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JOHDANTO

Kädet ovat arvokkain ja monikäyttöisin työ-
kalumme työssä, kotona ja vapaa-aikana . 
Tämän vuoksi ne ovat myös usein alttiina 
erilaisille vaaroille . Tapaturmat, kuumuus, 
koneet, sähkö, terävät esineet ja kemikaalit 
sekä yksitoikkoiset, toistuvat työliikkeet uh-
kaavat käsiemme terveyttä . 

Puuteollisuudessa lähes puolet työtapatur-
mista sattuu sormien, käsien ja ranteiden 
alueelle . Sormet ovat erityisen alttiita va-
hingoille: lähes kolmannes kaikista työtapa-
turmista kohdistuu sormiin . Alalla on myös 
paljon käsillä tehtäviä toistoliikkeitä . Kun 
työntekijä toistaa käsillä tehtäviä liikkeitä ja 
tekee nopeita käden liikkeitä pitkiä aikoja, 
käsitapaturmariskit kasvavat . Käsitapatur-
man yleisin syy on tikkujen tai terävien esi-
neiden pistot, käden puristuminen liikkuvan 

koneenosan väliin tai osuminen terään tai 
teräväreunaiseen materiaaliin . Tavallisimpia 
tapaturmien aiheuttamia käsivaurioita ovat 
ruhjevammat, musertumat, hiertymät ja 
pintavammat, viilto- ja leikkuuhaavat, läm-
pö- ja palovammat sekä kemikaalien aiheut-
tamat ihottumat ja syöpymät (kuva 1) . 

Käsitapaturmien määrä on ollut lievässä 
laskusuunnassa  (kuva 2), mutta puuteol-
lisuudessa käsi- ja sormitapaturmat ovat 
selvästi yleisimmät tapaturmat . Puuteolli-
suuden toimialoilla sattui vuosina 2016–2017 
kaikkiaan 1 966 yläraajoihin kohdistunutta 
tapaturmaa, joista sormiin 1 185 ja käsiin 321 
tapaturmaa . Erityisen paljon sormitapatur-
mia sattui rakennuspuusepäntuotteiden 
valmistuksessa ja puun sahauksessa, höy-
läyksessä ja kyllästyksessä . 

Kuva 2 . Kaikkien palkansaajien käsi tapaturmat (TVK:n tilasto 2019) .
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Kuva 1 . Käsien terveyttä vaarantavia tekijöitä .

Pistot Puristuminen

Kemikaalit

Viillot

Biologiset tekijät

Pyörivät koneen osat

Kuuma / kylmä

Turvallisuusasiantuntijat uskovat, että kä-
siin kohdistuvista tapaturmista suuri osa oli-
si vältettävissä . Käsiin kohdistuviin riskeihin 
ei ole työpaikalla kiinnitetty riittävästi 
huomiota, ja käsiriskien arviointi on jäänyt 
vain työntekijän huoleksi . Työntekijän huo-
mio kiinnittyy helposti työsuoritukseen tai 
poikkeustapahtumassa tilanteen korjaami-
seen, jolloin oma huomiokyky tapaturmiin 
heikkenee . Turvallisuustyön taso vaihtelee 
yrityksissä paljon . Työnantajan valvonnassa 
ja seurannassa, ymmärryksen lisääntymi-
sessä ja kannustavassa perehdyttämisessä 
olisi vielä paljon parantamista .

Suurin osa kaikista ammatti-ihotaudeis-
ta on käsi-ihottumia . Suomessa todetaan 
vuosittain uusia ammatti-ihotautitapauksia 

noin 1 000, ja puutavaran ja puutuotteiden 
valmistuksessa ihotauteja on seitsemän ta-
pausta 10 000:ta työntekijää kohti, kun kes-
kimääräinen ihotautien ilmaantuvuus työssä 
on noin neljä tapausta 10 000:ta työntekijää 
kohti . Erityisen suuri käsi-ihottuman vaara 
on niillä aloilla, joilla ihoon kohdistuu saman-
aikaisesti useita ärsykkeitä, esimerkiksi ke-
mikaalialtistumisen lisäksi iho hankautuu tai 
työ on märkää tai likaista .

Tämän oppaan tavoitteena on tuottaa tietoa 
puuteollisuuden tyypillisimmistä käsitapa-
turmista ja samalla pienentää tietoisuuden 
lisääntymisen myötä käsitapaturmariskiä 
esim . hyödyntämällä tehtyä materiaalia yri-
tysten turvakeskusteluissa, turvavarteissa, 
turvakoulutuksissa ja juttutuokioissa . 

