta 
myös ajoneuvojen kunnosta, istuimien 
kunnosta, sopivuudesta ja säädöistä sekä 
altistumisajan pituudesta. 

Kehotärinää voidaan torjua pitämällä 
ajoalustat mahdollisimman hyväkuntoi-

sina ja tasaisina, kiinnittämällä huomiota 
kuljettajien ajotapaan (kierretään kuopat, 
hidastetaan mutkissa ja epätasaisissa pai-
koissa, hidastetaan tyhjällä kuormalla ajet-
taessa, vältetään aggressiivista ajotapaa), 
säätämällä istuin omalle keholle sopivaksi, 
rajoittamalla eniten tärisevien ajoneuvojen 
ajoaikoja sekä valistamalla kuljettajia täri-
nän haitoista ja hyvistä työtavoista.

Tutkimusten mukaan kunnossapitäjät, 
ajoneuvomekaanikot ja hitsaajat altistuvat 
kaivoksissa eniten käsitärinälle. Merkit-
tävimpinä tärinälähteinä toimivat kulma-
hiomakoneet, kuonataltat, mutterinvään-
timet ja piikkausvasarat. Riski liialliselle 
altistumiselle syntyy, jos käyttää (huom. 
liipaisinaika) päivittäin 15–30 min iskeviä 
koneita tai yli tunnin hiovia koneita.

Käsitärinää voidaan torjua
●● kiinnittämällä tai tukemalla laite siten, 

ettei työntekijän tarvitse pitää siitä kiin-
ni (ainakaan täydellä voimalla)

●● välttämällä tarpeetonta puristusvoimaa 
ja antamalla koneen tehdä työ

●● käyttämällä ja hankkimalla vähemmän 
täriseviä työkaluja

●● käyttämällä vaihtoehtoisia työstötapoja 
mahdollisuuksien mukaan

●● huoltamalla koneita säännöllisesti ja 
käyttämällä ehjiä ja hyvin teroitettuja 
työteriä

●● jakamalla tärinätyötä useammalle henki-
lölle (altistusaika vähenee)

●● rajoittamalla työkalujen kokonais- 
käyttöaikaa

●● ylläpitämällä käsien verenkiertoa ja pitä-
mällä kädet lämpiminä ja kuivina.

Työntekijöiden tulisi suhtautua vakavasti 
työnantajan, työterveyshuollon ja asian-
tuntijoiden ehdotuksiin tärinäaltistumisen 
vähentämiseksi ja hakeutua työterveys-
huoltoon, jos tunnistaa itsessään tärinään 
liittyviä oireita.
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Tarkista ainakin nämä asiat ennen 
tärinätyön aloittamista
Kehotärinä

●● Huomioi ajoreittien ja alustojen kunto 
ja sovita ajovauhtisi ja -tapasi niiden 
mukaisesti.

●● Aja rauhallisesti tyhjällä kuormalla.
●● Säädä istuin itsellesi sopivaksi, jos 

mahdollista.
●● Työskentele mahdollisimman rauhal-

lisesti ja jouhevasti puskukoneilla ja 
kuormaajilla ja vältä ylisuurten massojen 
käsittelyä.

Käsitärinä
●● Tarkista työterien ja laitteiden kunto ja 

vaihda ne tarvittaessa.
●● Vältä tarpeetonta puristusvoimaa ja 

anna koneen tehdä työ.
●● Tarkkaile ja rajoita työkalujen kokonais-

käyttöaikaa, jos mahdollista.
●● Työskentele kädet lämpiminä ja ylläpidä 

käsien verenkiertoa.
●● Käytä kuivia käsineitä.
●● Hakeudu työterveyshuoltoon, jos seu-

raavia oireita esiintyy usein: käsien 
puutuminen ja kipuilu, puristusvoiman 
heikkeneminen, sorminäppäryyden huo-
noneminen, valkosormisuuskohtaukset.

14.4 Lämpöolosuhteet
Kaivosten lämpöolot
Kuormittavat lämpöolot ovat yksi niistä 
työturvallisuuslain 39 §:n mukaisista fysi-
kaalisista tekijöistä, joille altistuminen on 
rajoitettava niin vähäiseksi, ettei niistä 
aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän tur-
vallisuudelle ja terveydelle. 

Työympäristön lämpöolot ovat joko 
ennustettavat ja säädellyt (sisätyötilat ja 
kylmävarastot) tai vaihtelevat, vailla sää-
telymahdollisuutta (ulkotyöt, huoltotyöt 
äärikuumissa ja kylmissä olosuhteissa). 
Kylmätyön raja-arvona pidetään 10 °C:n 

lämpötilaa, sillä tätä kylmemmässä kehon 
ääreisosat, erityisesti kädet, alkavat jääh-
tyä kevyessä työssä. Kuumatyön raja-arvo-
na pidetään 28 °C:n lämpötilaa. 

Eri kaivosten työskentelyolosuhteet vaih-
televat suuresti. Avolouhoksilla työ on ulko-
työtä, kun taas maanalaisissa kaivoksissa 
lämpötila on vähintään vuoden keskilämpö-
tilaa vastaava. Syvissä kaivoksissa korkea 
lämpötila voi raskaassa työssä vaatia jääh-
dytyslaitteet ja sopivan tauotuksen työssä. 

Lämpötasapainon tekijät
Ihmisen lämpötasapainoon vaikuttaa kol-
me tekijää: 1) ympäristön lämpöolot (ilman 
lämpötila, ilman liikenopeus, ilman kosteus 
ja lämpösäteily), 2) vaatetuksen lämmö-
neristävyys ja 3) fyysisen työn aiheuttama 
lämmöntuotanto. 

Kylmän ja kuuman sieto on yksilöllistä. 
Sietokykyä heikentävät mm. heikko kunto, 
ikääntyminen, raajojen heikko verenkierto 
(kylmässä), kylmä- tai kuumasopeutumi-
sen puute sekä sairaudet. Kylmään ja kuu-
maan sopeudutaan fysiologisesti noin 10 
vuorokaudessa. 

Kylmässä työympäristössä raajojen ja 
ihon verenkierto supistuu, mikä pienentää 
kehon lämmönhukkaa mutta vauhdittaa 
raajojen jäähtymistä. Samalla verenpaine 
nousee, mikä kuormittaa sydäntä. Kylmä 
vaikuttaa ensisijaisesti kehon ääreisosiin, 
kuten käsiin, jalkoihin ja päähän. Kevyis-
sä, vain vähän lämpöä tuottavissa töissä 
ei lihastyön tuottamaa lämpöä voi käyttää 
lämmönsäätelyn hallintakeinona, jolloin 
jäljelle jää vain vaatetuksen säätäminen ja 
henkilökohtaiset lämmittimet. 

Kylmän vaikutuksia pahentaa erityisesti 
tuuli, joka kuljettaa lämmön pois ihon ja 
vaatetuksen pinnalta ja voi myös heikentää 
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Viimaindeksi tuulen ja lämpötilan yhteisvaikutuksen ja paleltumariskin arvioimiseksi. 
Erittäin kylmä (viimaindeksi -25...-35): paleltumat ovat mahdollisia pitkän ulkona olon 
seurauksena. Paleltumavaara (-35...-60): paleltumat ovat mahdollisia yli 10 min kestävän 
ulkona olon seurauksena. Suuri paleltumavaara (yli -60): paleltumavammat mahdollisia alle 
kahdessa minuutissa. Viimaindeksin laskennassa oletetaan, että tuulen nopeus on saatu 
säätiedotuksesta (jolloin mittauspiste on 10 m korkeudessa). Jos tuulen nopeus on mitattu 
paikan päällä, tulee nopeus kertoa 1,5:llä ennen sijoittamista taulukkoon. 

Ilman lämpötila, °C
Tuuli, 

m/s 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

1 -1 -7 -12 -18 -23 -29 -34 -40 -45 -51

2 -3 -8 -14 -20 -26 -32 -38 -43 -49 -55

4 -4 -11 -17 -23 -29 -35 -41 -47 -54 -60

6 -6 -12 -18 -25 -31 -37 -44 -50 -56 -63

8 -7 -13 -19 -26 -32 -39 -46 -52 -58 -65

10 -7 -14 -20 -27 -34 -40 -47 -54 -60 -67

12 -8 -14 -21 -28 -35 -41 -48 -55 -62 -68

14 -8 -15 -22 -29 -35 -42 -49 -56 -63 -70

16 -9 -16 -23 -29 -36 -43 -50 -57 -64 -71

18 -9 -16 -23 -30 -37 -44 -51 -58 -65 -72

20 -9 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -59 -66 -73

  Erittäin kylmä     Paleltumavaara      Suuri paleltumavaara

vaatetuksen lämmöneristävyyttä. Tuulen 
vaikutuksia kuvaa viimaindeksi. 

Sisätiloissa jatkuvasti samasta suunnasta 
tuleva hidas ilmanvirtaus aistitaan vetona. 
Vedon tunteen voi aiheuttaa myös kylmien 
pintojen läheisyys. Veto on kehon epäsym-
metristä jäähtymistä, joka aistitaan her-
kästi epämiellyttäväksi. 

Kylmien metallipintojen (esim. työkalut 
ja koneet) koskettaminen paljain käsin 
voi aiheuttaa paleltuman muutamissa 
sekunneissa. 

Kylmä heikentää fyysistä toimintakykyä sekä 
jäähdyttämällä elimistöä että lisäämällä työn 
kuormittavuutta paksun talvivaatetuksen 
aiheuttaman lisäpainon, vaatekerrosten väli-

sen kitkan ja liikerajoitusten kautta. Myös 
liukas jää ja erityisesti paksu lumi lisäävät 
työn kuormittavuutta. Jäähtyminen voi myös 
rajoittaa huomiokykyä ja aiheuttaa epämiel-
lyttäviä tuntemuksia, mikä lisää virheiden ja 
tapaturmien määrää ja heikentää henkistä 
toimintakykyä. Käsien lämpimänä pitämi-
seen täytyy kiinnittää erityistä huomiota, 
koska ne jäähtyvät yleensä ensimmäisenä ja 
jäähtyminen heikentää käsien toimintakykyä 
herkästi. Kun käsissä tunnetaan kylmäkipua 
(käden iholämpötila n. 10 °C), on suorituskyky 
laskenut jo huomattavasti.

Ulkotöissä lämpöoloihin voi vaikuttaa 
rajoitetusti esim. tuulisuojien ja katosten 
avulla. Työpaikan lämpöolojen kartoituk-
sen voi tehdä esim. standardin ISO 15743 
mukaisesti.
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Avolouhoksissa tehdyissä tutkimuksissa on 
todettu, että kylmänhaittoja koetaan hyvin 
vähän -10 °C:ta korkeammissa lämpötilois-
sa, mutta -10…-20 °C:n lämpötiloissa noin 
25 % ulkotyöntekijöistä kokee vallitsevan 
tuntemuksen olevan ”kylmä”. Sisälle tulta-
essa sormien lämpötila palautuu keskimää-
rin 20 minuutissa ja varpaiden lämpötila  
30 minuutissa.

Ilmatieteen laitos antaa pakkasvaroituksen, 
kun lämpötila (tai pakkasen purevuus- 
indeksi) alittaa

●● maan eteläosassa -20, -30 tai  
-35 astetta

●● maan keskiosassa -25, -35 tai  
-40 astetta

●● maan pohjoisosassa -30, -40 tai  
-45 astetta.

Kuumassa työympäristössä raajojen ja ihon 
verenkierto vilkastuu lämmönluovutuksen 
kasvattamiseksi. Lisääntynyt pumppaus-
tarve kuormittaa kuitenkin sydäntä. 

Kuumassa hikoilu on tehokkain tapa pois-
taa lämpöä. Siitä on kuitenkin hyötyä vain, 
jos hiki pääsee haihtumaan. Kun ilman suh-
teellinen kosteus kasvaa, hien haihtuminen 
iholta vaikeutuu. Silloin osa hiestä imeytyy 
vaatetukseen tai tippuu pisaroina, mikä ei 
hyödytä lämmönluovutusta. 

Kuumassa on huolehdittava hyvästä nes-
tetasapainosta. Sekä elimistön lämpötilan 
nousu että nestevaje heikentävät toiminta-
kykyä. Sisäelinten lämpötila ei saisi nousta 
työssä yli 38 °C:n. Lämpöuupumus seuraa, 
jos elimistön lämpötila ylittää 39 °C:ta. 
Ilman suojatoimia kuumatyöstä saattaa 
seurata lämpökouristuksia, lämpöpyörty-
minen ja jopa lämpöhalvaus.

Altistumisajoiksi ovat kevyissä ja keskiras-
kaissa töissä vakiintuneet 50 min tunnin 
aikana alle 33 °C:n lämpötilassa ja 45 min 
tunnin aikana yli 33 °C:n lämpötilassa. Tätä 
suuremmissa lämpötiloissa ja raskaissa 
ruumiillisissa töissä on ryhdyttävä erityi-
siin suojelutoimiin. Niitä ovat työntekijän 
lämpösairausriskin selvittäminen, erityisen 
suojavarustuksen käyttäminen ja usein 
toistuva työn tauottaminen.

Ilmatieteen laitos antaa hellevaroituksen, 
jos Suomessa jollekin alueelle ennustetaan 
tukalaa hellettä vähintään kolmen vuoro-
kauden ajaksi: 

●● tukala helle: päivän maksimilämpötila  
27 astetta ja minimilämpötila 14 astetta

●● erittäin tukala helle: päivän maksimi-
lämpötila 30 astetta ja minimilämpötila 
18 astetta

●● äärimmäisen tukala helle: päivän maksi-
milämpötila 35 astetta ja minimilämpöti-
la 20 astetta.

Kylmältä suojautuminen
Ulkona työskenneltäessä pääasiallinen 
suojautuminen kylmää, tuulta ja kosteut-
ta vastaan on tehtävä vaatetuksen avulla. 
Ympäristön olojen lisäksi vaatetuksen 
valinnassa on otettava huomioon työn fyy-
sinen kuormittavuus.

Kerrospukeutumisen avulla voidaan muo-
dostaa paras mahdollinen henkilökohtainen 
suojaus kylmissä oloissa. Kerrospukeutu-
misen tarkoitus on lisätä paikallaan olevan 
ilman määrää vaatetuksessa. Paikallaan 
olevan ilman lämmöneristävyys on noin 
kymmenkertainen tekstiilimateriaaleihin 
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Vaatetuksen tarvittavan lämmöneristävyyden arviointi IREQ-yhtälön (ISO 10779) avulla. 1 clo 
vastaa sisätiloissa käytettävää vaatetusta. Talvivaatetuksen lämmöneristävyys on tavallisesti n. 
2 clo.
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 Erittäin raskas työ

nähden. Kerrospukeutuminen perustuu seu-
raaviin kerroksiin:

●● Alusvaatetus siirtää kosteuden ihol-
ta seuraaviin vaatekerroksiin. Sopivia 
materiaaleja ovat luonnonkuidut, kuten 
villa ja silkki, sekä tekokuiduista ns. 
tekniset materiaalit, kuten polyesteri 
tai polypropeeni. Myös ns. kaksikerros-
neuleet, joiden sisäpuoli on kosteutta 
siirtävää materiaalia ja ulkopuoli villaa, 
sopivat kylmiin oloihin. Puuvillaisia alus-
vaatteita ei suositella talvella käytettä-
väksi, koska ne tuntuvat viileiltä erityi-
sesti hikoilun jälkeen.

●● Välivaatetus lisää lämmöneristävyyttä. 
Vaatekerroksia valitaan ympäristön läm-
pötilan ja työn raskauden mukaan, esim. 
1°3 kerrosta. Hyviä materiaaleja ovat 
ilmavat kankaat, kuten villa- tai tekotur-
kisneulokset tai fleece.

●● Päällysvaatetus suojaa ulkoisilta altis-
teilta, kuten tuulelta, sateelta, lumel-
ta, kipinöiltä, pölyltä tai roiskeilta. 
Avolouhoksessa, erityisesti pimeällä, 
päällysvaatetuksen on oltava näkyvä 
(EN ISO 20471:2013). Vaatteen mallin on 
sovelluttava työtehtäviin, ja sen koon on 
oltava riittävä, sillä liian tiukka vaatetus 
puristaa vaatteen sisäiset ilmakerrokset 
kasaan ja on siksi kylmä.
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Vaatetuksen riittävyyden määrittämi-
seksi voidaan käyttää apuna laskennal-
lista IREQ-indeksiä, joka ottaa huomioon 
ympäristön lämpötilan, tuulen ja liikkeen 
nopeuden, suhteellisen kosteuden ja työn 
raskauden. Indeksi kertoo tarvittavan 
lämmöneristävyyden määrän vallitsevissa 
oloissa. Tuuli lisää lämmöneristävyyden 
tarvetta merkittävästi.

Tuulelta suojautuminen on erityisen tär-
keää avoimilla avolouhoksilla. Tuulelta 
suojaavat hyvin kalvolliset tai hyvin tiiviit 
päällysvaatemateriaalit. Vaatetuksen yksi-
tyiskohdilla, kuten hihojen, lahkeiden, takin 
helman ja pääntien kiristyksellä, voidaan 
estää tuulen pääsy vaatetuksen sisään.

Kylmänsuojavaatetus testataan standar-
din EN 342 (2004) mukaisesti ja merkitään 
lumihiutale-piktogrammilla, mikä osoittaa, 
että se soveltuu työskentelyyn alle -5 °C:n 
lämpötiloissa. Tärkeimpiä vaatetuksen tes-
tattavia ominaisuuksia ovat lämmöneris-
tävyys ja ilmanläpäisevyys. Hikoiltaessa tai 
kosteissa ympäristön oloissa vaatetuksen 
vesihöyrynläpäisevyys ja vedenpaineenkes-
ton merkitys kasvavat. 

Puhdas ja kuiva vaatetus on aina lämpimin. 
Kosteus heikentää vaatteiden ja jalkineiden 
lämmöneristävyyttä. Tämän vuoksi varus-
teiden kuivatus on pystyttävä tekemään 
työvuorojen välillä. Vaatteiden huolto teh-
dään aina pesuohjeiden mukaisesti. 

Paljaat kasvot ja korvat ovat herkimmin 
paleltuvat alueet. Pää tulee suojata kylmän 
lisäksi sekä tuulelta että kosteudelta rajaa-
matta kuitenkaan näkökenttää. Esimerkiksi 

huppu voi haitata näkemistä sivuille. Pään 
suojauksessa säädeltävyyttä voidaan lisä-
tä esimerkiksi alushupun avulla. Tällöin 
on kuitenkin huomioitava, että alushuppu 
heikentää kuvullisten kuulonsuojainten 
vaimennustehoa, jolloin tulisi käyttää tulp-
pasuojaimia haitallisen melun vaimentami-
seksi. Myös muiden päänalueen suojainten, 
kuten kypärän, hengityksen- ja silmiensuo-
jainten, käyttö on suunniteltava yhteenso-
piviksi kylmänsuojauksen kanssa.

Käsien ja jalkojen suojaamisessa voidaan 
soveltaa kerrospukeutumisen ajatus-
ta. On hyvä käyttää ohuita aluskäsineitä 
estämään kontaktijäähtymistä sorminäp-
päryyttä vaativissa tehtävissä. Päällyskä-
sineinä kintaat suojaavat paremmin kuin 
sormikkaat. Jalkojen kuivana pitämiseksi 
alussukaksi sopii hyvin kosteutta siirtävä 
materiaali. Villasukka antaa parhaan läm-
möneristävyyden. Talvikengissä on oltava 
riittävästi tilaa varpaille. Huopa- tai vastaa-
valla pohjallisella lisätään jalkineen pohjan 
lämmöneristävyyttä. Kengän paksu pohja 
estää lämmön johtumista maahan ja korkea 
varsi suojaa nilkkaa. On hyvä kiinnittää huo-
miota myös jalkineen ulkopohjan kuvioin-
tiin ja materiaaliin, sillä monet muoviset 
pohjamateriaalit kovettuvat kylmässä ja 
tulevat liukkaiksi. Kylmässä pitävin pohja-
materiaali on termoplastinen kumi. Toinen 
mahdollisuus estää liukastumisia on käyt-
tää jalkineissa liukuesteitä. CE-merkintä 
tuotteessa kertoo, että se on tyyppitarkas-
tettu henkilönsuojaimena valtioneuvoston 
päätöksen 1406/93 (EU-direktiivi 89/646/
EEC) mukaisesti.
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Huono yleisvalaistus lisää heijastuksen 
aiheuttamaa häikäisyä. Suoran häikäisyn 
aiheuttaa katseen suunnassa tai lähellä 
tätä suuntaa sijaitseva valolähde. Epä-
suoran häikäisyn aiheuttaa muualla kuin 
katseen suunnassa sijaitsevan valolähteen 
heijastuminen katseen suunnassa sijaitse-
vasta pinnasta.

Ajoneuvon ja työkoneen käyttäjän on pidet-
tävä ohjaamo siistinä ja ikkunat puhtaina 
turvallisuuden parantamiseksi. Ohjaustau-
lut ja näyttöpäätteet on puhdistettava val-
mistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Kaivoksessa on järjestettävä kiinteä yleis-
valaistus palavan nesteen jakelupaikalle, 
kiinteälle räjähteiden käsittely- tai valmis-
tuspaikalle, räjähdevarastolle, ruokailupai-
kalle, korjaamolle sekä muihin niihin verrat-
taviin kohteisiin. 

Kaatoaukon edustalle sekä muuhun sel-
laiseen paikkaan, jossa vaaditaan tarkkaa 
huomiokykyä, on järjestettävä yleisvalais-
tusta tehokkaampi ja väriltään keltainen 
kiinteä tai vilkkuva huomiovalo. Penger on 
tarvittaessa valaistava turvallisuuden edel-
lyttämällä tavalla.

Jokaisella maanalaisessa kaivoksessa 
työskentelevällä on oltava kannettava 
valaisin.

14.5 Säteily

Hitsauskypärää, -visiiriä tai -laseja on käy-
tettävä niissä töissä, joissa tarvitaan sätei-
lyn torjuntaa ja joissa on vaarana hehkuvan 
tai sulan metallin roiskuminen.

Kaivoksessa voi säteily aiheuttaa suojaa-
mistarpeen seuraavissa tapauksissa:

●● Ultraviolettisäteilyä syntyy hitsauk-
sen yhteydessä. Ultraviolettisäteily 
on silmälle näkymätön säteily, jota 
synnyttävät aurinko, hitsauskaaret ja 
ultraviolettilamput.

●● ”Hitsarin silmä” on silmän side- ja 
sarveiskalvon ohimenevä tulehdus, 
joka syntyy, jos suojalasien käyttö on 
puutteellista.

●● Kirkasta valoa on mm. valonheittimissä, 
lasereissa ja hitsauskaarissa. Laserit 
ovat yleistyneet kaivoksessa mittaus-
töissä. Näkyvää valoa tai lähi-infrapu-
nasäteilyä lähettävien lasereiden säteily 
tunkeutuu silmän verkkokalvolle.

