
MURSKAPAKKA
Opas turvalliseen työskentelyyn



Matkapuhelimen käyttö työmaalla

• Matkapuhelinta saa työmaalla käyttää vain 
siihen määritellyissä paikoissa.

• Hyvä käytäntö on merkitä työmaalle 
turvallisia pisteitä puhumiseen.

• Jos puhelinta tai tablettia käytetään 
työmaatarkastuksen tekemiseen, on mukana 
oltava toinen henkilö, joka varmistaa 
turvallisuuden.



Työmaalla vaadittavat henkilösuojaimet

• Suojalaseja.

• Suojakypärää ja leukahihnaa

• Pimeän ja hämärän aikaan kypärälamppua.

• Turvajalkineita.

• Kuulonsuojaimia.

• Tarvittaessa suojakäsineitä, putoamis- suojia ja/tai 
hengityssuojaimia.

• Tulitöissä tulitöihin tarkoitettuja  vaatteita.

• Tarvittavat henkilösuojaimet    ilmoitetaan kyltillä, 
sisääntuloväylän varrella.



Turvajalkineet ja liukuesteet

• Turvajalkineen rakenne ja malli valitaan 
työssä esiintyvien vaarojen ja 
olosuhteiden mukaan.

• Kiviainestyömaalla vaaditaan vähintään 
naulaanastumissuoja ja varvassuoja.

• Talvella jalkineessa on oltava nastoitus tai 
jalkineeseen kiinnitettävät liukuesteet.



Viestintälaitteet, viihde- ja työskentelyelektroniikka

• Koneita ja ajoneuvoja kuljetettaessa on 
käytettävä hands-free laitteita.

• Viihde-elektroniikkalaitteiden käyttö on 
työmaalla on kielletty.

• Kiellettyjä laitteita ovat esimerkiksi 
kuulonsuojaimeen asennetut tai niiden sisälle 
laitettavat musiikkia soittavat laitteet.

• Hyötyelektroniikka on sijoitettava siten, ettei se 
häiritse kuljettajan näkyvyyttä.

• Tärkeintä on, että kuljettaja voi turvallisesti 
havainnoida ympäristöään.



Putoamissuojaus rintauksen reunalla työskenneltäessä

• Rintauksen reunan läheisyydessä on aina 
käytettävä putoamissuojausta.

• Tilapäistä aitaa rakennettaessa on käytettävä 
putoamissuojausta.

• Putoamissuojaimen voi kiinnittää joko 
turvatolppaan tai poravaunuun, joka on 
varmistettu paikoilleen ja erotettu 
käyttövoimasta.



Räjähtämättömät ja epäilyttävät räjähdysaineet ja -tarvikkeet

• SEIS - Älä koske räjähtämättömään – keskeytä 
työ.

• ILMOITA - esimiehellesi löydöstä. Soittaminen 
vähintään 20 metrin etäisyydellä kohteesta. 

• ERISTÄ - varmista ettei kukaan pääse alueelle, 
mikään ei voi osua räjähtämättömään, eikä 
mikään liikuta sitä. Vartiointi on paras tapa 
varmistaa turvallisuus.

• TOIMI – esimiehen antamien ohjeiden mukaan.



Jalankulku työmaalla

• Jalankulkua työmaa-alueella on vältettävä.

• Jalankulku majoituksesta murskalle on erotettava 
muusta liikenteestä esimerkiksi lippusiimalla.

• Ulkopuoliset vierailijat eivät saa liikkua työmaalla 
ilman saattajaa.

• Jalankulkijalla on väistämisvelvollisuus 
ajoneuvoliikenteeseen nähden.

• Älä kulje peruuttavan koneen takapuolelta.

• Lähestyessäsi työkonetta pidä huoli, että kuljettaja 
on havainnut sinut. Vasta kun kuljettaja heilauttaa 
kättään merkiksi, voit lähestyä konetta. 

• PELKKÄ KONEEN PYSÄHTYMINEN EI OLE MERKKI 
HAVAITSEMISESTA!



Ajoneuvoliikenne työmaalla

• Asiaton henkilö- ja pakettiautoliikenne työmaalla 
on kielletty. Vierailevat ajoneuvot saatetaan 
kohteelle.

• Lähestyessäsi työkonetta pidä huoli, että kuljettaja 
on havainnut sinut. Vasta, kun kuljettaja 
heilauttaa kättään merkiksi, voit lähestyä konetta.
PELKKÄ KONEEN PYSÄHTYMINEN EI OLE MERKKI 
HAVAITSEMISESTA!

• Älä kulje peruuttavan koneen takapuolelta.