Vibrating 

equipment

Insect bites
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PUUTEOLLISUUDEN SUURIMMAT VAARAT

1   Tikkutapaturmat, viiltohaavat, tikku sormeen tai käteen, viilujen käsittely,  
säleen tai tikun työntyminen käteen tai yläraajaan aiheuttaen haavan . 

2   Käsityökalujen käyttö ja hallinnan  
menettäminen, puukkojen käyttö,  
sahan terän iskusta kämmenselkään  
tullut haava, hakasnaulaimen hakanen 
sormeen kasaustyössä, saksilla leika-
tessa terän osuminen käteen . Sormen  
tai yläraajan kolhiintuminen tai ruh-
 joutuminen tai venähdys käytettäessä 
työkalua . Sormen tai käden ruhjoutu-
minen häiriötilanteessa työkoneeseen 
(”imaisu”) . 

Tapaturmavaarat, esimerkkejä töistä ja  
käsiin kohdistuvista vaaroista

Muutamalle puualan yritykselle tehdyssä kyselyssä tuli esiin seuraavia  
syitä tapaturmille tai kuvauksia tapahtuneista: 
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3   Puristuminen ja iskeytyminen: sormen 
jääminen naulaimen ja laudan väliin,  
sormen puristumisvamma, käden  
iskeytyminen rakenteeseen työotteen 
livetessä, käden osuminen terävä-
 reunaiseen materiaaliin, osa mate riaa     - 
lista luiskahtanut käden päälle, sormen 
ruhjoutuminen tai puristuminen sen jää-
dessä esim . pinon tai kappaleiden väliin . 

4   Kompastuminen tai liukastuminen: kaatuessa kädellä vastaanottaminen,  
käsinnostot tai otteen lipeäminen . Vältä matkapuhelimen käyttöä liikkuessasi .
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6   Työvaiheet: ruuhkan purku, laitteiden 
puhdistus, isojen koneiden ja  
kappa leiden poikkeukselliset  
tapahtumat; käden osuminen terään . 

5   Liimasta johtuvat eriasteiset käden 
ihottumatapaukset . 
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Varsinkin sahoilla käsitellään höyläämä-
töntä puutavaraa, jolloin on suuri mahdol-
lisuus tikkujen pistämiselle, mutta myös 
muillakin aloilla puuteollisuudessa tämä on 
hyvin mahdollista . Hyvälaatuiset nahkaiset 
käsineet ovat tärkeä keino ehkäistä pistoja 
silloin, kun teknisiä keinoja tavaran muun-
laiselle käsittelemiselle ei ole . Haketuksen 
aikana tulee käyttää suojakäsineitä, jotta 
terävät levyt eivät viillä käsiin haavoja .  
Käsineiden oikean kitkapinnan valinta on 
tärkeää, koska käsineillä pitää saada hyvä 
ote liikuteltavista kappaleista .

Suurin osa puusepänteollisuudessa tapah-
tuvista työtapaturmista aiheutuu puuntyös-
tökoneista tai levyjen terävistä reunoista . 
Tapaturmat voivat johtua myös huolimatto-
muudesta tai turvalaitteiden ohittamisesta . 
Jos työpaikalla huomataan, että henkilö 
käyttää jotain puuntyöstökonetta väärin, on 
asiaan puututtava välittömästi . ”Tee se itse” 
-viritykset aiheuttavat myös riskejä ja tapa-
turmia, vaikkei työnantaja tätä ole lähtökoh-
taisesti halunnutkaan . 
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Puuteollisuuden töissä on paljon kappa-
leiden käsittelyä ja käsin tehtäviä nostoja . 
Mikäli kappaleet ovat kookkaita tai hankalan 
muotoisia, tulisi nostot suorittaa aina kah-
den henkilön voimin tai mekaanisen nosto-
laitteen avulla . Sormien puristuksiin jäämi-
nen on vaara niin kappaleiden käsittelyssä 
kuin puristimia käytettäessäkin . 