14.6 Valaistus
Huonot valaistusolosuhteet johtavat sil-
mien ja keskushermoston väsymiseen ja 
usein suoriin tapaturmavaaroihin. Valais-
tus on myös eräs työpaikan viihtyisyyden 
perustekijä. Häikäisyn aiheuttamat vaara-
tilanteet ja häiriöt ovat lisääntyneet myös 
kaivoksessa ajoneuvo- ja työkoneliikenteen 
sekä näyttöpäätetyöskentelyn lisääntyessä.
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15 Kaivostyön fyysinen kuormittavuus

ominaisuuksista. Kuormittuminen riippuu 
myös työn kuormitustekijöiden kestoajasta 
ja määrästä.

Ruumiillisen työn erityisiä ongelma-alueita 
ovat yli- ja huippukuormitus, yksipuolinen 
kuormitus sekä alikuormitus. Lihastyös-
sä ylikuormitusta syntyy silloin, kun se on 
jatkuvasti raskasta ja sisältää esimerkiksi 
toistuvasti raskaiden taakkojen käsittelyä 
tai hankalia työasentoja. Yksipuolinen työ 
voi olla haitallista kohdistuessaan toistu-
vasti johonkin lihakseen tai lihasryhmään. 
Jatkuva samojen liikkeiden toistaminen tai 
samojen työasentojen ylläpitäminen kuor-
mittaa yksipuolisesti.

Koneellistumisen ja laitteiden mekanisoi-
tumisen ja automatisoitumisen myötä kai-
vostyön luonne on muuttunut pääasiassa 
koneiden ja laitteiden hallintaa käsittäväksi 
ammattityöksi. Automaation yleistyessä 
monet työt ovat muokkautuneet ruumiil-
lisesti varsin keveiksi. Kuormitus saattaa 
olla jo niin vähäistä, ettei ihminen saa 
työssään edes elimistönsä toimintakyvyn 
ylläpitämiseen tarvittavaa kuormitusta. 
Tyypillisesti tällaisia töitä kaivoksilla ovat 
esimerkiksi valvomo- ja toimistotyöt, joissa 
työntekijä istuu pääosan työajastaan. 

Myös kaivoskoneiden kuljettajilla voi 
olla runsaasta istumisesta johtuvia 
alikuormituksia. 

Kaivosajoneuvojen kuljettajien työhön 
liittyy myös erilaisia staattisia työasen-
toja. Kuljettaja on pitkäaikaisesti työtä 
suorittaessaan alttiina selkään kohdistu-
valle ylikuormitukselle sekä niskan ja har-

15.1 Ergonomia

Ergonomia on tekniikan ja toiminnan sovit-
tamista ihmisille. Ergonomian tavoittee-
na on muokata työjärjestelmiä, laitteita, 
työtehtäviä ja työympäristöjä käyttäjilleen 
sopiviksi huomioiden erilaiset henkilö-
kohtaiset ominaisuudet ja tarpeet. Ergo-
nomian avulla parannetaan työn turvalli-
suutta. Ergonomian avulla mahdollistetaan 
työntekijän terveyttä ja hyvinvointia edis-
tävät toimintatavat sekä työjärjestelmien 
häiriötön ja tehokas toiminta. 

Työn kuormittavuutta voidaan vähentää 
suunnittelemalla ja kehittämällä työolo-
suhteita, -välineitä ja -menetelmiä ihmisen 
ominaisuuksien mukaisiksi, niin että työ-
tulokseen päästään kohtuullisin ponnis-
tuksin. Ylikuormituksen vähentämiseen 
ja kokonaan ehkäisyyn soveltuvat monen-
laiset toimenpiteet, kuten erilaiset apu-
välineet, oikeaoppiseen työsuoritukseen 
kannustava työnopastus, riittävä tauotus, 
mahdollisuus työnkiertoon sekä erilaiset 
työaikajärjestelyt.

Oikein sovellettuna ergonomian avulla luo-
daan kaikille osapuolille terveellinen, tur-
vallinen ja viihtyisä työpaikka, joka mahdol-
listaa tuottavan ja laadukkaan työn. 

15.2 Kuormittavuus ja työasennot
Työn tekeminen ja työolot kuormittavat 
työntekijää. Kuormittuminen voi olla ihmi-
sen terveyden kannalta joko myönteistä 
tai kielteistä. Kuormittuneisuus on usein 
yksilöllistä ja riippuvaista ihmisen ter-
veydentilasta, fyysisestä ja psyykkisestä 
kunnosta, iästä, sukupuolesta ja muista 



KAIVOSTURVALLISUUSOPAS          97  

tiaseudun rasituksille. Koneen istuin voi 
olla ajosuuntiin nähden poikittain, jolloin 
katseen suunta on ajon aikana aina sivulle. 
Väärä työasento, virheellisesti joustetun 
ja sopimattoman istuimen käyttö tai istui-
men säätömahdollisuuksien huomiotta 
jättäminen lisäävät kuormitusta ja voivat 
johtaa useita vuosia jatkuessaan ylikuor-
mittumiseen. Kuljettajien työ on tarkkuutta 
vaativaa, ja pää on usein eteen tai sivulle 
taivutettuna tai hartiat ovat kohotettuina 
sekä käsivarret on kohotettava toistuvasti 
hartiatasoon. Jännitys puolestaan aiheut-
taa niskan kiputiloja ja särkyä.

Yleisesti ottaen istumatyö (esimerkiksi 
valvomoissa, ohjaamoissa sekä toimistois-
sa) kuormittaa liikuntaelimistöä enemmän 
kuin seisomatyö. Tärkeä yksittäinen tekijä 
istumisessa selän kuormituksen kannalta 
on lannerangan luonnollisen notkoasennon 
säilyttäminen. Istuma-asennon ja istuimen 
mukaan selkä kuormittuu eri tavalla. Huo-
non istuma-asennon vaikutukset ilmenevät 
sekä asentoa ylläpitävien selän lihasten 
väsymisenä että selkärangan välilevyjen 
kuormitusmuutoksina.

Muissa kuin istuma- ja paikkaan sidotuis-
sa töissä on uusimmissa tutkimuksissa 
havaittu kaivostyön olevan keskimääräisel-
tä kuormitukseltaan sen tasoista, että sillä 
voidaan katsoa olevan työkykyä ylläpitävää 
ja jopa kohottavaa vaikutusta.

15.3 Kuormituksen vähentäminen
Koneiden ja laitteiden kehitykselle on 
asetettava jatkuvasti uusia tavoitteita. 
Teknisin apuvälinein, ratkaisuin tai työn 
tekemisen tapaan vaikuttamalla on pyrit-
tävä löytämään ne keinot, joilla työntekijän 
yli- tai alikuormittuneisuuden mahdollisuus 
vähenee. Työntekijä itsekin voi vaikuttaa 
oikeaan työvälineiden käyttöön ja työasen-
toihin. Ellei vaikeita ja raskaita työasentoja 

ja niiden tuomaa haittakuormitusta voida 
kokonaan poistaa, voidaan suunnitelmalli-
sella työtapojen, -liikkeiden ja -asentojen 
kehittämisellä ja omaksumisella vähentää 
tai optimoida rasitusta. Tauko- ja vapaa-
ajan liikunnan merkitystä ei sovi unohtaa. 
Tarvittaessa tulee hyödyntää työter-
veyshuollon ja työsuojeluorganisaation 
asiantuntemusta.

Alla on kerrottu tyypillisiä haittakuormitus-
ta aiheuttavia töitä kaivoksilla sekä keinoja 
haittakuormituksen vähentämiseksi.

Istuminen
Työtapaturmat ovat istumatyössä (esimer-
kiksi toimistot, valvomot, ohjaamot) varsin 
harvinaisia. Fyysinen aktiivisuus on istuma-
työssä varsin vähäistä. Istumatyöhön liittyy 
kuitenkin fyysistä ja henkistä kuormitusta, 
jotka voivat johtaa pidemmällä aikavälillä 
esimerkiksi erilaisiin tuki- ja liikuntaelimis-
tön vaivoihin ja sairauksiin. Eri arvioiden 
mukaan noin puolet istumatyötä tekevistä 
kärsii jossain elämänsä vaiheessa erilai-
sista selkävaivoista. Liikuntaelinvaivojen 
lisäksi istumatyö on yhteydessä myös esi-
merkiksi sokeri- ja rasva-aineenvaihdun-
nan epäedullisiin muutoksiin, verenpaineen 
epäedullisiin muutoksiin ja vyötärön ympä-
rysmitan kasvuun. 

Istumatyöhön liittyvä haittakuormitus joh-
tuu pääasiassa epäsuotuisista työoloista 
ja työn organisointitavoista. Tyypillisesti 
työympäristöön liittyviä haittakuormitusta 
lisääviä olosuhdetekijöitä voivat olla esi-
merkiksi valaistus, lämpötila, ilman laa-
tu sekä työtilan laitteiden ja kalusteiden 
sijoittelu.
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●● Pidä taakka mahdollisimman lähellä 
vartaloa.

●● Vältä vartalon kiertoa noston aikana; jos 
on pakko kääntyä, tee se jaloin äläkä var-
taloa kiertäen.

●● Suosi parityöskentelyä nostotilanteissa.

Älä koskaan nosta 
äkillisesti nykäisten tai 

valmistautumatta.

 
Kantaminen
Toistuva kantaminen rasittaa selkää ja lisää 
hartioiden jännitystä. Suurten ja painavien 
taakkojen kantamista on pyrittävä välttä-
mään ja kehittämään keinoja apuvälineiden 
käyttöön.

Kannettaessa taakka on pyrittävä sijoitta-
maan lähelle vartaloa ja jakamaan kuorma 
molemmille käsille. Riskialttiutta vähentää 
se, että taakka jaetaan pienempiin osiin ja 
kannetaan useammassa erässä.

Vetäminen
Vetäminen on työvaihe, joka liittyy usein 
nostamiseen ja kantamiseen. Esimerkiksi 
sähkökäyttöisten lastauskoneiden siirtä-
misvaiheeseen liittyy niihin virtaa tuovan 
sähkökaapelin siirtäminen koneen uudelle 
toimintapaikalle. 

Kaapelin siirtäminen on fyysisesti raskasta, 
manuaalista työtä kenttäolosuhteissa, jos-
sa yhdistyvät sekä nostaminen, kantami-
nen että vetäminen. Fyysisen työn vaarojen 
lisäksi vetämistyössä korostuvat erilaiset 
työympäristöön liittyvät haasteet, kuten 
liukkaus ja epätasainen maasto. 

Suositeltavaa on, että veto suoritetaan 
suunnilleen kyynärpääkorkeudella tai hie-

Istumisesta johtuvan haittakuormituksen 
vähentämiseksi tulee

●● välttää pitkää, yhtäjaksoista istumista
●● huolehtia työn tauottamisesta ja tauko-

liikunnasta mahdollisuuksien mukaan
●● pyrkiä vaihtelemaan asentoa tilanteen 

mukaan vuorotellen seisomisen ja istu-
misen välillä

●● hyödyntää tehtävään sopivia istuimia 
sekä niiden säätömahdollisuuksia.

Nostaminen
Nostamiseen joudutaan käyttämään käsien 
ja jalkojen lisäksi koko vartaloa. Nostotyöt 
rasittavat selkää ja aiheuttavat runsaasti 
selkävaivoja ja oireita (vaurioita). Oikealla 
nostotavalla voidaan selkään kohdistuvia 
rasituksia vähentää huomattavasti. Nos-
toja koskee valtioneuvoston päätös käsin 
tehtävistä nostoista ja siirroista työssä.

Käsin tehtävistä nostoista ja siirroista on 
annettu yleisohjeita:

●● Älä ryntää nostamaan vaan suorita nos-
to ajatuksella opittuja tietoja soveltaen.

●● Pidä taakka lähellä vartaloa.
●● Vältä kiertoja ja taivutuksia suorituksen 

aikana.

Nostettaessa raskaita taakkoja tulisi pyrkiä 
välttämään tekemästä nostoa yksin ilman 
apuvälineitä tai apukeinoja. Jos nostoja 
kuitenkin joudutaan tekemään, on tärkeää 
kiinnittää huomiota nostoympäristöön ja 
oikeaoppiseen nostosuoritukseen: 

●● Ota haara- tai käyntiasento jalat tuke-
vasti alustalla.

●● Tarkasta, miten tartut taakkaan.
●● Kyykisty ja pidä selkä suorana sen ver-

ran, että saat varman otteen taakasta 
koko kädellä.

●● Vedä leuka sisään ja ilmaa keuhkoihin 
sekä jännitä vatsalihakset.

●● Ojenna polvet ja säilytä suora asento-
si, jolloin työn tekevät jalkojen vahvat 
lihakset.
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TARKISTUSLISTA

• Työn tekeminen ja työolot kuormittavat työntekijää.

• Ergonomialla pyritään minimoimaan tai kokonaan poistamaan erilaisia 
työssä esiintyviä haittakuormituksia.

• Myös alikuormitukseen tulee kiinnittää huomiota. Esimerkiksi 
pitkäkestoisessa istumatyössä fyysinen kuormitus on vähäistä. Tämä 
osaltaan voi edesauttaa erilaisten liikuntaelinvaivojen syntymistä sekä 
muuta sairastuvuutta.

• Haittakuormitusten poistaminen edellyttää töiden ja työskentelytapojen 
hyvää suunnittelua.

Riskiä voidaan vähentää myös käyttämällä 
useita työntekijöitä kaapelinvedossa sekä 
hyödyntämällä erilaisia vetoapuvälineitä. 

man sen alapuolella hyödyntämällä vartalon 
painonsiirtoja käyntiasennossa. Vedettäes-
sä on pidettävä selkä suorana. Vedettävän 
taakan massa on kaapelinsiirrossa suuri. 
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16 Kaivostyöntekijän henkilönsuojaimet

sopivankokoisia. Ennen työn aloittamista 
työnantajan on järjestettävä työntekijöille 
suojainkoulutusta. Koulutuksessa opaste-
taan mm. miksi, milloin, miten ja millaista 
suojainta työssä käytetään, mitkä tekijät 
heikentävät suojaustehoa, mitä haitto-
ja suojainten käyttöön voi liittyä ja miten 
ja kuka huolehtii suojainten huollosta. 
Suojainten käyttötarkoitus ja suojaus-
luokat selvitetään myös käyttöohjeessa. 
Suojaimia on huollettava ja tarkastettava 
säännöllisesti. Huolto ja säilytys on hyvä 
toteuttaa valmistajan antamien ohjeiden 
mukaisesti. 

Työntekijä on velvollinen käyttämään ja 
hoitamaan annettuja henkilönsuojai-
mia ja varusteita, joita työn tekeminen 
edellyttää. Suojainta on käytettävä koko 
altistumisajan, jotta sen antama suoja ei 
heikkene. Työntekijä on myös velvoitet-
tu ilmoittamaan viipymättä suojaimissa 
ilmenneistä vioista ja puutteista työnanta-
jalle. Työantajan on valvottava suojainten 
määräysten mukaista käyttöä, jotta työs-
sä altistumista voidaan vähentää ja siten 
estää myös ammattitautien syntyminen.

16.1 Suojavaatetus

Suojavaate on suunniteltu suojaamaan kai-
vostyöntekijän terveyttä ja turvallisuutta 
työssä

●● termisiltä vaaroilta (kylmyys, kuumuus)
●● kemiallisilta vaaroilta (kaasut, pölyt, 

liuottimet)
●● mekaanisilta vaaroilta (terävät esineet)
●● huonosta näkyvyydestä johtuvilta 

vaaroilta
●● sähkön aiheuttamilta vaaroilta.

Työnantajan on poistettava työssä esiin-
tyvät vaaratekijät ensisijaisesti teknisillä 
ja työolosuhteisiin kohdistuvilla suojatoi-
menpiteillä sekä työn organisoinnilla. Jos 
tapaturman vaaraa tai terveydellistä hait-
taa ei pystytä näillä keinoin poistamaan, 
on työnantajan hankittava ja annettava 
työntekijän käyttöön vaatimukset täyttävät 
ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojai-
met. Henkilönsuojain on laite, väline tai 
suojavaatetus, joka on suunniteltu henki-
lön käytettäväksi suojaamaan yhdeltä tai 
useammalta terveyttä tai turvallisuutta 
uhkaavalta vaaratekijältä.

Tarvittavat suojaimet valitaan työpaikalla 
riskinarvioinnin perusteella ja riskinarvio 
tehdään työtehtäväkohtaisesti. Suojainten 
valinnassa on tärkeää huomioida työn, työ-
ympäristön ja työntekijöiden vaatimukset. 
Maanalainen kaivos ei ole tavanomainen 
työympäristö, ja sen olosuhteet poikkeavat 
varsin paljon normaalista. Kaivoksen kul-
kuväylät ja työtilat, joissa liikutaan jalkaisin 
ja suurilla työkoneilla, voivat olla ahtaita, 
heikosti valaistuja tai kokonaan valaise-
mattomia. Kaivoksessa liikuttaessa tulee 
olla erityisen valppaana, seurata liikennet-
tä ja havainnoida liikkumista ohjaavia ja 
varoittavia merkkejä. Suojainten käytettä-
vyys, tehokkuus ja toimivuus sekä eri suo-
jainten yhteensopivuus on tärkeää, jotta 
ne ovat tehokkaita eikä niiden käyttö estä 
työympäristön havainnointia ja aiheuta 
vaaratilanteita.

Suojain suojaa vain silloin, kun se on oikein 
valittu, hyväkuntoinen ja sitä käytetään 
oikein. Työpaikalle hankittavien suojaimien 
tulee olla CE-merkittyjä, suojausteholtaan 
käyttötarkoitukseen sopivia, luotettavia ja 
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Toimiva ja tarkoituksenmukainen suojavaa-
tetus muodostuu kokonaisuudesta, johon 
kuuluu alus-, väli- ja päällysvaatteet sekä 
jalkineet, päähine ja käsineet. Suojavaate-
tus voi olla yksi- tai kaksiosainen. Kaivos-
työntekijän vaatetuksen tulee olla sulama-
tonta materiaalia. Työntekijöiden näkyvä 
vaatetus ja sen puhtaanapito ovat tärkeitä 
kaivoksen liikenteen ja työkoneiden sekä 
huonosti valaistujen tai valaisemattomien 
työtilojen ja kulkuväylien vuoksi.

Erityishuomio on kiinnitettävä myös kun-
nossapito- ja huoltotehtävissä hitsaustöi-
hin sekä sähköasennustöihin, joissa tarvi-
taan erityistä suojavaatetusta. Hitsaajan 
suojavaatetus suojaa hitsauskipinöiltä 
eli pieniltä sulametalliroiskeilta, hitsaus-
kaaren lämpösäteilyltä, lyhytaikaiselta 
liekkikosketukselta ja UV-säteilyltä. Säh-
köasennustöissä on puolestaan käytettävä 
valokaaren termisiltä vaaroilta, kuten kuu-
muudelta ja tulelta, suojaavaa vaatetusta.

Työpaikka pesettää työvaatteet säännöl-
lisesti kaivostyössä. Vaatteiden mukana 
puhtaisiin työtiloihin kulkeutuu helposti 
kaivoksen pölyä ja likaa. Työpaikan ohjeis-
tusta tämän ehkäisemiseksi on noudatet-
tava tarkoin. Ohjeena voi olla esimerkiksi, 
että työtakki ja -housut tulee riisua ja jalki-
neet pestä ennen ruokalaan tai muihin puh-
taisiin tiloihin menoa.

16.2 Päänsuojaimet – suojakypärä
Suojakypärää on käytettävä aina kaivok-
sella sellaisilla alueilla, joissa on putoa-
vien esineiden tai pään kolhiintumisen 
vaara. Kypärän valinnassa on huomioitava 
sen paino, säädeltävyys, tukeva kiinnitys, 
tuulettuvuus ja lisävarusteiden, kuten 
kaivoslampun ja kuulonsuojainten, yhteen-
sopivuus. Kypärän alla voidaan käyttää 
alushuppua esimerkiksi kylmässä tai pölyi-
sessä paikassa työskennellessä. Tällöin on 

kuitenkin varmistettava suojapäähineen ja 
kypärän toimivuus yhdessä. 

Kypärän turvallinen käyttöaika arvioidaan 
valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kypärä vai-
mentaa päähän kohdistuvia iskuja rajallisesti. 
Sen kunto on tarkistettava säännöllisesti, ja 
se on vaihdettava, jos siihen tulee hiushal-
keama tai siihen kohdistuu voimakas isku.

16.3 Silmien- ja kasvojensuojaimet

Kaivoksissa silmätapaturmien aiheuttajia 
ovat esimerkiksi hiukkaset, pölyt, kemi-
kaalit, iskut, optinen säteily, kuumuus ja 
kylmyys sekä häikäistyminen. Silmien- ja 
kasvojensuojainten käyttö on tärkeää muun 
muassa räjäytys- ja louhintatyössä, polt-
toleikkauksessa, hitsauksessa, pölyisessä 
ympäristössä ja kemikaaleja käsiteltäessä.
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Silmiensuojaimia ovat sangalliset silmien-
suojaimet sivusuojilla tai naamiomalliset 
molemmat silmät peittävällä linssillä tai 
erillisillä ”silmäkoreilla”. Kasvojensuojaimet 
ovat muovi- tai verkkovisiirejä, hitsausmas-
keja ja huppusuojaimia. Visiirit suojaavat 
silmiä ja osan kasvoista, ja ne kiinnitetään 
kypärään tai pääpantaan. Hitsaustyössä on 
käytettävä koko kasvot suojaavaa hitsaus-
maskia, joka suojaa infrapuna- ja UV-sätei-
lyltä sekä sulan metallin roiskeilta.

Silmiensuojaimet on pidettävä puhtaina ja 
käytön jälkeen on tarkistettava, ettei lins-
seissä ole naarmuja tai kiinni tarttuneita 
hiukkasia tai että linssit eivät ole värjäyty-
neet. Myös sivusuojainten kunto ja kiinnitys 
on tarkistettava.

16.4 Kuulonsuojaimet
Melu on kaivostyössä yleisin ammattitau-
teja aiheuttava altiste. Kuulonsuojainten 
tarkoitus on suojata kuuloa haitalliselta 
melulta ja estää kuulovaurioiden syntymi-
nen. Kuulonsuojaimia on käytettävä työssä 
aina, kun päivän meluannos ylittää 85 desi-
beliä dB(A). Työntekijällä on oikeus saada 
käyttöönsä kuulonsuojaimet, kun päiväkoh-
tainen melualtistus ylittää 80 dB(A).

Kuulonsuojaintyyppejä ovat mm. tulppa-
suojaimet (kertakäyttöiset tai henkilökoh-
taisesti valetut) sekä kupusuojaimet, jotka 
voivat olla kypäräkiinnitteisiä. Kuulonsuo-
jaimien vaimennustaso valitaan melutason 
mukaan, ja valinnassa on huomioitava myös 
kommunikoinnin ja kommunikaatiolait-
teen käytön tarve. Liian tehokas suojain 
aiheuttaa onnettomuuksien vaaran, kun 
varoitusäänet jäävät kuulematta. Ylitehok-
kaan suojaimen käyttöaste jää vähäiseksi, 
sillä se rajoittaa kommunikointia. Alhai-
nen käyttöaste vähentää huomattavasti 

suojauksen kokonaistehoa. Tutkimusten 
mukaan huonokuuloisilla on suurempi riski 
joutua onnettomuuteen kuin normaalikuu-
loisella, kun työskennellään melussa. Sen 
vuoksi henkilökohtaisten ominaisuuksien 
huomioon ottamiseksi työterveyshuollon 
on osallistuttava aktiivisesti suojainten 
valintaan, koska siellä on mahdollisuus 
arvioida suojainten käyttäjien kuuloa ja sen 
vaikutusta varoitusäänien kuulemiseen ja 
puhekommunikaatioon. Huonokuuloisille 
on tärkeää valita sellaiset kuulonsuojaimet, 
jotka haittaavat mahdollisimman vähän 
kuulemista voimakkaassa taustamelussa. 
Tähän sopivat parhaiten tasaisesti vaimen-
tavat tai tasoriippuvat suojaimet. Niiden 
käyttäminen helpottaa puheen ymmärret-
tävyyttä ja kommunikointia melutyössä.

Kupusuojaimia käytettäessä on huoleh-
dittava, ettei päähine, parta tai hiukset 
jää tiivisteiden väliin. Niiden kanssa on 
käytettävä ohutsankaisia silmä- tai suo-
jalaseja. Kupusuojainten tiivisterenkaat 
tulee puhdistaa ja huoltaa säännöllisesti. 
Kertakäyttöiset tulppasuojaimet on vaih-
dettava uusiin joka käyttökerralla, ja niiden 
asentamisessa on oltava puhtaat kädet. 
Useaan kertaan käytettävät tulppasuojai-
met pestään niiden käyttöohjeen mukaan 
aina käytön jälkeen ja säilytetään puhtaas-
sa rasiassa, sillä likaiset tulpat aiheuttavat 
usein korvakäytävän tulehduksia. 

Kuulonsuojaimen hyvä kunto ja oikea pai-
koilleen asettaminen on tärkeää, sillä huono-
kuntoisen tai huonosti asetetun suojaimen 
vaimennus voi olla vain noin 5 dB. Erityisesti 
tulppamallisten kuulonsuojainten oikeaoppi-
nen asennus on opeteltava huolellisesti.
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16.5 Hengityksensuojaimet

Hengityksensuojaimia tarvitaan kaivos-
työssä, kun

●● ilmassa esiintyy haitallisia epäpuhtauk-
sia, kuten pölyjä, asbestikuituja, kaasuja 
ja höyryjä

●● käsitellään vaarallisia aineita
●● kaivoksessa ilmenee hapenpuutetta.

Suojaimet jaetaan kahteen ryhmään: suo-
datinsuojaimiin ja eristäviin suojaimiin 
eli hengityslaitteisiin. Suodatinsuojaimet 
suojaavat pölyiltä ja kaasumaisilta epä-
puhtauksilta suodattaen ilman epäpuh-
taudet pois hengitysilmasta. Ne eivät 
kuitenkaan suojaa hapen puutteelta tai 
suurilta epäpuhtauspitoisuuksilta. Suoda-
tinsuojaintyyppejä ovat suodattava puoli-
naamari ja kasvo-osa (naamari, huppu tai 
visiiri) ilman moottoroitua puhallinta tai 
sen kanssa.

Hengityksensuojainten tehokkuuteen vai-
kuttaa niiden tyyppi. P-hiukkassuodattimet 
suojaavat mm. pölyiltä. Niitä suositellaan 
käytettäväksi esimerkiksi asbestikuiduil-
ta suojautuessa. Puolinaamarit pystyvät 
vähentämään oikein käytettyinä ilman 
epäpuhtauksia 4 (P1), 10 (P2) tai 20 (P3, 
kaasunsuodattimet) kertaa vähemmiksi. 
Kokonaamareita käytettäessä P3-suodat-
timilla varustettuna voidaan olettaa, että 
suojain vähentää ympäröivän ilman hiuk-
kaspitoisuuksia 400 kertaa pienemmiksi. 
Kaasunsuodattimet suojaavat vain tietyiltä 
kaasuilta ja höyryiltä, ja niidenkin kapasi-
teetti on suurissa pitoisuuksissa rajallinen. 
Suurissa pitoisuuksissa on käytettävä 
tehokkaita paineilmalaitteita. Paineilma-
laitteilla on omat tehokkuusluokituksensa. 
Kaasunsuodattimet jaetaan kaasunsito-
miskyvyn mukaan luokkiin 1, 2 ja 3, joista 
3 pystyy sitomaan eniten kaasuja ilmasta. 
Suodattimia on neljää perustyyppiä: A, B, 
E ja K, suodatettavan kaasun mukaisesti. 
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Lisäksi on olemassa erikoissuodattimia 
esimerkiksi typen oksideille. Jos kaivosil-
massa on suojauduttava sekä hiukkasmai-
silta että kaasumaisilta altisteilta, voidaan 
tällöin käyttää yhdistelmäsuodattimia.

Hengityslaitteella henkilö saa ilmaa tai hap-
pea joko letkulla tai kannettavasta säiliöstä, 
jolloin käyttäjä ei ole riippuvainen ympäröi-
vän ilman happipitoisuudesta. Hengitys-
laite suojaa myös häkäaltistumiselta, jolta 
normaalit kaasunsuodattimet eivät suojaa. 
Laitetyyppejä ovat raitisilmalaitteet, paineil-
maletkulaitteet ja kannettavat hengityslait-
teet. Kannettavia hengityslaitteita ovat mm. 
pääasiassa maanalaisissa kaivoksissa käy-
tettävät hätäpoistumislaitteet sekä pelastus-
tehtävissä käytettävät laitteet.

Hengityksensuojainta käytettäessä on var-
mistettava, että naamari tiivistyy kasvoille, 
sillä löysästi kasvoilla istuva naamari ei 
suojaa käytännössä lainkaan. Suojaimen 
on oltava käyttöominaisuuksiltaan hyvä, 
sillä suojainta on käytettävä aina koko ajan 
silloin, kun riskinarvioinnilla on osoitettu 
käyttötarve. Naamarien, venttiilien, letku-
jen ja liittimien tiiviydestä ja kunnosta pide-
tään huolta. Puhallinlaitteiden akun kuntoa 
on seurattava. Hengityksensuojaimet tulee 
tarkistaa aina käytön jälkeen sekä puhdis-
taa ja huoltaa säännöllisesti. Suodattimet 
tulee vaihtaa säännöllisin väliajoin tai välit-
tömästi, jos kaasunsuodattimesta tulee 
haju tai maku läpi tai hiukkassuodattimen 
hengitysvastus nousee korkeaksi. Kaikki 
aineet eivät haise vaarallisissa pitoisuuk-
sissaan. Kaasunsuodattimille on määritet-
tävä turvallinen käyttöaika, jota ei koskaan 
saa ylittää. Suodattimien käyttöaikaan 
vaikuttavat työn kuormittavuus, ympäris-
tön lämpötila ja kosteus, ilmassa olevien 
aineiden pitoisuudet sekä suodatintyyppi ja 
luokka. Hengityksensuojaimia käytettäes-
sä on huomioitava riittävät lepoajat niiden 
käytön kuormittavuuden vuoksi.

16.6 Käsiensuojaimet

Suojakäsineiden tehtävä on suojata kaivos-
työntekijää erilaisilta tapaturmilta ja altis-
teilta, joita ovat

●● mekaaniset tekijät
●● kemialliset tekijät, ihon paikalliset hait-

tavaikutukset sekä kemikaalin imeyty-
minen elimistöön (esim. metallipölyt, 
PAH-yhdisteet, käytettävät kemikaalit)

●● termiset tekijät (kuumuus, kylmyys, 
sulan metallin roiskeet)

●● tärinä
●● mikrobit tai muut elolliset tekijät.

Tiiviiden kemikaalinsuojakäsineiden 
alla käytetään usein aluskäsineitä, joil-
la ehkäistään mm. käsinemateriaalin 
aiheuttamaa ihottumaa tai käsien hauto-
mista. Kemikaalinsuojakäsineet valitaan 
kemikaalikohtaisesti.

Kylmältä suojaavissa käsineissä on useita 
kerroksia, kuten ulkovuori suojaamassa kos-
teudelta, tuulelta ja työympäristön vaaroilta 
sekä irtovuori, eristeet ja aluskäsineet lisää-
mässä lämmöneristävyyttä.

Mekaanisilta tekijöiltä suojaavat käsineet 
suojaavat sitä paremmin hankaukselta, 
viilloilta tai pistoilta, mitä isompi kunkin 
näiden haittatekijän suojausluokka on. Kun 
valitaan juuri riittävän suojaluokan käsine, 
vältytään valitsemasta liian paksuja, köm-
pelöitä käsineitä.

Hitsauskäsineet on tarkoitettu joko vähän 
sulan metallin roiskeita aiheuttaviin töi-
hin (esim. TIG) tai paljon metalliroiskeita 
aiheuttaviin töihin (MIG).
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tava aina etukäteen. Putoamissuojaimia 
ovat kokovaljaat, vaimentimet ja tuki- ja 
varmistusvyöt. Kokovaljasta käytetään 
silloin, kun riskinä on vapaa putoaminen. 
Valjaan yhteydessä käytetään vaimenninta 
pehmentämään pysäytyksessä syntyvää 
vaarallista nykäystä. Tukivyön ja varmistus-
vyön varaan voidaan nojautua työn aikana. 
Tukivyössä on selkänoja, jossa on kaksi 
kiinnityskohtaa enintään kahden metrin 
mittaiselle tukiköydelle tai hihnalle. Var-
mistusvyössä kiinnityslenkkejä on vain yksi 
ja köyden pituus on rajoittamaton. Putoa-
missuojaimet on tarkistutettava perusteel-
lisesti vähintään kerran vuodessa valmista-
jan hyväksymällä tarkastajalla.

Suojainten valinnassa muistettava:
●● Suojainvalinta tehdään työpaikan ris-

kinarvioinnin perusteella.
●● Henkilönsuojaimien tulee olla CE-mer-

kittyjä ja tyyppihyväksyttyjä.
●● Suojainten oikea suojaustaso on var-

mistettava: alisuojautuminen aiheuttaa 
sairastumisen vaaran, ja ylisuojautumi-
nen aiheuttaa kuormitusta ja suojainten 
käyttämättömyyttä.

●● Suojainten käyttö ja huolto on ohjeistet-
tava eri työtehtävissä ja alueilla.

●● Suojainten käytettävyys ja toimivuus on 
tarkistettava työtehtävissä myös mui-
den suojainten kanssa.

●● Suojaimille on järjestettävä puhtaat ja 
kuivat säilytystilat.

●● Työpaikalla on valittava suojaimista vas-
taava henkilö.

●● Suojainten puhdistuksesta on huoleh-
dittava, ja siihen on varattava tilat ja 
välineet.

●● Varmista, että suojaimet ovat ehjiä ja 
toimivia.

16.7 Jalkojensuojaimet

Jalkatapaturmia aiheuttavat esimerkiksi
●● mekaaniset tekijät, kuten putoavat ja 

terävät esineet ja liukastuminen
●● epätasainen maalattia, liukkaat jään ja 

sulan alueen rajat
●● jännitteisiin osiin koskeminen ja staatti-

set sähkön purkaukset
●● kemialliset tekijät, kuten liuottimet, 

polttoaineet, rasvat ja kosteus
●● termiset tekijät, kuten lämpösäteily, 

sulan metallin roiskeet.

Ammattijalkineet luokitellaan suojausomi-
naisuuksien ja -luokkien perusteella kol-
meen ryhmään:

●● turvajalkineet (S), joissa on varvassuojus
●● suojajalkineet (P), joissa on kevyempi 

varvassuojus
●● työjalkineet (O), joissa ei ole luokiteltua 

varvassuojusta.

Kaivoksissa käytetään turvajalkineita. Niillä 
on useita suojausominaisuuksia. Näis-
tä varvassuojus, naulaanastumissuoja ja 
pohjan pito ovat tärkeimpiä. Epätasaisten 
kävelypintojen vuoksi jalkineiden on tuet-
tava hyvin jalkaa ja nilkkaa. Talvijalkineissa 
on oltava riittävä lämmöneristävyys ja pito 
liukastumisen estämiseksi. Liukastumisen 
estämiseksi on myös liukuesteitä, joita 
suositellaan käytettäväksi äkillisissä sään 
muutoksissa. Jalkineiden pinta ja pohja on 
puhdistettava säännöllisesti, ja huonokun-
toiset jalkineet on poistettava käytöstä. 

16.8 Putoamissuojaimet

Putoamissuojaimet estävät putoamisen 
korkealta tai pysäyttävät sen turvallises-
ti. Niitä käytetään putoamisvaarallisissa 
töissä, kuten kuilujen, penkereiden tai 
aukkojen läheisyydessä. Työt ja toimenpi-
teet onnettomuuden varalle on suunnitel-
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17  Kaivostyön henkinen kuormitus

sekä ahtaissa paikoissa. Avolouhoksilla 
liukkaus ja nopeat sääolosuhteiden muu-
tokset voivat aiheuttaa vaaratilanteita. 
Oman kuormituksensa tuovat myös pimeys, 
melu, pölyt ja lämpötilat sekä ilmanvaihdon 
riittävyys maanalaisessa kaivoksessa. 

Työhön sisältyvät turvallisuusuhat koetaan 
hyvin yksilöllisesti. Tähän voi vaikuttaa 
kokemuksen määrä, ikä ja muut yksilökoh-
taiset tekijät. Huoli omasta turvallisuudes-
ta voi aiheuttaa psyykkistä kuormitusta, 
mutta samalla se on asianmukainen reaktio 
etenkin silloin, jos se saa ihmisen suorit-
tamaan tarvittavia suojaustoimenpiteitä. 
Tällöin vältetään myös turhien riskien otta-
minen. Suunnitelmallinen ja huolellinen 
varautuminen vaarallisiin työvaiheisiin 
parantaa sekä fyysistä turvallisuutta että 
ehkäisee myös psyykkistä kuormittumista.

Yksintyöskentely
Kaivostyössä esiintyy paljon yksintyösken-
telyä esimerkiksi työkoneissa työskente-
levillä henkilöillä. Yksintyöskentelyyn voi 
liittyä kohonneen tapaturmariskin lisäksi 
mahdollista liiallista vastuuta ja tiedonku-
lun ongelmia. Maanalaisissa kaivoksissa 
työympäristön olosuhteet, kuten pimeys, 
voivat lisätä yksintyöskentelyn kuormi-
tusta, eikä näköyhteyttä työtovereihin ole. 
Kaivoksissa on kuitenkin käytössä radiopu-
helimia, jotka mahdollistavat puheyhteyden 
työntekijöiden välillä. Tämä on erityisen 
tärkeää turvallisuuden takia ja mahdollistaa 
avun hälyttämisen vaaratilanteissa.

Vastuu ja jatkuva valppaana olo
Kaivostyöhön sisältyy vastuuta niin tuotan-
nollisista tekijöistä kuin omasta ja toisten 
työntekijöiden turvallisuudesta ja tervey-

Kuormituksen ja riskien arviointi tähtäävät 
terveys- ja turvallisuusvaarojen poistami-
seen työstä. Henkinen kuormitus on osa 
työn aiheuttamaa kokonaiskuormitusta ja 
olennainen osa työpaikan kattavaa riskien 
arviointia.

Kuormitustekijät ovat työhön tai työympä-
ristöön liittyviä asioita riippumatta siitä, 
kuka työtä tekee. Kuormitus syntyy työn ja 
työntekijän vuorovaikutuksessa. Kuormittu-
misen kokeminen on yksilöllistä, ja sen laatu 
ja määrä vaihtelevat työntekijän tilanteen 
mukaan. Kuormitus ei ole yksinomaan hai-
tallista, vaan sopivalla tasolla se voi myös 
edistää työntekijän hyvinvointia ja oppimista. 
Liiallisena määränä työkuormitus tai kuormi-
tustekijät aiheuttavat työntekijässä lyhyt- ja 
pitkäaikaista kuormittuneisuutta. Mahdolli-
set terveyshaitat voivat ilmetä vasta pitkäai-
kaisen vaikutuksen jälkeen.

17.1 Kaivostyössä esiintyviä 
henkisiä kuormitustekijöitä

Tapaturma- ja onnettomuusvaaran 
kokeminen sekä rasittavat työolot
Fyysisesti vaarallinen työ sekä ulkoisen 
työympäristön epäkohdat tuovat omat 
haasteensa jaksamiselle. Vakavilta kaivos-
onnettomuuksilta on Suomessa toistai-
seksi vältytty, mutta uutisointi maailmalla 
tapahtuvista kaivosonnettomuuksista voi 
aiheuttaa huolta omasta turvallisuudesta. 
Kalliorakenne on arvaamaton, ja esimer-
kiksi komut sekä sortumat ovat tyypillisiä 
onnettomuusvaaraa aiheuttavia tekijöitä 
kaivoksissa. Vaarallisia tilanteita voi esiin-
tyä myös työskenneltäessä isoilla koneilla 
jyrkkien ja korkeiden luiskien läheisyydessä 
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destäkin. Kaivoksessa työskentely vaatii 
jatkuvaa tarkkaavaisuutta ja valppautta. 
Esimerkiksi panostustyöhön voi liittyä 
psyykkistä kuormitusta jatkuvan tarkkaa-
vaisuuden vuoksi, vaikka työtä tekevät 
henkilöt ovat kokeneita ja hallitsevat hyvin 
työhön sisältyvät vaatimukset. 

Annettujen turvallisuusohjeiden tulee 
olla selkeät, ja niihin on annettava riittä-
vä perehdytys. Vastuu on kohtuullista, jos 
työtehtävissä on mahdollisuuksia säädellä 
vastuuta. Vastuun on oltava tasapainossa 
päätösvallan ja käytössä olevien resurssien 
kanssa. Työntekijöiden tulisi olla selvillä 
siitä, mitä heidän työtehtäviinsä kuuluu ja 
mistä he ovat vastuussa sekä miten heidän 
työnsä liittyy suurempaan kokonaisuuteen. 

Kiire ja työn pakkotahtisuus
Tuotannolliset vaatimukset, kireät aika-
taulut, koneet ja prosessit voivat aiheuttaa 
kaivostyöhön kiirettä ja työn pakkotahti-
suutta. Vähäisetkin häiriöt ja viivästykset 
voivat vaikuttaa työn etenemiseen ja myös 
muiden toimijoiden toimintaan. Pakkotah-

tisessa työssä työntekijä ei voi itse määrätä 
työtahtia. Satunnainen ja ohimenevä kiire 
voi vaikuttaa työntekijän vireystilaan posi-
tiivisesti, mutta jatkuvana se voi olla työn-
tekijän terveyden ja turvallisuuden kannalta 
haitallista. Kiireessä työskentely voi altis-
taa virheille ja eri osapuolet (työnantaja ja 
työntekijä) voivat myös ohittaa turvallisuu-
teen liittyvät toimenpiteet. 

Kiireen aiheuttamaa altistusta voidaan 
vähentää työn suunnittelulla ja vakioin-
nilla, työmäärän ja tahdin kohtuullista-
misella sekä säätelyllä. Myös työtapojen 
valinnan vapaus ja taukojen mahdollisuus 
auttaa vähentämään kiireen aiheuttamaa 
kuormitusta.

Vaativat työtehtävät sekä mahdollisuudet 
uuden oppimiseen ja kehittymiseen
Liian suuret tai epäselvät työn vaatimukset 
ja tavoitteet sekä samanaikainen tunne 
työn huonosta hallittavuudesta ovat kuor-
mittavia. Vaatimusten ja tavoitteiden tulisi 
olla oikeassa suhteessa työntekijän voima-
varoihin, kykyihin ja taitoihin sekä mahdol-
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lisuuteen vaikuttaa työhön. Perehdyttämi-
nen, ammatillinen koulutus ja oppiminen 
tukevat työn hallinnan kehittymistä.

Jatkuvasti samankaltaisena toistuva työ 
tai liian vähän vaihtelua sisältävä työ voi 
aiheuttaa kyllästymistä ja työmotivaati-
on laskua. Osaamisen hyödyntäminen tai 
kehittäminen voi olla tällöin vähäistä, ja 
se voi tehdä työstä psyykkisesti alikuor-
mittavaa. Haitallisia vaikutuksia voidaan 
ehkäistä tauoilla ja työn monipuolista-
misella. Sopiva määrä haasteita ja mah-
dollisuus uuden oppimiseen voivat lisätä 
työtyytyväisyyttä. 

Työajat ja vuorotyö
Työaika on määritelty työaikalaissa ja 
lisäksi työajoista on mahdollista sopia 
työehtosopimuksessa ja paikallisesti. Kai-
vokset sijaitsevat usein kauempana asu-
tuskeskuksista, ja toimialalle on tyypillistä 
pitkät työmatkat ja työn reissuluonteisuus. 
Kaivospaikkakunnalla saatetaan asua vain 
työjaksojen aikana. Pienellä kaivospaik-
kakunnalla ei välttämättä ole tarjolla työtä 
puolisolle, joten usein työntekijän perhe 
on toisella paikkakunnalla. Tyypillistä on, 
että työntekijät työskentelevät pidemmissä 
työvuoroissa, kuten 10–12 tunnin työvuo-
roissa, mikä mahdollistaa pidemmät vapaa-
päivien jaksot. Pitkät työvuorot ja yötyö 
voivat koetella terveyttä ja vaikuttaa myös 
yksityiselämään. 

Työn aiheuttama fyysinen väsymys heiken-
tää jaksamista, joten riittävä vapaa-aika ja 
palautuminen ovat olennaisia työn rasituk-
sista palautumiselle. Vuorotyön kokeminen 
on yksilöllistä, mutta se voi aiheuttaa työ-
peräisiä uniongelmia, kuten nukahtamis-
vaikeuksia ja unihäiriöitä normaalin vuo-
rokausirytmin häiriintyessä. Päivätyöhön 
verrattuna epäsäännölliset työajat voivat 
aiheuttaa enemmän stressiä, hermostu-
neisuutta ja kroonista väsymystä. Yötyöhön 

liittyy myös kohonnut liikenneonnetto-
muus- ja työtapaturmariski. Väsyneenä 
oman toimintakyvyn arviointi heikkenee ja 
riskinottokynnys laskee.

Työn aiheuttama fyysinen väsymys heiken-
tää jaksamista, joten riittävä vapaa-aika on 
olennaista työn rasituksista palautumisel-
le. Vuorotyössä jaksamiselle ja terveydelle 
ovat olennaisia riittävä uni, säännöllinen ja 
terveellinen ruokailu, liikunta ja muut ter-
veelliset elämäntavat. Vaikutusmahdolli-
suudet omiin työaikoihin tukevat hyvinvoin-
tia niin töissä kuin vapaa-ajallakin.

Yhteistyön toimivuus ja tiedonkulku
Työssä saatu sosiaalinen tuki lieventää 
muiden kuormitustekijöiden haitallista vai-
kutusta. Työyhteisön toiminta on riittävän 
hyvää, kun työasioista pystytään puhu-
maan asiallisesti ja rakentavasti. Työpaikan 
ja työn muutostilanteissa tiedonkulun ja 
yhteistoiminnan toimivuus ovat erityisen 
kriittisiä sekä ihmisen kuormittumiselle 
että työsuoritukselle. Tiedonkulkuun kuuluu 
tiedottaminen työstä, työympäristöstä ja 
yritykseen liittyvistä asioista työntekijöille. 
Lisäksi palautteen antaminen niin työnteki-
jöiden välillä kuin työntekijöiden ja esimies-
tenkin välillä kuuluu hyvään tiedonkulkuun.