Prässillä prässätään isoja levyjä kaksistaan 
levyjen painon vuoksi, ja tässä tapauksessa 
syntyy vaaratilanteita, mikäli koneen käyt-
täjä ei huomaa, että työparilla on sormet 
prässin välissä . Puristimen kytkimen käyt-
täjän pitää olla tarkkana silloin, kun puristaa 
levyjä yhteen, ja olla varma siitä, etteivät ke-
nenkään kädet ole prässin välissä . Prässin 
käyttöön perehdytetään aina, kun uusi työn-
tekijä tulee työpisteelle töihin . Mikäli präs-
säyksessä käytetään kontaktiliimaa, tulee 
käyttää käsineitä ja hengityksensuojaimia . 

Vaneri- ja sahateollisuudessa on paljon pyö-
riviä teriä: siellä hiotaan pintoja, katkaistaan 
kappaleita määrämittoihin, siistitään reu-
noja, liimataan viiluja ja puristetaan viiluja 

yhteen . Näissä töissä sirkkeli, hiomakoneet, 
leikkurit, reunaleikkurit, mankelit, liima-
koneet ja nielut voivat olla käsiin tai sormiin 
kohdistuvia riskien lähteitä . Sahoilla on 
myös paljon leikkaavia teriä, nieluja ja kul-
jettimia . 

Sirkkelin terä pyörii hyvin lähellä sormia, 
ja sahattava kappale voi toimia ennalta 
arvaamattomalla tavalla . Sirkkelin terän 
aiheuttamat tapaturmariskit ovat sormien 
leikkaantuminen, silmävammat ja kappa-
leen sinkoutuminen . Jatkokapulan käyttö 
on suositeltavaa, jotta sormet pysyisivät 
kauempana terästä . Toinen keino on se, 
että säädetään terä vain sille korkeudelle, 
että se yltää leikattavan kappaleen läpi . Sa-
hattaessa tulee käyttää suojalaseja puusta 
lentävän purun ja pölyn vuoksi . Sirkkelillä 
ei saa sahata kipinöiviä materiaaleja, jot tei 
synny räjähdysvaaraa purusiilossa . Myös 
katkaisusirkkeliin liittyy riski sormien leik-
kautumisesta . Sahattaessa kappaletta se 
pitää painaa pöytään ja vasteeseen tiukasti 
kiinni ja sormet on pidettävä poissa terän 
leikkauslinjalta . 
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Nauhahiomakoneisiin liittyviä riskejä ovat 
sormenpäiden hioutuminen ja nauhan kat-
keamisen seurauksena silmä- tai käsivam-
ma . Nauhan irtoamista pystyy estämään 
säätämällä nauhan kireys oikeaksi ja vaihta-
malla nauha, mikäli se näyttää rispautuneel-
ta . Hyväkuntoisessa nauhassa reunat ovat 
ehyet . Sormien hioutumiselta välttyy, kun ei 
hio liian pieniä kappaleita paljain sormin . Mi-
käli telamatto imaisisi käden koneen sisään, 
hätäkytkin pysäyttää koneen . Hätäkytkin on 
koneen tärkeä osa .

Käsityökaluja ovat kaikki pienkoneet, kuten 
lamellijyrsin, kuviosaha, pistosaha ja epä-
keskohiomakone . Sähköiset tai akkukäyt-
töiset käsityökalut ovat käteviä, kun pitää 
päästä esimerkiksi pieniin tiloihin . Sähköi-
set käsityökalut ovat tapaturma-altteimpia 
koneita, joita yrityksissä käytetään . Tämä 
johtuu siitä, että niissä olevat turvavarus-
teet ovat hyvin vähäisiä tai niitä ei ole ollen-
kaan .

Muotoiltujen huonekalujen valmistuksessa 
käytetään suurtaajuuslaitteita liimakuivaa-
jina . Näillä koneilla työskenneltäessä käsiin 
voi joutua liimoja tai kädet saattavat jäädä 
puristuksiin . Jos käsi tai sormi jää puristuk-
siin toiminnassa olevien elektrodien väliin, 
voi puristumisvamman lisäksi syntyä säh-
köstä johtuvia palovammoja .

Pakkaamoiden nitojissa ja naulakoneissa 
on vaarana, että ammutaan niitti tai naula 
vahingossa käteen . Pitkä niitti tai naula voi 
helposti lävistää esimerkiksi kämmenen, ja 
luuhun osuessaan se saattaa aiheuttaa ki-
rurgisen toimenpiteen ja pitkäaikaisen sai-
rasloman . Pakkaamoissa on käytössä myös 
erilaisia vanne- ja muovituskoneita, jotka 
voivat aiheuttaa puristumisia . 