17.2 Henkisen kuormittumisen 
seuraukset
Sopiva kuormittumisen määrä kuuluu 
työhön eikä ole haitallista. Työssä kohda-
tut haasteet motivoivat aloitteellisuutta, 
yrittämistä ja uuden oppimista. Haastei-
siin vastaaminen tuottaa tyydytystä ja on 
siten palkitsevaa. Terve ihminen kestää 
lyhytaikaisesti hyvin voimakkaitakin kuor-
mitushuippuja. Merkitsevää on se, kuin-
ka voimakkaita tai kuinka pitkäkestoisia 
kuormitushuiput ovat. Kuormitukseen 
vaikuttaa myös työntekijän omat kokemuk-
set ja se, kuinka henkilökohtaisena työn-
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Yksilötasolla henkinen hyvinvointi ilmenee 
haluna tehdä työtä, työn sujumisena ja hal-
lintana. Työn voimavaratekijät vahvistavat 
työn imua ja myönteisten voimavarojen 
syntymistä. Tämä puolestaan lisää moti-
vaatiota oppimiseen, aloitteellisuuteen ja 
parhaansa antamiseen työssä sekä halua 
jatkaa työelämässä. Työn imu on myön-
teisessä yhteydessä myös hyvinvointiin 
kotona, parisuhteessa ja vanhemmuuden 
roolissa. Työn imu on tarttuvaa ja lisää 
yhteisöllisyyttä työpaikalla.

17.4 Hyvinvoiva työyhteisö 
menestystekijänä
Tyytyväinen ja hyvinvoiva henkilöstö lisää 
työpaikan tuottavuutta ja on siten orga-
nisaation menestystekijä. Työhyvinvointi 
pidentää työurien kestoa ja vähentää sai-
raus- ja eläkekuluja. Työpaikan työhyvin-
voinnin edistäminen tapahtuu parhaiten 
yhteistoimin. Työhyvinvointia ja tuloksel-
lisuutta voidaan edistää työpaikalla muun 
muassa työhyvinvointikorttikoulutuksella 
sekä ikäohjelman laatimisella. Ikäohjelman 
laatimisen avuksi on kehitetty työkaarimal-
li, jossa työpaikan kehittämistoiminnassa 
ja toimintatavoissa otetaan huomioon 
kaikki eri-ikäiset työntekijät ja heidän elä-
mänvaiheisiinsa liittyvät tarpeet. Tästä 
menettelystä hyötyvät sekä työnantaja että 
työntekijä.

tekijä kokee onnistumisen tai mahdollisen 
epäonnistumisen.

Stressi on normaali ja tarkoituksenmukai-
nen psyykkisen kuormituksen seuraus ja 
elimistön reaktio. Stressihormonin eritys 
auttaa lisäämään elimistön suorituskykyä 
lyhyellä aikavälillä, mutta stressin kes-
täessä pitkään ja riittävän voimakkaana se 
kuluttaa elimistöä. Stressi heikentää vähi-
tellen myös työn tuloksellisuutta. Alkuvai-
heessa stressireaktiot ovat lievimmillään, 
ja ne voivat ilmetä esimerkiksi hermostu-
neisuutena, ärtyneisyytenä ja hajamieli-
syytenä. Myös väsymystä ja keskittymis-
vaikeuksia voi esiintyä stressin jatkuessa. 
Reaktiot voivat pahentua ja aiheuttaa uni-
vaikeuksia, elimistön vastustuskyvyn hei-
kentymistä, sosiaalisten suhteiden rajoit-
tumista sekä uupumista ja johtaa lopulta 
masennukseen.

17.3 Haitalliselta henkiseltä 
kuormitukselta ehkäisevät keinot
Henkistä kuormitusta voi ehkäistä seuraa-
villa keinoilla:

●● osallistuminen työhön liittyvään suunnit-
teluun ja päätöksentekoon

●● mielekkääksi ja sopivan haastavaksi 
koetut työtehtävät

●● työn palkitsevuus sekä materiaalisilla 
että ei-materiaalisilla keinoilla

●● johtamistavat ja työnopastus
●● mahdollisuus saada tukea esimieheltä ja 

työyhteisöltä
●● mahdollisuus uuden oppimiseen ja 

kehittymiseen työssä
●● mahdollisuus vaikuttaa omaan työmää-

rään, työtahtiin ja työskentelytapoihin
●● työnteon sujuvuutta edistävät hyvät ja 

tarkoituksenmukaiset työvälineet
●● viihtyisä ja turvallinen työympäristö
●● oikeudenmukainen kohtelu, arvostetuksi 

ja hyväksytyksi kokeminen
●● työn varmuus.
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18 Liikenne

Noudata väistämisvelvollisuuksia ja 
huomioi, että isosta työkoneesta on huono 
näkyvyys. Varmistu aina, että kuski on tietoi-
nen siitä, missä olet.

Kaivoksen ilmanvaihtonousut, -tasot ja 
vinotiet voivat jäätyä talvella, joten ne muo-
dostavat huomattavan turvallisuusriskin. 
Myös virtaava vesi voi nopeasti heikentää 
tien kuntoa.

Seuraavilla turvallisuusmääräyksillä ja ylei-
sohjeilla täydennetään viranomaismääräyk- 
siä ja niiden noudattamista edellytetään 
yhdessä paikallisesti tarkennettujen mää-
räysten kanssa. 

●● Varmistu siitä, että tulet havaituksi!
●● Liikkuessasi kaivoksessa katso eteesi ja 

tarkkaile liikennettä. Ajoneuvon kohda-
tessasi katso riittävän tilava sivuutus-
paikka ja odota. Huomaa, että ajoneuvo-
ja voi tulla useampia peräkkäin. 

●● Silloin, kun tunnelin tai kulkuväylän toi-
nen puoli on merkein osoitettu jalankul-
kutieksi tai väistämispaikaksi, merkkejä 
on ehdottomasti noudatettava. Kun 
haluat varmistaa, että kuljettaja havait-
see sinut, voit näyttää valaisimella valoa 
ajoneuvon kuljettajaa kohti tai ottaa 
radiolla yhteyden.

●● Ota radiolla yhteys ajoneuvoon lähesty-
essäsi ja varmista, että kuski on tietoi-
nen sijainnistasi.

●● Poista kulkuväyliltä liikkumista haittaa-
vat tarpeettomat esteet. Siisteys ja jär-
jestys lisäävät turvallisuutta.

●● Noudata liikennemerkkien ja -valojen 
mukaista liikkumista. 

●● Huomaa varoitusvalojen, puomien, 
kilpien ja kieltotaulujen asettamat 
rajoitukset. 

18.1 Liikkuminen kaivoksessa

Kaivos poikkeaa työympäristöltään ja muilta 
olosuhteiltaan tavanomaisesta ympäristöstä. 
Kaivoksen kulkuväylät ja työtilat, joissa lii-
kutaan jalkaisin ja suurilla työkoneilla, voivat 
olla ahtaita, heikosti valaistuja tai kokonaan 
valaisemattomia. Kaivoksessa liikuttaessa 
tulee erityisen valppaasti seurata liikennettä 
ja havaita liikkumista ohjaavat ja varoittavat 
merkit. 

Kaivoksessa työskentelevien varustukseen 
kuuluvat kannettava valaisin, heijastava tai 
helposti havaittava suojakypärä, suojajalki-
neet ja heijastava suojavaatetus.

Sellaisilla maanalaisilla vilkkaasti liikennöi-
dyillä osuuksilla, joilla näkyvyys on esim. 
sumun muodostuksen takia rajallinen, voi-
daan jalankulkijan ja liikenteen turvallisuut-
ta lisätä kiinteällä valaistuksella. Tarpeen 
vaatiessa voidaan liikenteen ohjaamiseksi 
asentaa liikennevaloja tai muita liikennetur-
vallisuutta edistäviä laitteita. 

Henkilöliikenteen turvallisuutta voidaan 
parantaa ajoneuvon katolle sijoitetulla kiin-
teällä tai vilkkuvalla valolla, jota käytetään 
maan alla liikuttaessa sekä ajoneuvon tai työ-
koneen peruutushälyttimenä.

Maanalaisissa kaivoksissa käytetään ylei-
sesti korkeaa valomastoa ja avolouhoksissa 
viiriä, joka parantaa ajoneuvon näkyvyyttä 
kaivoskoneista.

Noudata kaivokseen asetettuja nopeus- 
rajoituksia.

Noudata ajoneuvoille annettuja turvavälejä: 
ajaminen ja pysäköiminen.
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●● Noudata kaivoksen ilmanvaihdosta 
annettuja ohjeita. Tuuletusovet kuuluvat 
järjestelmään.

●● Varmistu paikallisista räjäytyksenva-
roitusohjeista. Varoituksen havaittuasi 
suojaudu. 

●● Liikkuessasi jyrkissä nousuissa ja tik-
kaissa pidä kasvot tikkaisiin päin ja käytä 
kolmipisteotetta.

●● Jos ajoneuvon jarrut pettävät jyrkässä 
kohdassa, ohjaa ajoneuvo oikeanpuolei-
seen seinään mahdollisimman nopeasti, 
jotta vauhti ei kiihdy.

●● Ilmoita ajoneuvon tai työkoneen rikkou-
tumisesta välittömästi. 

●● Jos huomaat vaaran tai vaaratilan-
teen uhkaavan etkä voi poistaa sitä, 
laita varoitus vaarasta ja ilmoita siitä 
esimiehellesi.

●● Noudata radioliikenteestä annettuja 
ohjeita ja ilmoita selkeästi omasta toi-
minnastasi tarpeen mukaan.

●● Opettele lamppumerkit, jos ne ovat kai-
voksessasi käytössä.

18.2 Hissiliikenne
Noudata tarkkaan paikallisia hissin 
käyttöohjeita:

●● Älä koske merkinantolaitteisiin, ennen 
kuin olet saanut hissikoulutuksen.

●● Noudata sallittuja henkilöluku- tai 
tarkennettuja tarvikkeenkuljetus- ja 
kuormausohjeita.

●● Oleskelu kuiluaukon lähettyvillä on kiel-
letty. Kielletty oleskelualue on merkit-
ty, ja alue on myös pidettävä vapaana 
irtoesineistä. 

●● Älä koskaan mene hissiin tai poistu siitä 
hissin liikkuessa. Hissiin mennessäsi ja 
siitä poistuessasi sulje aina kuiluportit. 
Ellei hissi lähde liikkeelle lähtömerkistä 
säädetyn ajan jälkeen, odota rauhallises-
ti ja toimi ko. nostolaitteesta annettujen 
ohjeiden mukaan.

●● Pidä ovet hissin liikkuessa aina suljet-
tuina. Ovet saa avata vasta, kun hissi on 
pysähtynyt tason kohdalle.

●● Lukitse ajoneuvo tai vaunu hissikoriin 
kuljetuksen ajaksi. 

●● Jos hissikori pysähtyy tasojen välille, 
älä yritä poistua siitä vaan ota yhteys 
valvomoon. 

Poikkeustilanteita:
●● Räjähdysaineiden kuljetuksesta hississä 

on ilmoitettava valvomoon. Kuljetuksen 
aikana hississä ei saa olla muita kuin 
räjähdysainetta kuljettava henkilö.

●● Tapaturmatapauksessa on oikeus vara-
ta hissi määrättyyn paikkaan paikallisia 
ohjeita noudattaen.

●● Kuilutöistä on ilmoitettava valvomoon. 
Hissiliikenne on sallittua vain kuilutyö-
ryhmän luvalla.

●● Ilmoita valvomoon kuiluun pudonneis-
ta esineistä ja merkinantolaitteista tai 
muista havaituista vioista.

●● Jos menet kaivokseen kaivoksen nor-
maalin työajan ulkopuolella, tutustu 
kulunvalvontaohjeisiin ja toimi kulunval-
vontaohjeen mukaisesti.

18.3 Ajoneuvoliikenne
Ajoneuvoliikenne on suuri tapaturmariski 
kaivoksessa pitkien vinoajoteiden, suurien 
kaltevuuksien ja paikoin huonon näkyvyy-
den vuoksi. Ajoneuvoliikenteeseen liittyviä 
riskitekijöitä ja toimintaohjeita on käsitelty 
oppaan luvuissa 5 ja 23.

Maanalaisessa liikenteessä on pääsääntöi-
sesti noudatettava samoja liikennesääntöjä 
kuin maan päällä ja yleisessä tieliikenteessä. 
Olosuhteiden erilaisuuden takia on kuiten-
kin yleisten sääntöjen lisäksi noudatettava 
nimenomaan maanalaista kaivosta koskevia 
erityisiä viranomaismääräyksiä. Lisäksi kai-
vokset täydentävät yleismääräyksiä omilla 
paikallisia tarpeita ja olosuhteita vastaavilla 
ohjeilla.
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●● Käytä ajaessasi sellaista ajonopeutta, 
että pystyt hallitsemaan ajoneuvon yllät-
tävissäkin tilanteissa. Aja alamäessä 
riittävän pienellä vaihteella – samalla 
kuin ylämäessäkin.

●● Nopeusrajoitus kaivosalueella on 40 km/h. 
Nopeusrajoitukset voivat vaihdella eri alu-
eilla tai sääolosuhteiden mukaan.

●● Vinotunnelissa ajettaessa tulee ajoneuvo-
jen turvallisuusvälin olla vähintään 30 m.

●● Ole erityisen varovainen peruuttaessasi ja 
käytä peruutushälytintä.

●● Vältä pysäköintiä kaltevalle pinnalle. Jos 
kuitenkin joudut pysäköimään vinoperiin 
tai muille kalteville pinnoille, estä ajoneu-
von omavaltainen liikkuminen ohjaamalla 
ajoneuvon kauha, puomi tai vastaava 
tukevaa estettä tai seinää vasten ja käytä 
tarvittaessa kiiloja. Sammuta moottori, 
kytke vaihde, katkaise virta pois pääkat-
kaisijasta ja laita käsijarru päälle. Ajoneu-
von jättäminen kaltevalle pinnalle ainoas-
taan seisontajarrun varaan on kielletty.

●● Jos pysäköit ajoneuvon tai työkoneen 
sellaiselle kulkuväylälle, jossa on muuta 
liikennettä, käytä varoitusvilkkua, seison-
ta- tai lähivaloja tai muuta varoitusvaloa. 
Käytä riittävän etäälle ajoneuvosta ja työ-
koneesta asennettuja varoitustauluja sil-
loin, kun pysäköit ajoneuvon tai työkoneen 
mutkaan tai muuhun sellaiseen paikkaan, 
johon on rajoitettu näkyvyys.

●● Ajoneuvoa tai työkonetta ei saa pysäköidä 
suojapaikkojen, hätäteiden, sähkökeskus-
ten, palopostien, polttoaineen jakelupai-
kan, ruokapaikan tai räjähdeainevaraston 
eteen.

●● Varo vahingoittamasta ajoreitin varrella 
olevia putkistoja, kaapeleita, sähkölaittei-
ta, tuuletustorvia tai muuta vastaavaa.

●● Pysäytä moottori polttoaineen tankkauk-
sen ajaksi, katkaise virta ja sammuta 
savukkeesi.

●● Ota huomioon räjäytys- yms. erikoisajo-
neuvoista annetut ajo- ja pysäköintiohjeet.

Henkilökuljetus on sallittua ainoastaan 
sellaisella ajoneuvolla ja työkoneella, joka 
on tällaiseen tarkoitukseen suunniteltu ja 
rakennettu. Ajoneuvossa ja työkoneessa 
tulee olla selvästi merkittynä suurin sallittu 
henkilömäärä.

18.4. Kuljettajan ohjeet
Ajoneuvon kuljettaja vastaa ajoneuvossa ole-
vista henkilöistä tai kuormasta sekä turvalli-
sesta liikenteestä. Vain ohjeita ja määräyksiä 
noudattamalla sekä riittävän varovaisesti 
toimimalla liikenne on turvallista.

Ajoneuvoa tai työkonetta saa kuljettaa vain 
siihen koulutettu ja luvan saanut henkilö. 
Seuraavassa ohjeita kuljettajille:

●● Tarkasta työvuorosi alussa, että ajo-
neuvosi hallintalaitteet, kuten jarrut, 
ohjauslaitteet, valot, suuntavilkut, mer-
kinantolaitteet ja öljyt sekä alkusam-
mutuskalusto ja pakokaasujen puhdis-
tuslaitteet, ovat kunnossa. Ajoneuvoa ei 
saa käyttää, ennen kuin ajo- ja käyttö-
turvallisuuteen vaikuttavat puutteet on 
korjattu.

●● Noudata ajoneuvolle annettuja 
maksimihenkilömääriä.

●● Varmista ennen liikkeellelähtöä, ettei 
henkilöitä, ajoneuvoja tai laitteita ole 
ajoneuvosi tai työkoneesi katvealueella 
ja ajoreitillä.

●● Seuraa tarkasti muuta liikennettä sekä 
jalankulkijoita.
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●● Maan alla liikennöiville kuorma-autoille 
tulee suorittaa jarrujen dynamometrites-
taus kuuden kuukauden välein.

●● Moottorin kuntoa ja pakokaasujen hait-
ta-ainepitoisuutta on valvottava. Hait-
ta-ainepitoisuutta on säännöllisesti mitat-
tava vakioiduin pakokaasumittauksin.

●● Kaivoksessa käytössä oleville henki-
lönostimille, työlavoille ja työtelineille 
on suoritettava määräaikaistarkastus 
määrävälein ja käyttöön otettaessa 
käyttöönottotarkastus.

●● Paineastiat, esim. kaasusäiliöt, paineilma-
säiliöt ja panostuslaitteen ammoniumnit-
raattisäiliöt, tarkastetaan niitä koskevien 
ohjeiden mukaan.

●● Tarkastuksista tulee pitää pöytäkirjaa 
tai vastaavaa, ja siihen on merkittävä 
tarkastajat, tarkastuskohteet, huomau-
tukset, korjauspäivämäärät ja muut 
korjausmerkinnät.

●● Ajoneuvon käyttäjällä tulee olla mahdol-
lisuus nähdä tarkastuspöytäkirjat ennen 
laitteen käyttöönottoa tarkastuksen 
jälkeen.

●● Pöytäkirjan tulee olla sopivassa paikassa 
työsuojeluhenkilöstön nähtävänä, ja pöy-
täkirja on säilytettävä vähintään kahden 
vuoden ajan.

●● Jos tarkastuksessa tai muutoin havaitaan, 
että kone ei ole asianmukaisessa kun-
nossa, konetta ei saa käyttää ennen kuin 
ajo- ja käyttöturvallisuuteen vaikuttavat 
puutteet on korjattu. Käyttökielto on mer-
kittävä selvästi. Epäkuntoisen koneen saa 
kuitenkin siirtää korjauspaikalle erityistä 
varovaisuutta noudattaen.

19 Ajoneuvojen, työkoneiden ja laitteiden 
tarkastaminen

Turvallisuusmääräyksien mukaisilla tarkas-
tuksilla huolehditaan siitä, että kaivoksessa 
käytetyt ajoneuvot ja työkoneet täyttävät 
asetetut vaatimukset.

●● Käyttöönottotarkastus on tehtävä, ennen 
kuin kone, työväline tai laite otetaan 
käyttöön.

●● Määräaikaistarkastus on tehtävä sään-
nöllisin väliajoin ja tarvittaessa useammin 
laitekohtaisten määräysten mukaan.

●● Aina työtä aloitettaessa työntekijän on 
varmistettava, että laite ja työympäristö 
ovat turvallisia.

Ajoneuvoille ja työkoneille on oltava suomen- 
tai ruotsinkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet. 

Toiminnanharjoittajan on kirjallisesti mää-
rättävä jokaiselle ajoneuvolle hoitaja, joka 
huoltaa ja tarkastaa ajoneuvon määrä-
ajoin ja vastaa siitä, että se on määräysten 
mukaisessa kunnossa.

●● Määräaikaistarkastus suoritetaan vähin-
tään kerran kuukaudessa.

●● Ajoneuvojen ja laitteiden tarkastuksessa 
sekä huollossa on noudatettava valmista-
jan antamia ohjeita ja suosituksia.

●● Sähkölaitteiden tarkastuksen ja korjauk-
sen saa suorittaa vain sähkötöihin luvan 
saanut henkilö.

●● Tarkastuksessa tulee varmistaa, että ajo-
neuvon ja työkoneen jarrut, voimansiirto-
laitteet, ohjaus, valot, hälytysmerkinanto-
laitteet, pakokaasujen puhdistuslaitteet, 
automaattiset ja manuaaliset sammutus-
laitteistot ja alkusammuttimet sekä muut 
ajo- ja käyttöturvallisuuteen vaikuttavat 
kohteet ovat kunnossa.
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20  Nosto- ja hinaustyöt

Jos nostolaitteessa on tukijalat, ne on 
levitettävä tuenta-asentoon ennen noston 
aloittamista. 

Nostolaitteelle tulee tehdä käyttöönotto-
tarkastus, ja nostolaitteet ja -apuvälineet 
tulee tarkastaa vuoden välein. Käytön rasit-
tavuuden perusteella tarkastusväliä voi-
daan lyhentää.

20.2 Henkilönostot

Henkilönostoihin saa käyttää ainoastaan 
henkilönostoihin suunniteltuja, valmistet-
tuja, tarkastettuja ja hyväksyttyjä nostolait-
teita ja nostoapuvälineitä. Henkilönostoko-
rit tulee tarkastaa vähintään yhden vuoden 
väliajoin. Lisäksi työnantajan on kahden 
viikon välein varmistettava, että käytössä 
oleva henkilönostokori ja sen kannatuslait-
teet ovat luotettavassa kunnossa.

Ainoastaan tarvikkeiden nostamiseen 
suunniteltua ja valmistettua konetta tai lai-
tetta ei saa käyttää henkilönostoon.

Henkilönostimella tarkoitetaan konekäyt-
töistä, kiinteästi asennettua tai ajoneuvon 
tai siirrettävän alustan päälle rakennettua 
laitetta, joka on tarkoitettu henkilöiden 
nostamiseen laitteen työtasolta tehtävää 
työtä varten. Nostolaitteen kuljettajan 
tulee olla täysi-ikäinen ja omata vähintään 
vuoden kokemus kyseessä olevan tai vas-
taavantyyppisen laitteen kuljettajana.

Nostokorissa henkilönoston aikana ei saa 
nostaa muuta kuormaa kuin työssä käytet-
tävät työkalut ja tarvikkeet. Korin suurinta 
sallittua kuormaa ei saa ylittää.

20.1 Yleistä

Kaikilla kaivosalan työpaikoilla joudutaan 
suorittamaan nostoja ja siirtoja. Nostojen 
koneellistaminen sopivia laitteita ja apuvä-
lineitä käyttäen vähentää fyysistä rasitusta 
ja siitä johtuvia tapaturmavaaroja. Koneel-
linen nostaminen tuo kuitenkin mukanaan 
omia vaaratilanteita, ja niistä huomattava 
osa johtuu nostoapuvälineiden huonosta 
kunnosta tai väärästä käytöstä.

Työnantajan tulee huolehtia mm. nosto- ja 
kuljetusvälineiden turvallisuudesta sekä 
niihin liittyvistä teknisistä käyttöönotto- ja 
määräaikaistarkastuksista. Työntekijöiden 
velvollisuutena on noudattaa nostoja kos-
kevia ohjeita ja käyttää työssä tarvittavia 
suojavälineitä.

Kun käytät nosturia huolto-, korjaus- ja 
rakennustöihin, ota huomioon seuraavaa: 

• Suunnittele kaikki nostot 
etukäteen. Näin lisäät 
nostotyön turvallisuutta.

• Nosturia saavat käyttää vain 
erikseen koulutetut ja nimetyt 
henkilöt.

• Varmista ennen noston 
suorittamista nostolaitteiden 
ja nostoapuvälineiden suurin 
sallittu kuormitus sekä 
nostettavan kappaleen paino. 
Käytä aina hyväksyttyjä, 
tarkastettuja ja ehjiä 
nostoapuvälineitä.
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Henkilönostoissa ja korissa työskennel-
täessä on käytettävä turvavaljaita, ja val-
jaat kiinnitetään nostokoriin turvaköydellä 
tai vastaavalla hyväksytyllä kiinnityksellä. 
Matalissa kaivostiloissa voidaan turvaval-
jaat korvata kaivosvyöllä.

Suunnittelu
Henkilönostot tulee suunnitella etukäteen. 
Lisäksi henkilönostotyölle tulee olla nimet-
ty nostotyön valvoja. Työpaikkakohtaisesti 
on tarkoin selvitettävä, missä ja milloin 
sekä millä kalustolla henkilönosto yleensä 
on sallittua ja kuka saa noston suorittaa. 
Henkilönoston aikana ei kuljettaja saa pois-
tua ohjaamosta.

20.3 Taakan nosto

Nosto-ohjeita
●● Tarvittaessa tehdään työnantajan ohjei-

den mukainen nostosuunnitelma (nos-
tettavan kappaleen massa, painopiste, 
kappaleen muoto tms. syy).

●● Käytä aina hyväksyttyjä ja tarkastettuja 
nostoapuvälineitä.

●● Tarkista aina ennen käyttöä nostoapuvä-
lineiden kunto.

●● Valitse sopiva nostoliinatyyppi ja nouda-
ta kuormaussuosituksia – älä missään 
tapauksessa ylikuormita nostoliinoja.

●● Huolehdi siitä, ettei kuorma leikkaa nos-
toliinaa tai nostovaijeria. Suojaa nosto-
liinat teräviltä kulmilta.
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●● Hinaukseen valmisteltava kone 
ei saa olla kytkettynä ulkoiseen 
sähkönsyöttöön.

 - Laitteen käyttöohjekirja:
 - jarrujen vapauttaminen
 - voimansiirron vapautus (kardaani- 

tai vetoakselit)
 - hinauspisteet/kiinnityskohdat
 - hätäohjaus.

●● Suunnitelmaan määritellään 
 - hinausreitti
 - koneen paino (oma paino+kuorma)

 - hinattavan koneen paino
 - hinaavan koneen paino
 - kuormatun (esim. kiviauto, betoni-

auto, pyöräkone) koneen hinauk-
sessa takana olevan varmistavan 
työkoneen massa

 - kiinnityspisteet
 - hinattava kone
 - hinaava kone

 - käytettävät hinausvälineet
 - puomi, vaijeri, liinat, sakkeli, ketju
 - maksimikuorma
 - hinausvälineiden tarkastus
 - pituus

 - varmistukset hinauksen aikana
 - hinauksen seuranta
 - yhteydenpito hinauksen aikana
 - vaikutukset liikenteeseen ja alueen 

eristäminen
 - kulku kielletty -valot, liikenteen 

ohjaus
 - ilmoitukset tarpeen mukaan (vaikutus 

vinotunnelin liikenteeseen).
●● Työnjohtaja hyväksyy suunnitelman.
●● Ilmoita tarvittaessa hinauksen 

aloittamisesta.
●● Toteuta hinaus suunnitelman 

mukaisesti.

●● Ota selvää nostettavan taakan painosta 
ja painopisteestä.

●● Tarkista kuorman nostopiste ja paino-
piste, että taakka on riittävästi tuettu ja 
tasapainossa ja nostopiste on oikein.

●● Kiinnitä taakka kohtisuoraan painopiste 
huomioon ottaen.

●● Suorita aina koenosto ja tarkista taakan 
tasapaino ja kiinnitykset.

●● Älä suorita sivustavetoja tai -nostoja. 
●● Vain ennalta sovittu yksi henkilö antaa 

sovitut merkinannot nosturin käyttäjälle.
●● Kuorman päälle nouseminen noston 

aikana on kielletty.
●● Köysiparilla nostettaessa estä köysiparin 

ja taakan liukuminen ja nosta aina riittä-
vän pitkillä nostoliinoilla.

●● Kuormaa ei saa jättää riippumaan ilman 
valvontaa.

●● Älä mene riippuvan taakan alle. Estä 
myös toisten pääsy sinne ja eristä alue 
tarvittaessa.

●● Laske taakka alustalle niin, että saat 
nostoliinat pois vahingoittamatta taak-
kaa ja nostoliinoja.

●● Säilytä nostoapuvälineet niille varatuis-
sa paikoissa.

20.4 Työkoneiden hinaukset
●● Työnjohtajan johdolla valmistellaan kir-

jallinen hinaussuunnitelma.
 - Nimetään hinauksesta vastaava hen-

kilö sekä työn suorittajat.
 - Kunnossapito tarkastaa ja varmis-

taa, että kone on hinauskuntoinen, ja 
antaa suunnitelmaan tarvittavat tie-
dot kone- ja laitekohtaisista ohjeista.
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Tulityön valvontataulukko

Kohde Luvan 
antaja

Suojelu-
toimenpiteet
ennen töitä

Kalusto Vartijat Vastaava

työ- 
aikana

työajan 
jälkeen

vartioin-
nista

Tavan-
omainen

työn-
johtaja

puhdistus 2 kpl 12 kg:n
alkusam-
mutin

tulityö-
vartija

luvan 
antaja

Palo-
vaarallinen

käytön-
valvoja

puhdistus

kostutus
suojapeite

2 kpl 12 kg:n
alkusam-
mutin

tulityö-
vartija

tulityö- 
vartija
2–8 h

luvan 
antaja

Räjähdys-
vaarallinen

osasto-
päällikkö

räjähdys-vaara 
pois

puhdistus
kostutus

2 kpl 12 kg:n
alkusam-
mutin

tai 
paineellinen
vesi

tulityö-
vartija

tulityö- 
vartija
2–8 h

luvan 
antaja

Esimerkki tulityön valvontataulukosta.

21 Tulityöt

Hitsaustöissä ja muissa kipinöivissä mene-
telmissä on noudatettava vakuutuslaitosten 
antamia ja paikallisesti tarkennettuja tuli-
työsuunnitelmia. Erityisesti on kiinnitettävä 
huomiota räjähdys- ja palovaarallisten tilojen 
tulitöihin ja valvontaan niin, että annettuja 
määräyksiä noudatetaan.

Työntekijälle on annettava ohjeita ja kou-
lutusta, jotta kaikki olisivat tietoisia anne-
tuista määräyksistä ja toimisivat oikein 
tapaturmien ja vaaratilanteiden välttämi-
seksi. Erityisesti on valvottava, että ulko-
puoliset hitsaajat noudattavat paikallisesti 
annettuja ohjeita.

21.1 Mitä ovat tulityöt?

Tulitöitä ovat sellaiset työt, joissa syntyy 
kipinöintiä, käytetään liekkiä tai muuta 
lämpöä ja jotka aiheuttavat palonvaaran tai 
joissa käytetään kuumailmapuhallinta.

Tulitöiden turvallisuutta on käsitelty lisäksi 
tämän oppaan luvussa 5.

Tulitöiden palovaaran vuoksi on aina har-
kittava tulitöille vaihtoehtoisia työmene-
telmiä. Vaihtoehtoisia työmenetelmiä ovat 
esimerkiksi sellaiset liitos- ja katkaisuta-
vat, joissa ei synny kipinöintiä ja joissa ei 
käytetä avotulta.
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21.2 Tulitöiden 
valvontasuunnitelma

Tulitöille on laadittava valvontasuun-
nitelma, joka on yrityksen hyväksymä 
pysyvä ohje tulitöiden turvallisesta teke-
misestä. Henkilöstön tulee noudattaa 
valvontasuunnitelmaa.

Tulityökortti ja -lupa
Kaikilla tulityötä tekevillä ja niitä valvovilla 
henkilöillä tulee olla voimassa oleva tuli-
työkortti. Myös palovartijalla tulee olla tuli-
työkortti. Tulitöiden tekeminen tilapäisellä 
tulityöpaikalla edellyttää aina kirjallista tuli-
työlupaa ja tulityökorttia. Ohjeet koskevat 
myös ulkopuolisia urakoitsijoita.

Alkusammutuskalusto
Tulityöluvan myöntäjä määrää valvonta-
suunnitelmassa mainitun tarvittavan alku-
sammutuskaluston. Jos tulityöluvassa ei 
ole toisin määrätty, on tulityöpaikalla oltava 
vähintään kaksi 55A 233BC -teholuokkaa 
vastaavaa käsisammutinta (2 kpl 12 kg 
A-BIII-E), joista toisen käsisammuttimen voi 
korvata kahdella 43A 183BC -teholuokkaa 
vastaavalla käsisammuttimella. Alkusam-
mutuskaluston on oltava tulityöpaikalla koko 
tulityön ja tulityön jälkivartioinnin ajan.

21.3 Palovaarallisuusryhmittely
Tavanomaiset kohteet
Tavanomainen tulityökohde on tilapäinen 
työpiste, jossa ei ole helposti syttyvää 
materiaalia ja jossa suoritettavat tulityöt 
eivät aiheuta myöskään ympäristölleen 
syttymisvaaraa.

Palovaaralliset kohteet
Palovaarallinen tila on huone, sen osa tai 
ulkotila, jossa tavallisesti käsitellään tai 

varastoidaan tai johon kerääntyy palavia 
aineita vaarallisessa määrin ja sellaisessa 
muodossa, että ne voivat syttyä helposti ja 
levittää paloa nopeasti.

Aine voi esiintyä lastuna, vaahtona, kelmu-
na, harsona, kuituna, pölynä tai muussa 
hienojakoisessa muodossa, tai siitä voi 
muodostua tällaisia aineita.

Palovaarallisia kohteita ovat mm. työ-
koneet, ajoneuvot, kaapelit, kuljettimet, 
varastot sekä seinä- ja kattorakenteet.

Räjähdysvaaralliset kohteet
Räjähdysvaarallisia kohteita ovat mm. 
räjähdevarastot, erittäin helposti syttyvi-
en nesteiden säiliöt, putkistot, varastot ja 
sekoitushuoneet, kaasuputkistot ja lait-
teet. Räjähdysvaarallisia ovat sellaiset tilat, 
joissa ilmaan sopivasti sekoittunut palava 
kaasu, palavan nesteen höyry tai räjähdys-
kelpoinen pöly tai räjähde aiheuttaa räjäh-
dysvaaran. Tällaisten tilojen yhteydessä 
olevia tiloja pidetään räjähdysvaarallisina. 
Räjähdysvaarallisissa kohteissa on tulityö 
yleensä kielletty. Ellei tulityötä voida vält-
tää, on tulityöluvan antajan valvottava, että 
työkohteen räjähdysvaara poistetaan.

Erikoistilat
Erikoistiloja ovat muut huomioon otettavat 
tilat, tilan osat tai erityistä varovaisuut-
ta vaativat kohteet. On muistettava, että 
tavanomainen tila voi muuttua tilapäisesti 
palovaaralliseksi tai jopa räjähdysvaaral-
liseksi ja palovaarallinen tila räjähdysvaa-
ralliseksi esimerkiksi korjaus- tai puhdis-
tustyön aikana lisääntyneen palokuorman 
takia.
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Vain sähköalan ammattihenkilöt, joilla on soveltuva sähköalan koulutus ja työkokemus, 
saavat suorittaa varsinaisia sähkötöitä. 

• Jokaisella on velvollisuus tehdä ilmoitus havaituista sähkövioista sähkömiehelle tai 
työnjohtajalle.

• Ennakkoon tiedetyt sähkökatkot on ilmoitettava hyvissä ajoin vastuulliselle sähkötöiden 
johtajalle, osastojen käyttö- ja kunnossapitotyönjohtajalle sekä alueen sähkömiehelle.

• Konekohtaiset sähkökatkot on ilmoitettava vuorotyönjohtajalle ja koneen käyttäjälle.
• Älä avaa sähkölaitteiden koteloita, kansia tai ovia, joihin tarvitset erikseen avainta tai 

työkalua, ellet ole saanut opastusta kyseiseen työhön. 
• Jätä rikkonaisten ja vaurioituneiden sähkölaitteiden korjaaminen sähköalan 

ammattihenkilölle. 
• Itse tehdyt kytkennät ovat kiellettyjä ja voivat aiheuttaa henkilöturvallisuusriskin, joten 

jätä kytkennät sähköammattimiesten tehtäviksi. 
• Kiinnitä huomiota sähkölaitteiden käsittelyyn ja sijaintiin. Älä riko suojaeristyksiä tai 

suojakumeja. Viallisia sähköjohtimia ym. -laitteita ei saa käyttää. 
• Sähkökäyttöisen porausyksikön tai vastaavan maassa oleva kaapeli on merkittävä 

varoittavin tunnuksin tai kilvin.
• Kaapelien tai letkujen yli ei saa ajaa. Jos joudut ajamaan yli, käytä ns. “kaapelisiltaa”.
• Älä koskaan vedä tai nosta sähkölaitetta liitäntäjohdosta. 
• Tarkista pistotulpan ja -rasian puhtaus ja eheys ennen kytkemistä. 
• Märissä ja kosteissa tiloissa olevien siirrettävien sähkölaitteiden siirron yhteydessä 

kytke laite ensin jännitteettömäksi.
• Siirrettävien sähkökojeiden jatko- ja liitäntäjohdot on sijoitettava siten, etteivät ne 

pääse vahingoittumaan. 
• Älä säilytä sähkölaitteita tai sähkökäyttöisiä työkaluja märissä tai likaantuvissa 

olosuhteissa.
• Käytä sähkölaitepaloihin niihin hyväksyttyjä sammuttimia.
• Jatkokaapelien liittimet on pidettävä puhtaina.
• Kaikki jatkokaapeleiden kytkennät on tehtävä jännitteettömänä, koska on olemassa 

suuri valokaaren vaara. Jollei työtä suoriteta siinä paikassa, jossa erottaminen 
jännitteettömäksi tapahtuu, on jännitteen uudelleen kytkeminen työn aikana estettävä.

Ohjeita kaivosmiehelle:

22 Sähköturvallisuus

ratilanteita syntyy todennäköisemmin kuin 
maan pinnalla sähkölaitteita käsiteltäessä. 
Tämän vuoksi käyttöhenkilöstön on erityi-
sesti kiinnitettävä huomiota sähkölaittei-
den oikeaan käsittelyyn.

Käsityökoneet, työmaavalaisimet ja muut 
sähkölaitteet ovat hyvin vaativissa olosuh-
teissa kaivoskäytössä, usein huomattavasti 
ankarammissa olosuhteissa kuin normaa-
listi. Tällöin niiden eristyksien rikkoontumi-
sen, laitteiden kastumisen ja lian takia vaa-
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23  Onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja 
pelastustoiminta kaivoksissa

23.1 Onnettomuusvaarojen 
tunnistaminen, arviointi ja 
ennaltaehkäisy

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy perus-
tuu onnettomuusvaarojen tunnistamiseen, 
niiden arviointiin sekä toimenpiteisiin, 
joilla tunnistettuja vaaratekijöitä hallitaan. 
Ennalta ehkäisevät toimenpiteet tulee 
mitoittaa ja toteuttaa tämän arvioinnin 
perusteella. 

23.1.1 Tulipalo
Tulipalo on vaarallisin yksittäinen onnetto-
muusriski kaivoksissa. Tulipalotilanteessa 
savukaasut (esim. häkä) aiheuttavat sulje-
tussa tilassa välittömän myrkytysvaaran, ja 
palo kuluttaa myös ilmassa olevaa happea, 
joten ilman happipitoisuus voi laskea vaa-
rallisen pieneksi (norm. 21 %). Kuumuus 
nousee rajatussa tilassa nopeasti niin 
kovaksi, että toimiminen vaikutusalueella 
on mahdotonta. Kuumuus voi myös vai-
kuttaa tunnelin tai seinämän kestävyyteen 
niin kalliossa kuin tuennassakin ja voi siten 
aiheuttaa mm. sortumavaaran.

Tulipalo tarvitsee toteutuakseen riittävästi 
lämpöä, palavaa ainetta sekä happea sekä 
näiden tekijöiden katkeamattoman ketju-
reaktion. Yhdenkin elementin poistaminen 
aiheuttaa ketjureaktion katkeamisen niin, 
että tulipaloa ei pääse syntymään.

Toiminnanharjoittajan tulee ottaa huo-
mioon kaivoksessa olevien henkilöiden 
lukumäärä sekä palon kesto tuuletusaikoi-
neen (suuri työkone, muuntamo, korjaamo 
yms.) mitoittaessaan suojapaikkojen luku-
määrää sekä suojapaikkojen toiminta-ai-

Tässä kappaleessa on käsitelty yleisimmät 
kaivosympäristössä onnettomuusvaaraa 
aiheuttavat tekijät, niiden hallinnassa käy-
tettyjä keinoja sekä periaatteita ja käytössä 
olevia menetelmiä onnettomuustilanteihin 
varautumisessa ja pelastustoiminnassa.

Oppaassa käsitellään laajasti erilaisia 
työhön liittyviä vaaratekijöitä. Tässä 
kappaleessa käsiteltävät onnettomuus-
vaarat eivät käytännössä poikkea muista 
kaivoksissa esiintyvistä vaaratekijöistä, 
ja niitä tulisi sen vuoksi käsitellä kokonai-
suutena; vakava toimintaympäristöstä, 
koneista ja laitteista tai ihmisen toimin-
nasta aiheutuva tapaturma tai onnetto-
muus aiheuttaa yleensä siihen liittyviä 
pelastustoimenpiteitä.

Selvitä aina työpaikkasi onnettomuus-
vaaraa aiheuttavat tekijät ja käytännöt 
niiden torjunnassa sekä toiminnasta 
onnettomuustilanteissa. 

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyä ja 
pelastustoiminnan järjestelyjä määritel-
lään pelastuslaissa, kaivoslaissa, työtur-
vallisuuslaissa, kemikaalilaissa sekä niitä 
täydentävissä asetuksissa ja ministeriön 
määräyksissä ja ohjeissa. Näiden pohjal-
ta toiminnanharjoittaja arvioi toimintaan 
liittyvät onnettomuusvaaraa aiheuttavat 
tekijät ja mitoittaa omatoimisen varautu-
misen tason niiden perusteella. Onnetto-
muusvaaraa aiheuttavien tekijöiden tulee 
perustua kaivoksen toiminnassa todettui-
hin todennäköisiin riskitekijöihin. Omatoi-
misen varautumisen taso tulee olla sovittu 
viranomaisten kanssa.
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kaa. Kaikilla kaivoksessa työskentelevillä 
tulee olla pakenemislaite aina saatavilla, 
jonka avulla voidaan siirtyä lähimpään 
suojapaikkaan.

Toiminnanharjoittajan tulee kaikin mah-
dollisin keinoin pyrkiä estämään ja rajoitta-
maan tulipalon leviämistä. Tällaisia keinoja 
ovat mm. rakenteelliset ratkaisut, kohde-
suojaukset sekä sammutusjärjestelmät. 

Yleisimmät tulipalolähteet kaivoksissa:

Sähkölaitteet, muuntajat, kaapelit
Syy: Sähkölaitteiden vikaantuminen tai 
suuri kuormitus aiheuttaa laitteen ylikuu-
menemisen tai oikosulun, joka tuottaa riit-
tävästi lämpöä palon syttymiseen: 

●● suuri kuormitus 
●● löysät tai vialliset liitokset tai kytkennät 
●● väärin mitoitetut sulakkeet 
●● ulkopuolelta tuleva vikaantuminen, varo-

maton käyttö, kolhut, ajoneuvon osu-
minen kaapeleihin, kaapeleiden päältä 
ajaminen, kaapeleihin kohdistuva veto 
ajoneuvon liikkuessa

●● kaapeleiden pinnan kuluminen tai 
rispaantuminen

●● vialliset pistokkeet
●● tilan tai laitteen tuuletuksen vikaantumi-

nen tai estyminen ja lämmön nousu 
●● pölyn tai kemikaalien aiheuttama reaktio 

sähkölaitteissa
●● palokuorma teknisissä tiloissa tai sähkö-

laitteiden läheisyydessä
●● kosteuden tai veden pääsy 

sähkölaitteisiin.

Hallintakeinoja: 
●● sähkölaitteiden oikea suojausluokka
●● sähkölaitteiden kunnon havainnointi 
●● ennakkohuolto-ohjelma
●● vikaantuneiden laitteiden ja (jatko)johto-

jen käytöstä poistaminen 
●● sähkölaitteiden huolellinen käyttö 

●● sähkölaitteiden tarkoituksenmukainen 
käyttö 

●● ilmoitus häiriöistä tai vikaantumisesta
●● palavan materiaalin poistaminen sähkö-

laitteiden ja muuntajien läheisyydestä ja 
teknisestä tilasta

●● automaattinen virrankatkaisu vika-
tilanteessa (paikallinen hälytin ja 
virrankatkaisu)

●● paloilmoitin kiinteissä kohteissa (erityi-
sesti muuntajat, palvelinhuoneet, yms.)

●● automaattiset tai manuaaliset 
sammutuslaitteistot 

●● alkusammutuskaluston (käsisammutti-
met, pikapalopostit, sammutuspeitteet) 
sijoittaminen kohteiden läheisyyteen.

Ajoneuvot
Syy: Ajoneuvon käytöstä, toimintakunnosta 
tai onnettomuudesta johtuva kuumenemi-
nen, joka tuottaa riittävästi lämpöä poltto- 
tai voiteluaineiden, renkaiden tai kaapelei-
den syttymiseen:

●● vikaantuneet jarrut, laakerit tai vastaava 
osa, joka kitkan seurauksena kuumenee

●● jarrujen kuumeneminen; jatkuva käyttö 
(jarrut eivät ehdi viilentyä) 

●● käsijarru päällä ajaminen
●● renkaiden kuumentuminen; jatkuva 

käyttö, liian suuret rengaspaineet
●● akkukaapeleiden (tai muun sähkökaa-

pelin) kuumeneminen (esim. ajoneuvon 
käynnistys talvella/kylmänä)

●● mekaaninen vika moottorissa
●● polttoainevuoto
●● lisälämmittimien vikaantuminen, yli-

kuormitus tai syttymislähteet lämmitti-
men yhteydessä

●● ajotapa: ajoneuvolle tuleva kova rasitus 
(vaihteisto, jarrut, renkaat, kolhiintumi-
nen) ja niistä aiheutuva kuumeneminen 
tai mekaaninen vika

●● onnettomuudesta (kolari tms.) aiheutuva 
mekaaninen vika
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●● ulkopuolinen tekijä: esim. sähkökaape-
lista tai tulitöistä aiheutuva kipinöinti 
moottoritilan tai muun poltto- tai voite-
luaineita sisältävän kohteen lähellä.