Puualalla on käsillä tehtäviä yksipuolisia 
toistoliikkeitä, joista voi seurata erilaisia 
rasitusvammoja, esimerkiksi rannekanava-
oireita, jotka voivat aiheuttaa sormien ja kä-
sien pistelyä, tunnottomuutta tai kipua . Jat-
kuva voimakas pihtiotteen käyttö voi myös 
johtaa kipeytymisiin ja jopa vammoihin . 
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Puuteollisuuden kemikaalit
 
Kalusteiden ja puun liimauksia ovat esimer-
kiksi kalusteliimaukset sisällä, kosteiden 
tilojen kalusteliimaukset sisällä, kalustei-
den korjausliimaukset ulkotiloissa, kun 
kalusteet ovat säältä suojassa, täysin sään 
armoilla olevien kalusteiden korjausliimauk-
set tai lautaparketin ja laminaatin ponttilii-
maukset . Puuliimoilla voidaan liimata puun 
lisäksi vaneria, viilua, lastulevyä, laminaat-
tia, pahvia, paperia, kangasta, nahkaa ja 
mosaiikkia . Puuta voidaan liimata myös ime-
mättömille alustoille, kuten useisiin metalli- 
ja muovipintoihin . Puuliimoja tai tiivisteitä 
ovat esimerkiksi PVAc (polyvinyyliasetaatti), 
PU (polyuretaani), epoksit, PRF (fenoliresor-
sinoliformaldehydi), kitit ja täyteaineet sekä 
silikonimassat . 

Käyttöturvallisuustiedotteella kemikaalien 
toimittajat välittävät asiakkailleen tietoa 
kemikaalin ominaisuuksista, vaaroista sekä 
turvallisesta varastoinnista ja käsittelys-
tä . Käyttöturvallisuustiedotteen pitää olla 
laadittu käsiturvallisuuden näkökulmasta, 
jos työpaikalla käytetään vaarallisiksi luo-
kiteltuja aineita ja seoksia ja ihoa herkis-
täviä aineita . Käyttöturvallisuustiedotteen 
laatimisesta vastaavat aineiden ja seosten 
valmistajat ja EU:n maahantuojat . Kemi-
kaalin toimittaja, esimerkiksi maalin myy-
jä, toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen 
viimeistään sinä päivänä, jolloin kemikaalia 
toimitetaan vastaanottajalle ensimmäistä 
kertaa . Käyttöturvallisuustiedote toimite-
taan kemikaalin vastaanottajalle maksutta 
paperimuodossa tai sähköisesti . Suomessa 

käyttöturvallisuustiedote toimitetaan suo-
meksi tai ruotsiksi kemikaalin vastaanotta-
jan mukaan .

Yrityksen on määritettävä käyttöturvalli-
suustiedotteen tietojen perusteella asian-
mukaiset toimenpiteet, joiden avulla yritys 
voi hallita kemikaalista aiheutuvia riskejä, 
ja alettava soveltaa toimenpiteitä . Käyttö-
turvallisuustiedotteesta kannattaa katsoa 
erityisesti kohdat 7 ja 8 eli aineiden käsittely 
ja varastointi sekä altistumisen ehkäisy ja 
henkilönsuojaimet .

Puumaali on laaja käsite, joka kattaa kaik-
ki puupinnoille tarkoitetut sisämaalit ja 
ulko maalit sekä muut puupinnan maalaus-
tuotteet, kuten vernissan, lakan, puuöljyn 
ja petsin . Vanerialan kemikaaleista ehkäpä 
merkittävin on fenoliformaldehydi . Puupöly 
on eräs puuteollisuuden merkittävä haitta-
tekijä; lähinnä eksoottisten puulajien tai 
pintakäsiteltyjen aineiden puupölyt voivat 
aiheuttaa käsiin ihottumaa . 