Hallintakeinoja:
●● ajoneuvojen käyttöiän rajoittaminen 

(esim. 5 vuotta)
●● ajoneuvojen ennakkohuolto-ohjelma
●● ajoonlähtötarkastus
●● perehdytys ajoneuvon ja kaivoskoneen 

käyttöön
 - ajoneuvon ja koneen oikea käyttö
 - vikojen ja poikkeamien havainnointi ja 

ilmoituskäytännöt
 - erityispiirteet kaivoksessa liikut-

taessa; moottorijarrutus, vaihteiston 
käyttö jne.

 - ajotavan vaikutus ajoneuvon kun-
toon ja esim. renkaiden ja jarrujen 
kuumenemiseen

 - toiminta vikatilanteessa; virtojen kat-
kaisu, siirtäminen jne.

●● ympäristön huomiointi; muut ajoneuvot, 
koneet, kaapelit, muuntajat yms.

●● raskaissa ajoneuvoissa automaat-
tinen tai manuaalinen moottoritilan 
sammutusjärjestelmä

●● kaikissa ajoneuvoissa käsisammutin hel-
posti käyttöön otettavissa.

Kuljetinhihna ja mekaaniset 
prosessilaitteet
Syy: Kuljettimen moottorin tai laakereiden 
ja telojen vikaantuminen, kuljetinhihnan 
linjauksen muuttuminen ja hankaaminen 
tai muusta syystä johtuva ylikuumentu-
minen; kuljetinhihnan, voiteluaineiden tai 
kaapeleiden syttyminen.

Hallintakeinoja:
●● ennakkohuolto- ja tarkastuskäytännöt: 

tärinämittaukset, laakereiden ja muiden 
liikkuvien osien lämmön kasvu (lämpöka-
mera, kiinteät mittaukset)

●● hihnan kunnon tarkastukset

●● vikojen havainnointi ja ilmoituskäytännöt
●● vuotojen havainnointi, ilmoitukset ja 

korjaus
●● heikosti syttyvien, paloa edistämättö-

mien tai palamattomien materiaalien 
käyttö kuljetinhihnoilla

●● automaattiset tai manuaaliset kastelu- 
ja sammutusjärjestelmät.

Tulityöt
Tulityöt ovat töitä, jotka voivat aiheuttaa 
kuumuuden, tulen, kipinöinnin tai muun 
syyn vuoksi palovaaran työkohteella. 

Syy: Tulitöistä aiheutuvan kuumuuden tai 
vastaavan syyn vuoksi työpisteellä tai sen 
läheisyydessä olevat palavat materiaalit 
syttyvät:

●● Työalueella oleva materiaali syttyy pala-
maan (työvälineet, rakennustarvikkeet, 
vaatteet, rakennusjätteet, kemikaalit, 
ajoneuvon/koneen öljyt tai voiteluaineet, 
kuljetinhihnat).

●● Alueella tai putkilinjassa oleva syttymis-
vaarallinen ilmaseos tai aine syttyy pala-
maan (esim. rikkipöly, polttoainehuurut, 
muut syttymisvaaralliset kemikaalit); 
mittaus on jätetty tekemättä.

●● Kipinöinti pääsee seinä- tai kattoraken-
teiden sisään ja sytyttää rakenteet tai 
eristeet palamaan.

●● Kipinät putoavat alemmalle 
työskentelytasolle.

●● Kipinät putoavat kaapelihyllylle ja sytyt-
tävät kaapelit palamaan.

●● Kuumuus tai kipinät sytyttävät työnteki-
jän vaatteet palamaan.

●● Kipinät tai kuumuus siirtyy toiseen tilaan 
putkilinjaa tai työstettävää kappaletta 
pitkin.

●● Kuumuus tai kipinät ovat jääneet kyte-
mään rakenteisiin ja syttyvät myöhem-
min palamaan. Tulityövartiointi tulitöi-
den jälkeen on jätetty suorittamatta.
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Hallintakeinoja:
●● tulityösuunnitelma, pysyvä ohje tulitöi-

den suorittamisesta yrityksessä
●● vaihtoehtoisten työtapojen käyttö (ei 

tulitöitä)
●● SFS 5900:n mukainen vakituinen 

tulityöpaikka
●● vaaran arviointi ja syttymislähteiden 

(palokuorman) poistaminen vakituisilta 
tulityöpaikoilta ennen töiden aloitusta

●● tulitöiden tekeminen vakituisella tulityö-
paikalla aina, kun mahdollista

●● tulitöihin soveltuvien vaatteiden ja suo-
jaimien valinta ja käyttö

●● tulityölupa tilapäisillä tulityöpaikoilla 
(SFS 5900)

●● tulityöluvan myöntäminen vasta kohtee-
seen tutustumisen jälkeen

●● tulityöluvan mukaisten toimenpiteiden 
toteutus ennen töiden aloitusta

 - vaaran arviointi ja vaihtoehtoiset 
työtavat

 - syttymislähteiden (palokuorman) 
poistaminen

 - syttymisvaarallisten kohteiden suo-
jaaminen (peitteet, sermit tai muut 
suojarakenteet, kastelu, vaahdotus)

 - lämmön ja kipinöinnin siirtymisen 
estäminen; putkilinjat, alemmat  
työtasot, kaapelihyllyt

 - SFS 5900:n mukaiset työkalut
 - SFS 5900:n mukainen alkusammu- 

tuskalusto
 - tulityövartiointi työn aikana

●● tulityövartiointi työn lopettamisen jäl-
keen kaivoksen ohjeiden ja kohteen vaa-
ran arvioinnin mukaisesti.

23.1.2 Liikenne
Liikenne kaivosalueella ja kaivoksissa 
aiheuttaa vuosittain useita vaaratilan-
teita. Kaivosliikenteessä on erityisesti 
huomioitava ajoneuvojen toimintakunto ja 
toimivuus, ajotapa ja -nopeudet sekä suur-
ten ajoneuvojen katvealueet. Lisäksi on 
huomioitava ajoreittien kunto ja kaltevuus 
sekä muutokset liikennejärjestelyissä.

Syy: Ajoneuvojen tai kaivoskoneiden kola-
rit, törmäykset tunnelin tai louhoksen 
seinään, kaatumiset ja kippaamiset, joista 
seuraa henkilön loukkaantuminen, puris-
tuksiin jääminen tai kiilautuminen. Koh-
de voi olla ajoneuvon koon mukaan myös 
korkealla:

●● ajotapa
●● ylinopeudet
●● liikennesääntöjen noudattamatta jättä-

minen; esim. väistämisvelvollisuus, kai-
voskoneiden katvealueelle meneminen 
ja pysähtyminen

●● ajoneuvopalo (käsitelty aiemmin)
●● jarrujen vikaantuminen
●● renkaiden rikkoutuminen
●● renkaiden huono kunto
●● renkaiden väärä kuviointi olosuhteisiin 

nähden
●● kesärenkaiden käyttö talvella
●● renkaiden kuumentuminen, paineen 

nousu ja räjähtäminen
●● ajovalojen kunto tai huono näkyvyys 

(lika)
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●● henkilöauton huono näkyvyys; majakan, 
valomaston tai viirin puuttuminen

●● ajotien liukkaus, kuoppaisuus tms.; 
nopeat ohjausliikkeet, ajoneuvon hallin-
nan menetys

●● maan alle mentäessä ikkunoiden huurtu-
minen ja ajorampin jäätyminen; huono 
näkyvyys ja ajoneuvon hallinnan menetys

●● tunnelista ulos tultaessa auringon kirk-
kauden häikäisy

●● viestiliikenteessä annettujen ohjeiden 
noudattamatta jättäminen

●● ajoradalta, louhoksen reunalta tai kip-
pauspaikalta putoaminen; liian lähelle 
reunaa, penkkojen tai kruunukivien 
puuttuminen

●● ajoneuvon tai koneen kaatuminen las-
taus- tai kippausvaiheessa

●● penkan tai muun alustan sortuminen.

Hallintakeinoja:
●● perehdytys ja opetus kaivoksessa 

ajamiseen
●● työtehtävän mukainen terveydentila
●● kaivoksen omat ajo-ohjeet ja 

ajoneuvovaatimukset
●● tienhoitosuunnitelma

●● mahdollisuuksien mukaan raskaan ja 
henkilöautoliikenteen erottaminen 
toisistaan 

●● valvonta
●● viiri tai valomasto henkilöautossa näky-

vyyden lisäämiseksi
●● ajoneuvojen katsastukset
●● kaivoskoneiden huolto-ohjelman 

noudattaminen
●● ajoonlähtötarkastukset ohjeen mukai-

sesti, tarvittavat korjaukset ja lisäykset 
(esim. pesuaineet, vesi, renkaat, ajovalot, 
radio jne.) ennen lähtöä

●● ohjeiden mukaiset tarkastukset ajon 
aikana: esim. jarrujen kokeilu ennen ajo-
luiskalle ajoa, vinotunneliin menoa ja siel-
tä pois tultaessa (jäätyminen)

●● ajoreittien kunnon tarkkailu, ilmoitukset 
vaaratekijöistä, tarvittaessa välitön kul-
kemisen rajoittaminen

●● ajoreittien ja lastausalueiden kunnon tar-
kastus lumisateen, sateen ym. kelirikon 
aikaan, erityisesti raskailla ajoneuvoilla

●● pengerrykset tai kruunukivet louhoksen 
ajoreittien reunoille estämään reunalta 
putoamiset

●● ohjeiden mukainen lastaus (ml. punnitus)
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●● kippaus tasaiselle alustalle, josta siirto 
kasalle tai penkalta kauhakuormaajalla

●● työmaa-alueiden ajoreittien ja työs-
kentelyalueiden kunnon tarkkailu työn 
aikana; työmaaliikenteen rajoittaminen 
tarvittaessa.

23.1.3 Sortumat ja komut
Sortumat kaivoksen alueella voivat vaihdel-
la laajasta seinämän, vinotunnelin, perän 
tai louhoksen sortumasta yksittäisten 
kivien irtoamiseen (komu).

Syy: Sortumasta tai yksittäisten kivien tip-
pumisesta aiheutuva henkilöiden loukkaan-
tuminen tai loukkuun jääminen tai valjaiden 
varaan jääminen pudotessa: 

●● kaivoksen geologia (kiven laatu), ei ole 
havaittu heikkousvyöhykkeitä tai lustia

●● kallion jännitykset (kaivoksen syvyys, 
jännityksen lisääntyminen)

●● malmin painuminen ja siirroskohtien 
liikkuminen

●● kaivokseen tulevan veden määrä ja vai-
kutus kallion rakenteeseen

●● louhoksen täyttö ei kovetu tai painuu 
alaspäin

●● riittämätön tuenta
●● kallion rapautuminen sääolojen muutos-

ten ja eroosiovaikutuksen vuoksi.

Hallintakeinoja:
●● kallion rakenteen riittävä selvittäminen
●● louhintatavan ja -järjestyksen valinta
●● rusnaus
●● kallion riittävä tuenta
●● seismologiset mittaukset
●● tyhjien tilojen täyttö
●● muutosten havainnointi kaikissa työvai-

heissa ja ilmoitukset muutoksista
●● seinämän liikkeen havainnointi (tutkat) 

ja reagointi muutoksiin
●● toimintaohjeet seismisen tapauksen, 

sortuman tapahtuessa.
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23.1.4 Sairauskohtaus tai työtapaturma
Työturvallisuuden parantamista ja työtapa-
turmien ennaltaehkäisyä yleisesti ja työvai-
heittain käsitellään tässä oppaassa laajana 
kokonaisuutena, mutta työtapaturmat ja 
sairauskohtaukset aiheuttavat valtaosan 
kaivoksien ensiapua tai pelastustoimintaa 
edellyttävistä tilanteista. 

Sairauskohtaukset kaivoksessa ovat tyy-
pillisesti omalle henkilökunnalle, urakoit-
sijoille tai vierailijoille tapahtuvia, äkillisiä, 
ensiapua tai pelastustoimintaa edellyttäviä 
tilanteita. Esimerkkeinä sairauskohtauk-
sista kaivoksissa ovat mm. sydäninfarktit, 
astmakohtaukset, epilepsiakohtaukset tai 
äkillinen voimakas huonovointisuus.

Hallintakeinoja:
●● työterveyshuollolle määrittely työky-

kyyn ja terveydentilaan liittyvistä vaa-
timuksista tai kaivostyötä rajoittavista 
tekijöistä

●● oman henkilökunnan työkykyyn ja ter-
veydentilaan liittyvät tarkastukset (ks. 
työterveyshuolto)

●● urakoitsijoille sopimusvaiheessa vaati-
mus työntekijöiden terveydentilasta (ks. 
työterveyshuolto)

●● vierailijoiden perehdyttämisen yhtey-
dessä kuvaus kaivoksen olosuhteista ja 
rajoitteista

●● henkilökunnalla koulutus (EA1, hätäen-
siapu), kyky tunnistaa ja toimia 
sairauskohtaustilanteessa.

23.1.5 Kemikaalialtistukset, 
kaivoskaasut ja happitason 
aleneminen
Kaivoksissa voi räjäytystöiden yhteydes-
sä tai muusta syystä syntyä tilanne, jossa 
muodostuu vaarallisia yhdisteitä, ilman 
happimäärä laskee liian alhaiseksi tai 
ilmassa oleva yhdiste syrjäyttää hapen. 
Tämä voi aiheuttaa vaaran ihmisten tervey- 
delle ja suurina pitoisuuksina välittömän 
hengenvaaran.

Syy: Toiminnassa aiheutuvan vaarallisen 
yhdisteen aiheuttama myrkytys tai hapen 
puutteen aiheuttama vaara. Maanalaisessa 
kaivoksessa esiintyviä haitallisia kaasuja 
ovat mm. häkä (CO), typen oksidit (NO2, 
NO3), ammoniakki (NH3), hiilidioksidi (CO2):

●● räjäytystyöt
●● räjäytystöissä käytettävien kemikaalien 

reagointi kivi- tai malmipölyn kanssa
●● louhosten täytön yhteydessä kovettuvan 

täytteen (sidosaineiden kemikaalit) rea-
gointi kivi- tai malmipölyn kanssa

●● väärä polttoaine; aggregaatit 
tai muu kone tai laite, joka ei ole 
dieselkäyttöinen

●● koneiden tai ajoneuvojen vikaantuminen 
ja savukaasut tulipalojen yhteydessä

●● ilmastoinnin epäkuntoon meneminen, 
ilmankierron heikentyminen umpiperäs-
sä tai vastaavassa tilassa

●● kemikaalivuoto, nestekaasuvuoto tai 
tulipalo alueella, ja sen seurauksena 
höyryä tai savua ajautuu avolouhokseen 
tai maanalaisen kaivoksen ilmastoinnin 
kautta kaivokseen.

Hallintakeinoja:
●● tuuletus räjäytystöiden jälkeen
●● kaasumittaukset räjäytystöiden jälkeen 

työskentelyalueilla ja kulkureiteillä
●● kiinteiden ja kannettavien kaasumitta-

reiden käyttö ja hälytyksiin reagointi
●● poikkeavien pitoisuuksien syyn selvittä-

minen ennen töiden jatkamista
●● kaivostyöhön soveltuvien ajoneuvojen, 

koneiden ja laitteiden käyttäminen
●● tulipalot on käsitelty luvussa 23.1.1
●● ilmastoinnin kunnossapito.

23.1.6 VAK- tai räjähdysonnettomuus
Vaarallisten aineiden ja räjähteiden huo-
limaton ja ohjeiden vastainen käsittely, 
käyttö tai varastointi voi aiheuttaa onnetto-
muusvaaran. Lisäksi on huomioitava kemi-
kaalien ja räjähteiden kuljetukseen liittyvä 
liikenneonnettomuuden vaara.
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Hallintakeinoja:
●● nimetyt ja koulutetut henkilöt, joilla on 

oikeus käsitellä, käyttää tai kuljettaa 
vaarallisia aineita tai räjähdeaineita; riit-
tävä kokemus ennen yksintyöskentelyä

●● ohjeistus aineiden käyttöön ja 
varastointiin

●● säädösten mukaiset varastointitilat
●● lukittuihin tiloihin rajoitettu pääsy ja 

kulunvalvonta
●● inventaariot reaaliajassa tai määrävälein
●● suojainten valinta ja käyttö
●● oikeat työtavat kemikaalien ja räjähtei-

den käytössä
●● poikkeamista ja vuodoista 

ilmoittaminen.

23.2 Sisäinen pelastussuunnitelma
Kaivoslaki ja pelastuslaki (henkilömäärä) 
edellyttävät, että kaivokseen laaditaan 
sisäinen pelastussuunnitelma. Pelastus-
suunnitelma on kooste kaivoksen omatoi-
misen varautumisen keinoista ja resurs-
seista onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä 
sekä varautumisesta onnettomuustilantei-
siin ja toimintaan onnettomuustilanteessa.

23.2.1 Pelastussuunnitelman sisältö
Pelastussuunnitelma tulee tehdä siten, 
että se perustuu kaivoksen onnettomuus-
riskien arviointiin. Pelastussuunnitelman 
tulee kattaa koko kaivoksen toiminta 
ja henkilöstö sekä tilat ja niihin liittyvät 
onnettomuusriskit. 

Suunnitelmassa tulee olla määriteltynä 
kaivoksen eri toimijoiden vastuut ja velvoit-
teet, yleiset riskienhallintatoimenpiteet 
(toimintaperiaatteet, suunnitelmat, ohjeet, 
ilmoituskäytännöt jne.) sekä yksityiskohtai-
set riskienhallintatoimenpiteet (tekniikka, 
viestintä, suojautuminen, kalusto, kou-
lutus). Lisäksi suunnitelmassa tulee olla 
ohjeistus onnettomuustilanteissa toimi-
mista varten sekä pelastustoimen edellyt-
tämät kohdetiedot.

Esimerkki pelastussuunnitelman 
sisältämistä asiakokonaisuuksista:

●● kohteen tiedot
●● toiminnan harjoittajan kuvaus
●● kuvaus toiminnasta
●● yleinen onnettomuusriskien kuvaus
●● henkilöstö
●● vastuut ja tehtävät eri 

organisaatiotasoilla
●● tunnistetut ja ennakoitavat 

onnettomuusriskit
 - yhteenveto ja tarkka kuvaus

●● toimenpiteet onnettomuusriski-
en ehkäisemiseksi ja vaikutusten 
rajaamiseksi

 - yhteenveto ja tarkka kuvaus
●● kaivoksen varautuminen

 - kulunvalvonta
 - viestintä ja -hälytysjärjestelmä
 - tuuletuksien ohjaus
 - poistumisreitit
 - suojapaikat
 - tekniset ilmoitusjärjestelmät
 - sammutusjärjestelmät
 - sammutuskalusto
 - muut avustavat järjestelmät

●● omatoimiseen pelastustoimintaan 
varautuminen 

 - henkilöstö
 - kalusto
 - koulutus (työntekijät ja 

pelastusryhmät)
●● yhteistoiminta viranomaisten kanssa ja 

viranomaisille tehtävät ilmoitukset
●● kaivoksessa olevat tilat, laitteet ja 

rakennelmat ja niiden rakenteellinen 
sekä tekninen suojaus

 - pää- ja huoltotasot
 - räjähdevarasto
 - kemikaalivarastot
 - polttoaineiden jakelupisteet
 - liikkuvan kaluston huoltopaikat
 - vakituiset tulityöpaikat
 - vedenpoistoon liittyvät laitteet ja 

rakennelmat
 - murska
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 - kuljettimet
 - varastot

●● onnettomuuksista tiedottaminen (sisäi-
nen ja ulkoinen)

●● varautuminen onnettomuuksien jälkien 
raivaukseen ja jälkivahinkojen torjuntaan

●● ohjeet henkilöstölle toiminnasta eri 
onnettomuustilanteissa riskien arvioin-
nin mukaisesti.

23.3 Onnettomuustilanteisiin 
varautuminen
Onnettomuustilanteisiin varautumisen ja 
mitoituksen tulee perustua kaivoksen toi-
minnassa todettuihin todennäköisiin riski-
tekijöihin sekä aiheutuviin seurauksiin.

Toiminnanharjoittajan tulee mitoittaa omat 
resurssinsa (pelastustoiminta sekä mahdol-
linen ensivaste) onnettomuuksien varalle. 
Resursseilla tulee kyetä jatkamaan pelas-
tustoimia siihen saakka, kun viranomaiset 
saapuvat paikalle. Toiminnanharjoittajan 
resursseissa tulee huomioida viranomais-
ten resurssit ja toimintavalmiusajat alueella. 
Tarvittavista pelastustoiminnan resursseista 
tulee sopia paikallisten viranomaisten kanssa. 

Varautumisessa tulee lisäksi huomioida 
mm.

●● lainsäädännön asettamat vaatimukset
●● kaivosturvallisuusluvan asettamat 

vaatimukset
●● ympäristöluvan asettamat vaatimukset
●● kaivoksen toiminnan laajuus ja 

ominaispiirteet
●● kaivoksen rakenne
●● kaivoksessa työskentelevien ihmisten 

määrä
●● kaivoksessa käytettävien ajoneuvojen ja 

kaivoskoneiden määrä ja koko
●● kaivoksessa käytettävien ja varastoita-

vien kemikaalien määrä
●● kaivoksessa käytettävien ja varastoita-

vien räjähdysaineiden määrä

●● kaivoksessa oleva veden määrä ja 
patoaminen

●● kaivoksen nostolaitokset.

23.3.1 Viestintä
Kaivoksessa tulee olla kaksi toisistaan riip-
pumatonta viestintäjärjestelmää. 

Kaivosradioyhteys on tällä hetkellä yleisim-
min toteutettu vuotavalla VHF-kaapelilla ja 
kannettavilla radiopuhelimilla sekä kiinteä 
varayhteys kiinteällä puhelinlinjalla pääta-
solle, huoltopaikoille sekä suojapaikoille ja 
pintaan. 

Vuotokaapeli on todettu toimintavar-
mimmaksi, mutta tekniikan kehittyessä 
tukiasemiin perustuvat gsm-pohjaiset 
tai wlan-pohjaiset viestintäjärjestelmät 
tulevat jatkossa yleisimmiksi ja edullisiksi 
toteuttaa niiden siirrettävyyden kautta.

Viranomaisten käyttämä VIRVE-verkko 
tarvitsee toimiakseen oman tukiasemayh-
teyden tai linkkiyhteyden kaivosradioon. 
Muussa tapauksessa viranomaisten on 
varauduttava tukeutumaan kaivoksen 
omaan viestiverkkoon ja kaivosradioihin. 
Avolouhoksissa VIRVE-verkon kuuluvuus 
heikentyy nopeasti kaivokseen mentäessä.

Viestintäyhteyden toteuttamisessa on 
huomioitava kaivoksen laajeneminen siten, 
että aktiivisilla työskentelyalueilla on toimi-
va viestintäyhteys hälytyksen tekemiseen 
ja vastaanottamiseen.

Kaivoksessa toimivan henkilökunnan on 
hyvä myös havainnoida ja tiedostaa viestin-
täyhteyksien katvealueet, jotta ne voidaan 
korjata ja onnettomuus- tai vaaratilantees-
sa voidaan tarvittaessa siirtyä kuuluvuus-
alueelle tekemään hälytys. 
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Työnjohdolla tulee olla tieto mahdollisis-
ta katvealueista, jotta vaara- tai onnet-
tomuustilanteessa voidaan hälytyksen 
läpimeno varmistaa tarvittaessa muilla 
keinoilla.

Vaara- tai onnettomuustilanteessa turhaa 
radioliikennettä tulee välttää.

Toiminnanharjoittajan pelastusorgani-
saatiolla tulee olla oma puheryhmä pelas-
tustoimintaa varten. Pelastustoiminnan 
kannalta olisi tärkeää, että toiminnanhar-
joittajan pelastusorganisaatiolla olisi  
VIRVE-verkossa yhteys pelastus- 
viranomaisiin.

23.3.2 Kulunvalvonta
Kaivoksessa tulee olla toimiva tekninen tai 
manuaalinen kulunvalvonta. Kulunvalvon-
nasta tulee näkyä kaikki kaivoksessa olevat 
työntekijät, urakoitsijat ja vierailijat.

Työnjohdolla tulee olla tieto kaivoksessa 
olevista henkilöistä.

Tekninen kulunvalvonta toteutetaan kir-
jautumalla kaivoksen kulunvalvontajärjes-
telmään tagilla tai etälukijalla. Kaivoksen 
alueelle voidaan tehdä lukijapisteitä, jolloin 
henkilön viimeisin sijainti voidaan selvittää 
alueen tai lohkon tarkkuudella tai langatto-
massa verkossa viimeisimmän tukiaseman 
tarkkuudella.

Teknisen kulunvalvonnan yhteyteen voi-
daan liittää suojapaikoille kirjautuminen 
joko tagilla tai etälukijalla. Hälytystilantees-
sa kaivoksessa olevien henkilöiden sijainti 
voidaan tämän avulla nähdä nopeasti ilman 
ylimääräistä radio- tai puhelinliikennettä.

Manuaalisen kulunvalvonnan (brikka-taulu) 
käyttö perustuu henkilöiden huolellisuu-
teen kaivokseen siirryttäessä. Kaivokseen 
siirtyvä henkilö kääntää tai siirtää oman 

tunnisteensa ja tarvittaessa lisää vierai-
lija-tunnisteet kohtaan kaivoksessa. Kai-
voksesta pois tultaessa tunniste siirretään 
takaisin.

Silloin, kun käytetään manuaalista kulun-
valvontaa, onnettomuustilanteessa työnte-
kijän on ilmoittauduttava pelastustoimin-
nan johtajalle suojapaikasta tai kaivoksesta 
pois tultaessa.

23.3.3 Yleinen varautuminen 
onnettomuustilanteisiin
Palo- tai räjähdysvaaralliset tilat (ATEX) 
sekä muuntajat ja tekniset tilat tulee viran-
omaismääräysten tai oman riskien arvioin-
nin perusteella tarpeen mukaan suojata 
automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä 
tai automaattisella sammutuslaitteis-
tolla tai paikallisella palovaroitinjärjes-
telmällä tai käsin laukaistavalla kaasu-/
vesisammutusjärjestelmällä. 

Palovaaralliset tilat tulee rakenteellisesti 
suunnitella siten, että palon leviämisen 
vaaraa ei ole ja savun leviämistä voidaan 
rajata.

Pikapalopostit ja käsisammuttimet on 
sijoitettava palovaarallisten kohteiden 
yhteyteen.

Kaivoksessa on oltava suojapaikkoja riit-
tävä määrä kaivoksessa oleville henkilöille. 
Suojapaikkojen toiminta-ajan tulee riit-
tää, kunnes tulipalon jälkeinen tuuletus 
on saatu suoritettua. Suojapaikat on ylei-
simmin sijoitettu kaivoksen raitisilma-
nousuihin, päätasoille sekä siirrettäviin 
pelastuskontteihin.

Suojapaikka tulee olla mahdollisimman 
helposti käyttöön otettavissa. Ilmanvaihto 
voidaan toteuttaa painovoimaisesti (raiti-
silmanousut ja päätasot), paineilmaverkos-
tolla tai -pulloilla tai kemiallisella hapen-
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tuotolla. Paineilmakasvo-osan käyttöä ei 
suositella, koska pukemisvaiheessa hengi-
tysventtiili voi avautua vahingossa. Tällöin 
pullosta vapautuu ilma huonetilaan eikä se 
ole henkilön käytettävissä. Suojapaikassa 
tulee lisäksi olla vettä ja mahdollisuus kyl-
mältä suojautumiseen.

Suojapaikka saa sijaita enintään 500–700 
metrin päässä aktiiviselta työskentely-
alueelta. Etäisyys perustuu laskelmaan 
henkilökohtaisen pakenemislaitteen käyt-
töajasta (15–30 min) ja siirtymisnopeudesta 
kävellen ylämäkeen. 

Jokaisella tulee olla maanalaisessa kaivok-
sessa henkilökohtainen pakenemislaite, 
jonka avulla voi kävellen siirtyä lähimmälle 
suojapaikalle. Pakenemislaite tulee olla 
joka hetki saatavilla, mukana kannettava tai 
ajoneuvoon sijoitettuna.

Jokainen raskas ajoneuvo tulee varustaa 
automaattisella tai käsin laukaistavalla 
moottoritilan sammutusjärjestelmällä.

Jokaisessa ajoneuvossa ja koneessa tulee 
olla yksi vähintään 12 kg:n käsisammutin 
sekä ensiapupakkaus helposti käyttöön 
otettavissa.

23.3.4 Pelastustoiminnan kalusto ja 
laitteet sekä henkilöstön koulutus
Onnettomuusriskien arvioinnin ja sen 
pohjalta tehtyjen mitoitusten perusteel-
la on varauduttu myös omatoimiseen 
pelastustoimintaan.

Omatoiminen pelastustoiminta edellyttää 
pelastustoimintaan koulutettua henkilös-
töä sekä kalustoa.

Pelastushenkilöstön koulutuksessa suosi-
tellaan käytettäväksi pelastustoimen sekä 
ensihoidon koulutusjärjestelmiä. Pelas-
tushenkilöstön osaamisen ylläpitämiseksi 

laaditaan harjoitussuunnitelma, joka poh-
jautuu toiminnanharjoittajan onnettomuus-
riskien arviointiin.

Pelastustoimintaan varattavan kaluston 
tulee olla käyttötarkoitukseensa soveltu-
vaa. Kalustohankintojen tulee pohjautua 
aiemmin käsiteltyyn onnettomuusvaarojen 
arviointiin ja mitoitusperiaatteisiin. Mikäli 
toiminnanharjoittaja on hankkimassa uutta 
kalustoa, tulisi sen olla yhteensopivaa pelas-
tustoimen ja ensihoidon kanssa.

Pelastustoimen ja ensihoidon vasteaika voi 
olla pitkä. Mitoituksessa on huomioitava 
kaivoksen alueelle tulon lisäksi kaivokseen 
ja siellä siirtymiseen kuluva aika. Pelastus-
toimi ja ensihoito eivät välttämättä pää-
se kohteelle omalla kalustollaan, ja myös 
kaluston siirto ja kuljetus onnettomuus-
paikalle voi viedä huomattavasti aikaa ja 
resursseja. 

Happi- tai paineilmalla toimivat 
hengityslaitteet ja koulutus 
Happihengityslaitteet ovat maanalaisissa 
kaivoksissa käyttökelpoisia pitkän toimin-
ta-ajan (2–4 tuntia) vuoksi. Kaivoksissa 
siirryttävät matkat voivat olla pitkiä, ja sen 
vuoksi toiminta-ajalla on suuri merkitys. 
Happihengityslaitteiden kanssa voi liikkua 
savussa, ja se mahdollistaa onnettomuus-
alueen tiedustelun ja kaasu-/savukaasu-
mittaukset, loukkaantuneiden siirrot, 
suojapaikkojen tarkastukset sekä muut 
tehtävät mukaan lukien opastuksen pelas-
tuslaitoksen yksiköille tarvittaessa.

Paineilmalla toimivat hengityslaitteet ovat 
käyttökelpoisia kaikissa pelastustehtä-
vissä, mutta niiden toiminta-aika on rajal-
lisempi (0,5–1 h). Yleisesti kaivoksissa on 
käytössä kaksi paineilmasäiliötä (ns. tupla-
pullot) toiminta-ajan lisäämiseksi.
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Toiminnanharjoittajan pelastusorganisaa-
tiossa tulee olla henkilöitä, jotka pystyvät 
käyttämään hengityslaitteita. Pelastuslai-
toksen henkilöstölle kaivos on vieras toi-
mintaympäristö, ja heille pitää pystyä jär-
jestämään opastus onnettomuuspaikalle.

Opastavissa tehtävissä toimivilla henkilöillä 
tulee olla tehtävän vaatima terveys- ja toi-
mintakyky, mutta tehtävä ei edellytä pelas-
tussukellusohjeen mukaista toimintakykyä.

Pelastustoimen henkilöstölle voidaan 
tarvittaessa antaa happihengityslaitteen 
käyttökoulutus, ja he voivat käyttää kai-
voksen laitteita onnettomuustilanteessa.

Ensiapuvälineistö ja koulutus
Onnettomuustilanteessa vammojen 
ensiapu sekä sairauskohtauksissa annet-
tava ensiapu kuuluvat kaikkien kaivoksissa 
toimivien perustaitoihin. Koulutus on ylei-
simmin EA1-, EA2- ja hätäensiapukoulutus. 

Osa kaivoksista on kouluttanut henkilöitä ja 
pelastusryhmiä edelleen esim. palokuntien 
ensiapukurssilla ja lisäkoulutuksilla sekä 
harjoituksissa itsenäisesti ja yhteistyössä 
pelastustoimen sekä sairaankuljetuksen ja 
SPR:n kanssa.

Koulutuksen ja kaluston suunnittelussa 
tulee huomioida viranomaisten vasteaika 
kohteelle, jotta henkeä pelastavaa ensia-
pua voidaan antaa ammattiavun saapu-
miseen saakka. Loukkaantuneen siirtoon 
voidaan tarvita kaivoksen omaa kalustoa 
(ajoneuvo, paarit).

Kaivoksissa olevaa ensiapukalustoa ja 
-tarvikkeita:

●● defibrillaattori
●● hapenantolaite
●● imulaite
●● haavansidontatarvikkeita
●● palovamman hoitolaukku
●● lastoja (tyhjiölastoja käteen ja jalkaan)
●● paareja (nousupaarit, kauhapaarit, ran-

kalauta, normaalit paarit)
●● ylävartalotuki
●● puhdistusaine
●● huopia
●● avaruuslakanoita
●● verenpainemittari.

Sammutuskalusto ja koulutus
Kaivoskone- ja ajoneuvokohtaisten sammut-
timien sekä kiinteiden sammutusjärjestel-
mien lisäksi on hyvä varata erikseen käsi-
sammuttimia, jotka voidaan siirtää kohteelle 
pelastusryhmän tai -henkilöiden mukana.

Kaivoksessa voi olla erillinen sammutus- 
auto, tai palotilanteessa voidaan myös 
käyttää muuta kalustoa, esim. kaivoksen 
kasteluun käytettävää ajoneuvoa.

Kaikilla kaivoksessa työskentelevillä henki-
löillä tulee olla alkusammutuskoulutus sekä 
käyttökoulutus manuaalisesti laukaistaville 
sammutusjärjestelmille. Koulutus on hyvä 
olla sekä käsisammuttimille sekä vedellä 
sammuttamiseen.

Peruskoulutuksen lisäksi henkilökunta voi 
harjoitella kaivoksen riskien arvioinnin 
perusteella todettujen mahdollisten tulipa-
lojen sammuttamista. Näitä ovat mm. ajo-
neuvopalo, muuntamo- ja sähkölaitepalo 
sekä hihnapalo. 

Pelastusryhmien tai -henkilöiden koulu-
tuksen tulee perustua pelastustoimen 
käyttämiin menetelmiin yhteistoiminnan 
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mahdollistamiseksi. Koulutus voi olla koko-
naisuudessaan tai sovelletusti peruskurs-
sien sisältö.

Kaivoksissa käytettävissä olevaa 
sammutuskalustoa:

●● käsisammuttimia 
●● kastelu-/sammutusauto tai jokin muu 

vastaava
●● vaahdotuslaitteisto
●● savusukelluslaitteet (happihengityslait-

teet tai paineilmalaitteet)
●● laitteisto savuista pelastettavan raittiin 

hengitysilman tuottamiseen
●● tehokkaita valaisimia
●● savusukellukseen reitin merkkausväli-

neitä tai köyttä.

Raivauskalusto
Kaivoksen mahdollisissa onnettomuus-
tyypeissä on useita sellaisia, joissa voi olla 
mahdollisuus mm. kiilautumiseen, puris-
tumiseen tai raskaan taakan tai kivien alle 
jäämiseen.

Raivauskaluston hankinnassa tulee huo-
mioida mahdolliset onnettomuusriskit 
sekä erityisesti käytettävät kaivoskoneet 
ja ajoneuvot. Kaivoskoneet voivat olla 
suojarakenteiltaan vahvoja tai painoltaan 
niin suuria, että raskaan kaluston raivaa-
miseenkaan tarkoitettu kalusto ei ole 
riittävää.

Raivauskaluston hankinnassa on myös hyvä 
huomioida yhteensopivuus pelastustoi-
men kaluston kanssa, jotta yhteistoiminta 
on mahdollista onnettomuustilanteessa ja 
pelastustoimen henkilöstö osaa käyttää 
kaivoksen kalustoa.

Kaivoksissa käytössä olevaa 
raivauskalustoa:

●● nostotyynysarja
●● leikkuri- ja levitinlaitteisto (hydraulinen 

tai akkukäyttöinen)

●● pistosahat
●● hydraulinen tunkkisarja.

Korkealta pelastaminen
Henkilö voi joutua kaivoskoneen onnet-
tomuuden tai sairauskohtauksen vuoksi 
tilanteeseen, jossa hän jää korkealla sijait-
sevaan kohteeseen (esim. kiviauton hytti) 
tai roikkumaan valjaista.

Pelastustoimen kaluston käyttö (esim. puo-
mitikasauto) on rajallista kaivoksissa. Etu-
käteen on hyvä suunnitella ja testata kai-
voksen käytössä olevaa kalustoa korkealta 
tehtävää pelastustoimintaa ja loukkaantu-
neen siirtoa varten. 

Pelastusharjoituksissa on todettu, että 
kurottaja on nopeimmin kohteelle siirrettä-
vissä oleva ja toimintasäteeltään parhaiten 
soveltuva työväline korkealta pelastamista 
varten. Myös kauhakuormaajan kauhaa on 
käytetty tapahtuneissa tilanteissa.

Köysiradan tekeminen korkealta pelas-
tukseen on todettu toimivaksi. Korkealta 
pelastaminen (köysityöskentely) vaa-
tii peruskoulutuksen sekä säännöllisen 
harjoittelun. 

Köysien käyttöönoton nopeuttamiseksi 
on hyvä tutustua kalustoon yhteistyössä 
pelastustoimen kanssa, ja esim. köysien 
kiinnityspisteet voidaan suunnitella etu-
käteen ajoneuvokohtaisesti ja tarvittaes-
sa lisätä kiinnityspisteitä esim. kiviauton 
lippaan.

Valjaiden varaan jääneen pelastaminen 
on tehtävä nopeasti, koska verenkierto 
heikkenee raajoissa nopeasti. Varautu-
misessa tulee huomioida, että hälytys 
tai havainto onnettomuudesta saataisiin 
mahdollisimman nopeasti ja etukäteen on 
harjoiteltu kaluston ja valjaiden käyttöä 
pelastustehtävissä.
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23.4 Toiminta 
onnettomuustilanteessa
Toiminta onnettomuustilanteessa on aina 
tilannekohtaista, ja tässä kappaleessa 
esitellään yleisiä toimintaperiaatteita. 
Onnettomuustilanteessa näitä ohjeita 
sovelletaan.

Huomioi, että jokaisella kaivoksella on oma 
tapansa ja keinonsa suorittaa hälytys ja 
hoitaa tilannetta siitä eteenpäin. Tässä on 
kuvattu siihen erilaisia vaihtoehtoja. 

Selvitä aina työpaikkasi hälytyskäytännöt.

23.4.1 Havaittaessa onnettomuus tai 
vaaratilanne

●● Tee nopea tilannearvio.
●● Varoita muita alueella olevia vaarasta.
●● Ilmoita kaivosradiolla onnettomuudes-

ta tai pyydä toista henkilöä tekemään 
ilmoitus.

●● Tulipalotilanteessa (alkava) tee laite 
tai ajoneuvo virrattomaksi, laukaise 
sammutusjärjestelmä ja pyri tekemään 
alkusammutus. Poistu sen jälkeen välit-
tömästä läheisyydestä, sillä savukaasut 
ovat pieninäkin määrinä vaarallisia.

●● Tulipalo ja loukkaantunut henkilö: arvi-
oi tilanne ja siirrä henkilö(t) pois vaa-
ra-alueelta, suorita alkusammutus tai 
laukaise sammutusjärjestelmä.

●● Loukkaantunut henkilö tai 
sairauskohtaus:

 - ohjeita eri tilanteille  
www.punainenristi.fi.

●● Anna kaivosradiolla lisätietoja työnjoh-
dolle tai pelastusryhmälle tilanteesta 
mahdollisuuksien mukaan.

●● Älä vaaranna itseäsi.
●● Radiosta tullut ilmoitus onnettomuudes-

ta: toimi saamiesi ohjeiden mukaan.

23.4.2 Toiminta evakuoinnissa 
suojapaikoille

●● Saadessasi käskyn siirry suojapaikalle 
ilmoittaudu käytössä olevalla keinolla 
työnjohdolle (tagi, puhelin).

●● Aktivoi suojapaikka, jos havaitset savun 
hajua tai savua, kaasumittari ilmoittaa 
poikkeavista pitoisuuksista tai työnjohto 
tai pelastusryhmä ilmoittaa asiasta (tuli-
palo on esim. suojapaikkaa alemmalla 
tasolla).

●● Älä poistu suojapaikasta ilman lupaa.

23.4.3 Työnjohdon tehtävät 
onnettomuustilanteessa
Esimies vastaa työvuoronsa aikana työssä 
olevien henkilöiden ja suoritettavien töiden 
turvallisuudesta. Esimiesten turvallisuus-
vastuut ja tehtävät on käsitelty aiemmin 
tässä oppaassa (luku 2). 

Päiväaikaan kaivoksessa on usein mui-
takin esimiesasemassa olevia henkilöitä, 
ja onnettomuustilanteessa johtovastuun 
ottaminen voidaan sopia henkilöiden ase-
man mukaan. Ilta- ja yöaikaan sekä vii-
konloppuisin työnjohtaja (vuoroesimies, 
vuorotyönjohtaja tms.) on usein ainoa toi-
minnanharjoittajan edustaja kaivoksessa. 

Lähtökohtaisesti toiminnasta vastaava 
työnjohtaja ottaa toiminnanharjoittajan 
edustajana tilanteen johtovastuun onnetto-
muustilanteessa (tilannejohtaja) kaivokses-
sa siihen saakka, kunnes muu työnantajan 
edustaja tai pelastustoimen johtaja ottaa 
johtovastuun.

Jos työnjohtaja on estynyt, onnettomuus-
tilanteessa toimimiseen tulee olla määri-
teltynä, kuka ottaa tilannejohtajan tehtävät 
hoitaakseen.

http://www.punainenristi.fi.
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Työnjohtajan (tilannejohtaja) tehtäviä häly-
tys- ja onnettomuustilanteessa:

●● ottaa ilmoituksen vastaan ja tekee 
tilannearvion

●● tilannearvion pohjalta
 - tekee hälytyksen hätäkeskukseen
 - hälyttää pelastusryhmät tai 

-henkilöstön valmiuteen tai 
onnettomuuspaikalle

 - antaa tarvittaessa evakuointikäskyn
 - ilmoittaa suojapaikoille, aktivoi-

daanko suojapaikka heti vai havain-
tojen perusteella

 - tyhjentää kaivoksen
●● muodostaa tilannekuvan ja ylläpitää sen 

saadun tiedon pohjalta, välittää tiedon 
eteenpäin pelastustoimelle

●● varmistaa, että työntekijät ovat suoja-
paikoilla ja tarvittaessa järjestää henki-
löiden etsinnän

●● käynnistää oman pelastustoiminnan ja 
tarvittaessa johtaa sitä

●● järjestää opastuksen ja kuljetuksen 
pelastustoimelle

●● toimii tilanteen mukaan yhteistyössä 
pelastustoimen kanssa

●● ilmoittaa yrityksen johdolle.

23.4.4 Evakuointi suojapaikoille tai 
kaivoksen tyhjentäminen
Pelastuslaissa käytetään termiä suoja-
väistö, kun tarkoitetaan henkilöiden eva-
kuoimista uhkaavan onnettomuuden tai 
tilanteen vuoksi. Oppaan valmistelussa 
on sovittu tässä yhteydessä käytettä-
väksi termiä evakuointi sekä kaivoksen 
tyhjentäminen.

Onnettomuustilanteessa, jossa vaikutukset 
voivat levitä kaivoksen alueella ja vaarantaa 
henkilöstön turvallisuuden, annetaan eva-
kuointikäsky siirtymisestä suojapaikoille tai 
avolouhoksissa kokoontumispaikoille. Evaku-
ointikäsky voidaan antaa myös varotoimen-
piteenä silloin, kun varmaa tietoa ei tilanteen 
kehittymisestä tai vaarallisuudesta vielä ole.

Evakuointikäsky suojapaikoille tai kokoon-
tumispaikalle siirtymisestä voidaan antaa 
radiopuhelinkäskyn, ryhmäviestin, ääni- tai 
valohälyttimen tai merkkiaineen (hajun) 
avulla.

Keskeinen tavoite on varmistaa kaikkien 
kaivoksessa olevien turvallisuus. Toisena 
tavoitteena on vakauttaa onnettomuusti-
lanne: henkilöstön sijainti on tiedossa, ja 
tilannejohtaja ja pelastustoiminnan johtaja 
voivat keskittyä onnettomuustilanteen 
selvittämiseen.

Tarvittaessa voidaan maanalaisessa 
kaivoksessa tehdä päätös kaivoksen 
tyhjentämisestä.

Lähtökohtaisesti päätöksen evakuoinnis-
ta suojapaikoille tekee työnjohtaja (tilan-
nejohtaja), mutta nopeasti kehittyvässä 
tilanteessa (esim. nopeasti kehittyvä tuli-
palo, kemikaaleihin tai räjähteisiin liitty-
vä onnettomuus) kuka tahansa voi antaa 
evakuointikäskyn.