Erilaiset käsi-ihottumat ovat mahdollisia . 
Käsien iho on päivittäin alttiina erilaisille ai-
neille . Ihon oma suojauskyky ei kuitenkaan 
aina riitä ja ihon suojakerrokset vaurioitu-
vat . Käsi-ihottumaan on monia syitä . Taus-
talla voi olla jokin ihotauti, kuten atooppinen 
ihottuma tai psoriasis . Usein syynä on ul-
koisten tekijöiden aiheuttama ärsytys tai al-
lergia . Pitkään jatkuessaan käsi-ihottumalla 
voi olla suuri vaikutus elämänlaatuun . Se voi 
esimerkiksi vaikeuttaa tai estää työntekoa 
ja harrastuksia . 
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KÄSINEET JA KÄSIEN SUOJAUS  
KEMIKAALEJA VASTAAN

Työntekijä altistuu puuteollisuudessa ke-
mikaaleista pääasiassa liimoille, pintakä-
sittelyaineille ja lakoille . Näitä aineita käsi-
tellessä tulisi aina käyttää asianmukaisia 
suojakäsineitä ja hengityksensuojaimia . 
Kemikaalit ja muut palavat nesteet muo-
dostavat syttymisvaaran, ja sen takia nii-
den varastointia rajoitetaan ja säädetään . 
Tärkeimpiä riskien vähentämiskeinoja ovat 
kemikaalien säilyttäminen asianmukaisesti 
niille kuuluvissa huoneissa tuotantotiloista 
eristettynä sekä suojainten käyttö kemikaa-
leja käsiteltäessä .

Kun puualan työpaikalla tarvitaan käsinei-
tä suojaamaan työn vaaroilta, on valittava 
henkilönsuojaimiksi luokitellut käsineet (lii-
te 1) . Käsineiden käytössä voi myös syntyä 
vaaratilanteita, muun muassa käsineiden tai 
hihan kiinnitarttuminen pyöriviin laitteisiin 
tai koneisiin . On tärkeää, etteivät käsineiden 
rannekkeet haittaa työn tekemistä . 

Käsineen kiinteässä merkinnässä tai käsi-
neen pakkauksessa on seuraavat tiedot: 
CE-merkintä, valmistajan nimi tai tunnus, kä-
sineen nimi tai tuotekoodi, koko, standardin 
numero, vaaraa tai käyttöaluetta osoittava 
kuvatunnus, suojausluokat, infomerkki ja 
vanhenemispäivä tarvittaessa . Liitteessä 1 
on tarkemmin selostettu erilaisia merkintöjä . 
Järjestä tarvittaessa koekäyttö valituille ja 
CE-merkityille tuotteille . Selvitä käsineiden 
suojaavuus ja mahdollinen huolto käyttökus-
tannusten arvioimiseksi . Järjestä kertakäyt-
töisille tuotteille keräyspaikat, poiskuljetus 
ja huolehdi niiden asiallisesta hävityksestä . 
Lisää tietoa saa esimerkiksi Suomen työsuo-
jelualan koulutetuilta suojainmyyjiltä tai Työ-
terveyslaitoksen malliratkaisuista .

Kannattaa muistaa, että kevlarkäsineet tai 
lankaverkkokäsineet eivät suojaa pistoilta 
tai tikuilta . Jos ei käytetä kemikaaleja, nah-
ka- tai kumikäsineet saattavat olla parhaat 
puuteollisuudessa .

SELVITÄ SUOJAKÄSINE VALINNAN TUEKSI:
• työpaikan riskinarviointi; suoja käsineiden ja käsien suojaamisen kannalta  

työympäristön vaara- ja haittatekijät
• käyttö- ja altistusaika
• käsineen materiaalin ja mallin suojaavuus työn vaaroilta ja haitoilta
• käsinemallin toimivuus työssä: sorminäppäryys, tuntoherkkyys, mekaaninen kestävyys 
• käsineiden yhteensopivuus muiden suojainten kanssa 

– kumi- ja muovi käsineet märkään työhön, neste mäisille aineille tai kemikaaleille
– nahka-, tekstiili- tai yhdistelmä käsineet mekaanisia vaaroja, kuumuutta tai  

kylmää vastaan
• oikea koko; varmista myös pienten ja isojen kokojen saatavuus
• käyttäjien henkilökohtaiset ominaisuudet, mahdolliset allergiat tai yliherkkyydet
• materiaalin ja niiden varastoinnin kestävyys
• työntekijöiden antama palaute
• käytettävä pesu ja huolto tai kertakäyttöisten käsineiden hävittäminen .
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Perehdytys on turvallisuuden ensimmäinen 
ehto . Perehdyttäminen pitäisi tehdä opas-
taen kannustavasti, sillä jokaisen pitää voi-
da keskittyä omaan toimintaan pelkäämättä 
arvostelua . Työkaverit pitää ottaa huomioon 
turvallisuutta tarkasteltaessa . Esimiehen 
valvonta ja vastuu kuuluu työnantajan vel-
vollisuuksiin .

Nykykäsityksen mukaan parhaiten toimii 
kannustava turvallisuuteen ohjaaminen . 
On olemassa paljon hyviä esimerkkejä siitä, 
että turvallisuuden johtaminen tai turvalli-
sesti työskentelevien työntekijöiden huo-
miointi auttaa muitakin turvallisten työtapo-
jen kehittämisessä . 

Turvallisuuskoulutus osoittaa myös työpai-
kan sitoutumista työpaikan turvallisuuteen . 
Koulutuksen vaikuttavuus on tehdä siitä 
niin kiinnostavaa, että asiat jäävät mieleen . 
Turvallisuuskoulutuksen pitää olla jatkuvaa 
toimintaa, koska usein työntekijät toimivat 
useissa työtehtävissä joko työpäivän ai-
kana tai he vaihtavat työtehtäviä ajoittain . 
Monissa yrityksissä järjestetään tietoiskuja 
ajoittain joistakin tärkeistä asioista . Samal-
la tavalla työpaikan ilmoitustauluilla voi olla 
lyhyitä lehtisiä, joissa annetaan ohjeita ja 
neuvoja turvalliseen työskentelyyn . 

Vaara on mahdollista poistaa muuttamalla 
työkäytäntöjä tai hankkimalla turvallisempia 
työvälineitä . Puuteollisuudessa on mahdol-
lista poistaa turhia työliikkeitä, vähentää 
tapaturmia ja sitä kautta parantaa myös 
yrityksen kannattavuutta . Vaaroja pitäisi 
hallita siellä, missä ne syntyvät, esimerkiksi 
teräsuojukset antavat näitä mahdollisuuk-
sia, jos leikkaavaa terää ei voi muuten tehdä 
turvalliseksi . 

Teknisiä tai hallinnollisia keinoja pitäisi 
aina ensin pyrkiä soveltamaan myös käsien 
turvallisuutta ajateltaessa . Esimerkiksi 

koneiden käyttökytkimet tai valokatkaisi-
joilla varustetut alueet ehkäisevät käsien 
jäämistä puristaviin koneenosiin . Samaan 
päämäärään pyrkivä ratkaisu on esimerkiksi 
kohdeimu leikkuuterän lähellä niin, ettei jää 
siivoamisen houkutusta terän pyöriessä .

Usein sanotaan, että käsineet ovat viimei-
nen keino turvallisuuden lisäämiseksi . Tästä 
huolimatta käsineiden käyttö voi olla tär-
keää ja ratkaisevaa esimerkiksi leikkuuhaa-
voja tai tikkuja vastaan . Samoin kemikaalien 
käsittelyssä oikeat käsineet ehkäisevät 
monelta harmilta, esimerkiksi ihottumilta, 
palovammoilta tai myrkytyksiltä .

Työpaikalla tulisi seurata uusien ja erilaisten 
käsineiden soveltuvuutta työpaikan töihin . 
Esimerkiksi käsineiden käytön esteitä voi 
olla tarkka työ, käsien hikoilu tai käsineiden 
liukkaus . Nykyaikaiset käsineet ovat  
kevyempiä ja mukavampia käyttää, ne  
hengittävät ja ovat entistä turvallisempia . 
Käsineet voivat olla kestäviä ja tarjoavat  
hyvän vastuksen leikkausvoimille . Uudet  
käsinemateriaalit tuntuvat viileiltä ja suo-
jaavat leikkautumista, kulumista, kemikaa-
leja, vettä ja kosteutta sekä ultravioletti-
 valoa vastaan . Käsineitä pitää myös huoltaa, 
ja vialliset käsineet pitää poistaa . Likaiset, 
epämiellyttävät ja repsottavat käsineet  
voivat myös olla vaarallisia .

Matka turvallisuuteen on jatkuvaa . Mah-
dollisista tapaturmista tai läheltä piti -ta-
pauksista pitää oppia; tarvitaanko työhön 
liittyviä muutoksia, onko turvallisuuskoulu-
tus riittävää, tehdäänkö töitä vaarallisissa 
oloissa tai käyttäytyvätkö ihmiset vaaroja 
aiheuttaen? Onnettomuuksien tutkimusten 
pitää pureutua juurisyihin, jotta ne eivät voi 
toistua . Tiedosta menestykset ja epäonnis-
tumiset turvallisuudessa . Arvioi tilannetta 
vähintään vuosittain . 