23.4.5 Pelastusryhmät tai -henkilöstö
Kaivostoiminnassa ja yleisemmin teollisuu-
dessa ERT-toiminta liittyy vahvasti pelas-
tustoimintaan toiminnasta aiheutuvista 
riskitekijöistä johtuen. Riskit painottuvat 
onnettomuusvaaroihin, jotka kohdistuvat 
ihmisiin (tapaturmat, sairaskohtaukset, lii-
kenneonnettomuudet, tulipalot, sortumat 
jne.), ympäristöön (päästöt, vuodot, pato-on-
nettomuudet) ja omaisuuteen pitäen sisäl-
lään kaiken tuotantotoiminnan ja infrastruk-
tuurin ja edellisten vaikutuksen niihin.

Kaivoksilla on suunniteltu pelastustoimin-
nan kehittämismallia Kaivosturvallisuuden 
neuvottelukunnan toimesta. Kehittämismalli 
pitää sisällään riskien arvioinnin ja ennalta 
ehkäisevien keinojen pohjalta tehdyn mitoi-
tuksen, jossa on huomioitu tarvittava kalus-
to, henkilöstön määrä ja toimintakyky sekä 
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Kaivospelastustoiminnan kehittäminen
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Kaivokset Yhteistoiminta Pelastustoimi

Varautumistaso 3* TASO 3
Savusukellusvalmius

SPEK:n kurssit

Päällystö

Alipäällystö

Pelastajatutkinto

Sopimuspalokunta  
SPEK:n kurssit

TASO 2
Pelastustoimintavalmius
Pelastusryhmät/henkilöt

Kaivospelastajan 
peruskurssi

TASO 1
Henkilöstön tehostettu 

toimintavalmius
Henkilökuntakoulutus

Tutkinnot (PT, AT, AMK, YO)

LÄHTÖTASO
Työturvallisuus- 

kortti+lisämateriaali
Tulityökortti+AS1

EA1/EA2

Täydennys- ja 
lisäkoulutus

Koulutusmodulit taktisten 
toimintaohjekorttien 

pohjalta

• Ajoneuvopalo
• Muuntajapalo

• Sortuma 

• Louhoksesta 
pelastaminen

• Kiviautosta 
pelastaminen

• Happihengityslaitteiden 
käyttö

• Ensivaste 

• Pelastustoimen osalta 
myös perusteet 

kaivosturvallisuudesta 

• Koulutussuunnitelmat
• Harjoitusmallit

Toimintakykytesti*

Varautumistaso 2*

Mine Rescue Fit*

Varautumistaso 1*

Mine Fit*

*Varautumistaso: 
Suunnitelmat, ohjeet, 
paloturvallisuustekniikka, 
pelastuskalusto, 
hengityssuojaimet

* TTK, MRF, MF: Henkilöstön 
toimintakyky

Kaivosturvallisuuden neuvottelukunta

henkilöstön peruskoulutus ja riskitekijä-/
onnettomuustyyppikohtainen koulutus.

Malliin on tehty tasoluokitus eri riskitason 
omaaville toimijoille: toiminnanharjoittaja 
päättää, mille tasolle oman toiminnan aset-
taa ja miten mitoittaa varautumisen.

Taso 1
Toiminnassa ei ole merkittäviä ihmisiin, 
ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvia 
perusriskejä ja käytettävien kemikaalien 
määrä tai laatu ei nouse suureksi. Riskien 
arvioinnin ja säädösperusteiden perusteel-
la on tehty teknisiä suojauksia tunnistettui-
hin kohteisiin. 

Henkilökunnan toimintakyky on perustyö-
hön soveltuva. Henkilökunnan koulutus 
pitää sisällään tehostettua alkusammutus-

koulutusta ja kaivosympäristöön suunnat-
tua ensiapukoulutusta.

Onnettomuustilanteita harjoitellaan 
vuosittain.

Taso 2
Toiminnan laajuuden, toimintaympäristöön 
liittyvien tekijöiden (esim. maanalainen 
kaivos, seismiikka) tai käytettävien kemi-
kaalien määrän ja laadun perusteella on 
todettu tarve ERT-toiminnalle ja kohotetul-
le varautumiselle.

Henkilökunnasta on valittu henkilöitä, joi-
den toimintakyky on testattu, ja heidät 
on todettu pelastustoimikelpoisiksi. He 
muodostavat ERT-ryhmät (pelastusryh-
mät) tai toimivat pienryhmissä (min. 1+2) 
kaivospelastajina. 
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Henkilöt ovat käyneet kaivospelastajan 
peruskurssin tai muun vastaavan sisältöi-
sen koulutuksen tai sammutustyökurssin 
ja paineilmalaitteiden käyttökoulutuksen. 
He voivat toimia kaivosympäristössä opas-
tus-, avustus-, tiedustelu-, ensiapu- ja 
alkusammutustehtävissä. 

Muulle henkilökunnalle on annettu tason 1 
mukainen koulutus.

Pelastusryhmät harjoittelevat koulutus-
suunnitelman mukaisesti.

Taso 3 
Toiminnan luonteesta, toimintaympäristös-
tä tai käytettävien kemikaalien määrästä 
tai muusta syystä on todettu tarve varau-
tua omatoimiseen pelastustoimintaan 
laajassa mittakaavassa. Käytännössä taso 
3 on teollisuus- ja laitospalokuntatasoista 
toimintaa.

Henkilöstöstä on valittu henkilöitä, joilla on 
riittävä toimintakyky savusukellustehtäviin 
(FireFit tai toimintakykytesti), ja ryhmän jäse-
net on koulutettu sopimuspalokuntien kurs-
sijärjestelmän mukaisesti (pelastustoiminta, 
palokuntien ensiapu, sammutustyö, savusu-
kellus ja tarvittaessa kemikaalisukellus).

Käytettävä kalusto ja henkilöstön koulutus 
on mitoitettu siten, että valittuihin riskite-
kijöihin liittyvät pelastustoimenpiteet voi-
daan aloittaa ja niitä voidaan jatkaa yhteis-
toiminnassa pelastuslaitoksen kanssa.

Muu henkilöstö on saanut tason 1 mukaisen 
koulutuksen. Suojaparina voi toimia tason 
2 käyneet henkilöt. 

Pelastustoimintaan osallistuvat henkilöt ja 
ryhmät harjoittelevat koulutussuunnitel-
man mukaisesti.

Pelastusryhmien tai muiden pelastustoi-
mintaan koulutuksen saaneiden henkilöi-
den tehtäviä onnettomuustilanteessa:

●● onnettomuuspaikan tiedustelu
●● tiedonvälitys johtopaikalle (tuuletuksien 

ohjaaminen, avun tarve, tarkka sijainti)
●● henkilöiden siirtäminen pois 

vaara-alueelta
●● ensiavun antaminen
●● alkusammutus- ja sammutustyöt mah-

dollisuuksien mukaan
●● henkilöiden etsintä
●● pelastustoimen henkilöstön opastus ja 

kuljetus
●● yhteistoiminta pelastustoimen henkilös-

tön kanssa 
●● olosuhteiden ja vaaratekijöiden 

havainnointi, muutokset olosuhteissa, 
ilmoittaminen

●● suojapaikkojen tilanteen tarkastus, 
henkilöiden siirtymisen avustaminen 
tarvittaessa

●● loukkaantuneiden siirto
●● jälkivahinkojen torjunta ja raivaus.

23.4.6 Kaivospelastajan peruskurssi
Pelastusryhmien koulutukseen suositel-
laan pelastustoimen kursseja, mutta jos 
toiminnanharjoittajalla ei ole tähän mah-
dollisuutta, on KTN suunnitellut sisällön 
kaivospelastajan peruskurssille, joka voi-
daan toteuttaa yhteistyössä paikallisen 
pelastuslaitoksen kanssa.

Kaivospelastajan peruskurssin tavoitteena 
on antaa osallistujalle perustiedot ja -tai-
dot kaivosten turvallisuustoiminnasta sekä 
pelastustoiminnan järjestelyistä. Lisäksi 
kurssilla perehdytään pelastustoiminnan 
käytännön toteutukseen kaivosolosuhteissa 
ja kaivoksen käytettävissä olevalla kalustolla. 

Kurssilainen saa perusteet pelastuslaitok-
sen toimintamalleista onnettomuustilan-
teissa sekä kalustosta. Kurssin keskeinen 
tavoite on yhteistoiminnan kehittyminen 
kaivoksen ja pelastuslaitoksen välillä.
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Kaivospelastajan peruskurssin 
sisältöesimerkki:

1. päivä: Johdanto
●● Kaivosten keskeiset riskitekijät ja 

varautuminen
●● Pelastustoiminnan ja sammutustyön 

järjestelyt
●● Pelastustoiminnan organisointi 

kaivoksessa
●● Tapahtuneet vaaratilanteet

Pelastustoiminnan työturvallisuus 
kaivoksissa

●● Maanalainen palontorjunta 
●● Kaivoksen pelastustoiminnan 

työturvallisuus 
●● Putoamisvaara, liikkuminen, komut
●● Työturvallisuus pelastustoiminnassa; 

sammutustoimintaan liittyvät riskit
●● Sammutustyön kuormittavuus, toimin-

takyky, lämpösairaudet, varusteiden 
suojaavuus

Tulipalo kaivoksessa ja palofysiikan 
perusteet 

●● Ilmanvaihto, lämmön ja savun liikkumi-
nen kaivoksessa 

●● Rappauksen haurastuminen lämmöstä 
●● Tulipalon mahdolliset vaikutukset viesti-

liikenteeseen ja sähköihin 
●● Palofysiikka 
●● Rajatun tilan palo 
●● Rakennuspaloon liittyvät ilmiöt

Kaivoksen palotekniset laitteet, 
pelastuskalusto ja sammutusaineet

●● Maanalainen ja maanpäällinen kalus-
to, sammutusjärjestelmät, kaapeli-/
muuntajapalot

●● Sprinklaus/inergen/Ansul, 
paloilmoitinjärjestelmät

●● Yleistä sammutusaineista 
●● Sammutusmenetelmät, sammutusvai-

kutukset, sammutteet

2. päivä: Suojavarusteiden käyttö
●● Kevyt varustus
●● Paloasu ja muut sammutusmiehen 

suojavarusteet
●● Suodatinsuojaimet
●● Pakenemislaite
●● Happilaitteet
●● Paineilmalaitteet
●● Varusteiden palautus, huolto ja säilytys

Hengityksensuojaimien käyttö sammutus- 
ja pelastustehtävissä sekä opastavissa 
tehtävissä

●● Liikkumis- ja etsimisharjoituksia, radat 
suunnitellaan erikseen (kaivos), harjoi-
tus, kevyttä liikkumista, raskasta liikku-
mista (1+2 ryhmissä)

 - Tarvittava kalusto ja materiaali: kai-
voksen kalusto

●● Osallistujan varusteet: kaivoksen käy-
tössä olevat varusteet

3. päivä: Sammutustyön perusteet
●● Aamupäivä teoriaa kaivoksella
●● Muoto: luento
●● Tarvittava kalusto/materiaali/tilat: luok-

katilat, normaali AV-välineistö
●● Osallistujan varusteet: normaali

Iltapäivä harjoituksia paikallisella 
pelastuslaitoksella

●● Muoto: harjoitus
●● Tarvittava kalusto/materiaali/tilat: kaksi 

sammutusautoa
●● Osallistujan varusteet: paloasu

Veden siirtäminen
●● Veden siirtämisen perusteet 
●● Tyyppiselvitysmallit 
●● Sammutusvesipumpun käytön perusteet
●● Vedenottopisteet, vesisäiliöt, vaahtoka-

lusto, letkukalusto 

Veden siirtämisharjoitus
●● Sammutusvesipumpun käyttö
●● Ryhmän jäsenten tehtävät
●● Perusselvitys
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Suihkuputkien ja vaahtokaluston käyttö
●● Suihkuputkien käyttö 
●● Vaahtokaluston käyttö

4. päivä: Pelastustoiminta kaivoksella
Aamupäivä teoriaa

●● Muoto: luento
●● Tarvittava kalusto/materiaali/tilat: luok-

katilat, normaali AV-välineistö
●● Osallistujan varusteet: normaali

Iltapäivä: harjoitus
●● Muoto: mallintamisharjoitus
●● Tarvittava kalusto/materiaali/tilat: har-

joitussuunnitelman mukaan
●● Osallistujan varusteet: paloasu 

Pelastusryhmien toiminta tilannepaikalla
●● Pelastussuunnitelma 
●● Johtovastuun ottaminen
●● Pelastusryhmän toiminta
●● Viestintä
●● Kaivoksen ohjeistukset (maanalainen/

maanpäällinen) 
●● Yleinen pelastustoiminnan 

käynnistäminen 
●● Opastus
●● Yhteistoiminta
●● Viestiliikenne 
●● Tiedottaminen

Harjoitus skenaarion mukaan
●● Sammutus- ja pelastusryhmien toiminta 

tilannepaikalla 
●● Alkusammutuksesta sammutustyöhön 
●● Tilannejohtaminen, viestintä, viran-

omaisten opastaminen

Harjoituksen läpikäynti

5. päivä: Tilanneharjoitus & näyttökoe
Opitun soveltamisharjoitus, kurssilaiset 
toimivat tilanteen mukaan

Siirtyminen kaivokseen

Toiminta onnettomuustilanteessa  
maan alla
Tavoite: Osiossa käydään läpi toimintamalli 
valitussa onnettomuustilanteessa: havain-
to, hälytys, viestintä, pelastusryhmän 
kokoaminen, siirtyminen ja onnettomuus-
paikan tiedustelu, henkilön siirto, alkusam-
mutus, viranomaisten opastus 

Tarvittava kalusto/materiaali: tilanteen 
mukainen

Osallistujan varusteet: tilanteen mukainen

Toiminta onnettomuustilanteessa maan 
päällä

Tavoite: Osiossa käydään läpi toimintamalli 
valitussa onnettomuustilanteessa: havain-
to, hälytys, viestintä, pelastusryhmän 
kokoaminen, siirtyminen ja onnettomuus-
paikan tiedustelu, henkilön siirto, alkusam-
mutus, viranomaisten opastus 

Harjoituksen läpikäynti
 
Kurssin päätöstilaisuus

23.5 Kaivosten ja pelastustoimen 
yhteistoiminta
Kaivoksien ja pelastustoimen yhteistyön 
organisoinnista on tehty oheinen periaate-
kuvaus, johon on merkitty eri johtovastuut, 
toimintatasot ja perustehtävät. Kuvan 
tavoitteena on antaa yleiskuva eri toimijoi-
den roolista ja tehtävistä onnettomuusti-
lanteen eri vaiheissa ja tasoilla. 

Kuvauksen mukaiset toimijatahot ja tehtä-
vät tulee suunnitella etukäteen kaivoksen 
ja paikallisen pelastuslaitoksen yhteistyö-
nä, jotta ne vastaavat toimijoiden oikeita 
resursseja sekä toimintamalleja.
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Periaatekuvaus yritysten ja pelastustoimen yhteistoiminnasta: 
Pelastustoiminnan ja kriisinhallinnan suunnittelussa huomioitavat 
yhteistoimintatahot

Kriisitilannejohtaminen
• Kokonaishallinta ja 

-johtaminen
• Tukipalvelut ja 

resursointi
• Tiedottaminen

Crisis Management 
Team (CMT)

Yrityksen toiminnan 
koordinointi ja 
tiedottaminen Pelastustoiminnan 

johtaja (P30) 

Toiminta-alueen  
johto-elin TOJE 

Pelastusjoukkue tai 
-komppania (tilanteesta/

laajuudesta riippuen)

Muut viranomaiset

Viranomaisella 
velvollisuus tiedottaa 

onnettomuudesta

Viranomaisen 
ja yrityksen 

tiedottaminen 
suositellaan 

suunniteltavaksi 
ja toteutettavaksi 

yhteistyössä 

Tiedottamisen 
suunnittelu:  
TOJE ja CMT

Yrityksen suorittama 
pelastustoiminta

Oma henkilöstö
Pelastusryhmä/ERT

Kaivos P4

Hätäilmoitus ja  
sisäinen hälytys

Henkilöstö

Yrityksessä tapahtuva 
toiminta ja toimijatahot

Pelastusryhmä tai 
-joukkue

Tilannepaikan johtaja 
(P4)

Jatketiedote
Pelastustoiminnan 

johtaja

Ensitiedote 
onnettomuudesta

Hätäkeskus

Tiedottaminen 
tilanteen eri 

vaiheissa

Hätäkeskus
Hälytys suunnitellun 
vasteen mukaisesti

Pelastustoimen 
organisointi

Pelastustoiminnan 
johtokeskus Pel-JoKe

Yrityksen 
tilannekeskus: 

(TIKE) Kaivos P3
• Onnettomuustilanteen 

koordinointi ja 
resurssit yrityksen 

osalta

• Pelastustoiminnan 
johtaminen 

• Tilannekuvan ylläpito

• Pelastustoiminnan 
johtaminen 

tilannepaikalla 

• Tilannekuvan luominen 
ja ylläpito

Tapahtuma, toiminta ja 
toimijatahot

Onnettomuus

Pelastustoiminnan lyhenteet ja toiminnan kuvaukset: pelastustoimen käsitteitä 
(Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto, 2013), Pelastustoimen toimintavalmiuden 
Suunnitteluohje (SM julkaisu, 2013), Ohje pelastustoimen yksikkö- ja kutsutunnuksista (SM, 2011). 
Yritysten lyhenteet, suunnitteluperusteet ja toiminnan kuvaukset: Kriisi- ja poikkeustilanteiden 
hallinta – Suunnitteluopas (Kestävän kaivostoiminnan verkosto, 2015) ja Kaivosturvallisuusopas 
(TTK, 2015); Kaivos- ja louhintatekniikan opas (OPH, 2015), Kaivosturvallisuuden 
neuvottelukunta.

Pelastustoimen osalta yhteistoiminnan 
suunnittelussa tulee huomioida pelastus-
laki ja -asetus sekä sisäministeriön asetus 
pelastustoimen suunnitelmista. 

Kaivosten osalta tulee huomioida kriisi- ja 
poikkeustilanteissa (CMT) riittävä valmius 
organisaation eri tasoilla. Lisätietoa saa 
Kaivosvastuuverkoston tuottamasta Kriisi- 
ja poikkeustilanteiden hallintaoppaasta, 
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●● henkilöstön toiminta 
onnettomuuspaikalla

●● työnjohdon toiminta hälytys- ja 
onnettomuustilanteessa

●● pelastusryhmien tai -henkilöiden 
hälyttäminen

●● pelastustoimen hälyttäminen
●● johtaminen ja tehtävänjako; työnjohto, 

esimiehet, pelastustoimi
●● siirtyminen kaivokseen ja kaivoksessa 

kohteelle; henkilöt, kalusto
●● toiminta valitussa onnettomuudessa; 

oma henkilöstö, pelastusryhmä, pelas-
tusviranomainen, yhteistoiminta

●● loukkaantuneiden siirto
●● harjoituksen järjestäminen.

Harjoitukset voivat pitää sisällään yhden 
tai useamman näistä tavoitteista. Oli-
pa kyseessä pienempi harjoitus tai laaja 
yhteistoimintaharjoitus, harjoitus tulee 
suunnitella siten, että se on hallittu ja tur-
vallinen toteuttaa (harjoitussuunnitelma) ja 
tarvittaessa harjoitus voidaan osittaa pie-
nempiin osiin, jotta harjoituksen asiat on 
mahdollista havainnoida ja arvioida.

Hyväksi havaittu tapa on suunnitella ”enna-
koitu toiminta” harjoitukselle. Ennakoitu 
toiminta perustuu kaivoksen toiminta-
malleihin, ja niiden kautta rakennetaan 
skenaariokuvaus. Sen pohjalta arvioijat tai 
tarkkailijat voivat havainnoida harjoituksen 
tapahtumia verrattuna skenaarioon. 

Kuvauksen pohjalta voidaan tehdä arviointi 
siitä, kuinka harjoitus eteni, oliko osaami-
nen ja kalusto riittävää ja onko käytännöis-
sä tarvetta kehittämiselle. Jos arvioijilla ei 
ole vertailukohtaa tai taustatietoa riittä-
västi, niin harjoituksen havainnointi ja hyö-
dyntäminen ei onnistu täysimääräisesti.

Harjoituksen kaikilta osallistujilta tulee 
pyytää palaute, ja harjoitus tulee käsitel-
lä henkilöstön kanssa onnistumisineen ja 
kehittämiskohteineen.

kaivosvastuujärjestelmän arviointikritee-
reistä sekä verkkokoulutusmateriaalista. 

23.6 Pelastus- ja 
evakuointiharjoitukset

Toiminnanharjoittajan tulee laatia omalle 
pelastusorganisaatiolle koulutus- ja harjoi-
tusohjelma. Koulutus- ja harjoitusohjelman 
sisältö sovitaan viranomaisten kanssa. 

Kaivoslainsäädäntö edellyttää, että toimin-
nanharjoittaja testaa pelastussuunnitel-
man toimivuutta yhdessä pelastusviran-
omaisten kanssa vuosittain. Harjoituksien 
keskeisiä testattavia asiakokonaisuuksia 
ovat kaivoksen riskien arvioinnin pohjalta 
tehty varautuminen, kaluston ja viesti- 
yhteyksien toimivuus sekä henkilöstön toi-
minta onnettomuustilanteessa.

Yhteistoimintaharjoituksissa on tärkeää, 
että kaivoksen johto on mukana harjoituk-
sessa. Harjoituksessa saadut palautteet 
jalkauttaa kaivoksen johto.

Pelastusharjoituksen suunnittelussa kes-
keisenä asiana on asettaa harjoituksen 
tavoitteet. Ilman selkeitä tavoitteita harjoi-
tuksen sisältöä ei pystytä suunnittelemaan 
ja toteutusta tai toimintaa arvioimaan niin, 
että siitä olisi parasta mahdollista hyötyä 
toiminnan kehittämisessä.

Esimerkkejä harjoituksien tavoitteista ja 
toiminnasta:

●● hälytyksen teko
●● suojapaikoille evakuointi
●● kaivoksen evakuointi
●● viestintäverkon toimivuus ja katvealuei-

den selvittäminen
●● suojapaikoilla toimiminen
●● johdon toiminta hälytys- ja 

onnettomuustilanteessa
●● onnettomuudesta tiedottaminen 

(sisäinen ja ulkoinen)
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KAIVOSTURVALLISUUSOPAS
Turvallisuustoiminta on 2010-luvulla muuttunut kaivoksissa 
entistä kokonaisvaltaisemmaksi kotimaisen kehitystyön sekä 
kansainvälisten vaatimusten ja tiedonvaihdon kautta, ja se pitää 
sisällään aikaisempaa laajemmin toiminnan vaarojen tunnista-
misen ja arvioinnin sekä yhteistyön eri toimijoiden välillä turval-
lisuuden eri osa-alueiden parantamisessa.

Kaivosturvallisuusoppaan päivittämisestä on vastannut 
Työturvallisuuskeskuksen teknologia-alojen työalatoimikunta, 
ja käytännön toteutuksesta on vastannut Kaivosteollisuus ry:n 
yhteydessä toimiva Kaivosturvallisuuden neuvottelukunta.

Olemme päivittäneet kaivosturvallisuusoppaan sisältöä siten, 
että se tukisi mahdollisimman laaja-alaisesti turvallisuuden 
kehittämistä kaivoksissa ja opasta voi käyttää niin kaivostoimin-
nan harjoittajien, palvelutoimittajien kuin myös oppilaitosten 
toiminnassa hyödyksi. 
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