KÄSITURVALLISUUDEN PARANTAMINEN
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1. SÄÄNTÖ
Tunnista haitat ja vaarat, joita työvaiheisiin liittyy .  
Muista noudattaa käyttöohjeita . Ilmoita puutteista .

2. SÄÄNTÖ
Varmista aina, että asianmukaiset suojaimet ovat paikal-
laan . Älä poista koneen turvallisuuslaitteita tai varoitus-
kylttejä äläkä käytä koneita ilman turva varusteita .

3. SÄÄNTÖ
Varmista aina koekäynnistyksellä, että koneen/laiteen/ 
prosessin turvaerotus (turvalukitus) on 0-energiatilassa 
ennen vaara-alueella työskentelyä . Odottamattoman  
käynnistyksen syynä voi olla energiansyötön palautuminen, 
käyttövirhe tai koneen virhetoiminto .

4. SÄÄNTÖ
Käytä työhön sopivia suojakäsineitä, löysät käsineet,  
korut tai sormukset voivat tarttua liikkuviin koneen osiin .

5. SÄÄNTÖ
Tiedosta, missä ”puristuspisteitä” esiintyy ja vältä niitä .

6. SÄÄNTÖ
Pidä kädet poissa liikkuvista ja pyörivistä osista .

7. SÄÄNTÖ
Käytä oikeita ja kunnossa olevia työkaluja työhön .

8. SÄÄNTÖ
Käsiergonomia . Ole selvillä, mistä ja missä asennossa  
otat kiinni sekä tartu työkaluihin kevyesti .

KAHDEKSAN SÄÄNTÖÄ  
KÄSITURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI
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LIITE 1

Tietoa käsineistä puualalla  

Mekaaniset vaarat
• hankauskestävyys (1-4)  =  a
• viillonkestävyys (1-5)  =  b
• repäisykestävyys (1-4)  =  c
• pistonkestävyys (1-4)  =  d

Suojaus kuumuutta vastaan
Piktogrammin numerot ilmoittavat, 
mitkä tulokset käsine on saanut  
kussakin testissä . Mitä suurempi  
numero, sitä parempi on tulos .

Suojaus kylmyyttä vastaan
a  =  materiaalin suojauskyky läpitunkeutuvaa kylmyyttä  
  vastaan (suojaustaso 0-4)
b =  materiaalin suojauskyky kylmien esineiden kosketuksessa 
  (suojaustaso 0-4)  
Mitä korkeampi suojaustaso, sitä parempi eristämiskyky .
c  =  vastustuskyvyn vedenläpäisevyys (suojaustaso 0 tai 1)
  0 = vesi läpäisee materiaalin 30 min:n kuluttua
  1  = vesi ei läpäise materiaalia 30 min:n kuluttua

Yleisohjeita kaikille käsine tyypeille puualalla
• Valitse oikeankokoiset käsineet, käyttötarkoituksen mukaan .
• Varastoi käsineet alkuperäis pakkauksessa kuivassa ja viileässä yli +5 ˚C:n  

lämpötilassa .
• Laita käsineet puhtaisiin ja kuiviin käsiin .
• Varmista, että käsineet ovat kuivat sisäpuolelta ennen kuin otat ne uudestaan 

käyttöön .
• Varmista, että käsineet ovat ehjät ennen kuin otat ne uudestaan käyttöön .
• Hävitä vialliset käsineet .
• Käsineitä ei saa käyttää työssä, jossa on vaara takertumiseen .

Kategoriat

a b c d

a b c d e f

a b c

Suojakäsineiden valintaohje, Työturvallisuuskeskus 2012

• Palo-ominaisuudet (0 -4)  =  a
• Kontaktikuumuus (0-4)  =  b
• Liekkikosketus (0-4) =  c
• Lämpösäteily (0-4)  =  d
• Pienet sulametalliroiskeet (0-4)  =  e
• Sulametalliroiskeet (0-4) =  f



Käsiturvallisuus puuteollisuudessa

Tämän oppaan tavoitteena on tuottaa tietoa puuteollisuuden tyy-
pillisimmistä käsitapaturmista ja samalla pienentää tietoisuuden 
lisääntymisen myötä käsitapaturmariskiä esim. hyödyntämällä 
tehtyä materiaalia yritysten turvakeskusteluissa, turvavarteissa, 
turvakoulutuksissa ja juttutuokioissa.