• Kaikissa työmaalla liikkuvissa ajoneuvoissa on 
oltava 360°näkyvä varoitusvilkku.

• Työmaa on valaistava siten, että vähintään 
työskentelyalueet ovat selkeästi valaistut 
turvallisuuden varmistamiseksi.



Kiviainestyömaan liikennejärjestelyt

• Laitoksen liikennesuunnitelma on tehtävä 
kirjallisesti ennen työmaan aloittamista.

• Liikenteen ohjaus hoidetaan liikennemerkein, 
kyltein, opastauluin ja muilla selkeillä 
merkinnöillä.

• Jalankulku, kevyt- ja raskas liikenne tulee erottaa 
toisistaan.

Lisätietoa:

Kiviainesmonttujen liikennesuunnittelukäsikirja.



Kuljettimen turvavarusteet

• Kuljettimissa on oltava molemmin puolin koko 
niiden pituudella hätäpysäytysvaijerit.

• Kuljettimissa on oltava käyttövoimasta erottavat 
kytkimet, jotka on testattava kuukausittain. 

• Kuljettimien nielut ja pyörivien akselien päät on 
suojattava.



Sähkötoimisen laitoksen käyttövoimasta erottaminen

• Älä poista konesuojauksia ennen kuin laite on 
sammutettu ja erotettu käyttövoimasta.

• Lukitse turvakytkin turvalukolla ja aseta ”Ei 
saa käyttää” – varoituskyltti näkyvälle 
paikalle.

• Varmista koekäynnistyksellä, että olet 
erottanut juuri haluamasi kohteen 
energiansyötön.



Dieselkäyttöisen laitoksen käyttövoimasta erottaminen

• Älä poista konesuojauksia ennen kuin laite on 
sammutettu ja erotettu käyttövoimasta.

• Sammuta dieselmoottori ja poista virta-avain 
lukosta.

• Estä virran takaisinkytkentä lukitsemalla 
esimerkiksi sähkökaappi tai päävirta.

• Tarvittaessa sähkönsaanti valaistukseen tai 
muuhun tarkoitukseen hoidetaan toisesta 
laitteesta tai erillisestä aggregaatista.



Esimurskaimen syötön turvallisuus

• Eristetyn suoja-alueen on oltava vähintään 10m 
ajoluiskan molemmin puolin.

• Ajosillalla on oltava 1,1m korkeat, koneen 
nojaamisen kestävät kaiteet.

• Esimurskaimen ja ajosillan välisen kynnyksen on 
oltava vähintään 30cm korkea.

• Ajoluiskalla on oltava vähintään 70cm korkea 
pengerrys



Tulityöt

• Kaikilla tulityöhön osallistuvilla on oltava 
tulityökortti

• Tulitöiden tekeminen on luvanvaraista

• Tulityöluvan saa kirjoittaa tulityökortin omaava 
esimies.

• Tulityölupa on aina määräaikainen, voimassa 
enintään yhden viikon. Tulityölupa on annettava 
kirjallisena jokaiselle tulityöhön osallistuvalle.

• Tulityötä tehtäessä on varattava välittömästi 
saataville vähintään kaksi 43A 183BC teholuokan 
sammutinta (12kg), joista toisen voi korvata 
kahdella 27A 144BC (6kg)teholuokan 
sammuttimella. 

• Tulityön jälkeen jälkivartiointia on jatkettava 
vähintään 1 tunti. 

• Tulityössä on käytettävä siihen tarkoitettua 
suojavaatetusta.



Korkealla työskentely

• Korkealla työskenneltäessä on aina käytettävä 
putoamissuojausta.

• Putoamissuojauksena voidaan käyttää kaiteita, 
joiden korkeus on 110cm, välijohteet ovat 50cm 
välein ja alareunassa on 10cm korkea potkulista.

• Muita putoamissuojaimia ovat turvavaljaat ja 
köydet. Jäykkää köyttä saa käyttää vain 
putoamisen ennaltaehkäisemiseen.

• Putoamissuojauksen kiinnityspiste on pyrittävä 
löytämään pään yläpuolelta.

• Ennen valjastyön tekemistä on suunniteltava 
valjaiden varaan pudonneen henkilön 
pelastaminen. Aikaa tähän on vain 20 minuuttia 
ennen vakavien vammojen syntymistä!



Tikkaiden käyttö työmaalla

• Tikkaita saa käyttää tilapäisenä kulkutienä, jolloin 
niiden on ulotuttava 50cm noustavan tason 
yläpuolelle.

• Tikkaita saa käyttää putoamissuojauksen tai 
nostoapuvälineen irrottamiseen ja 
kiinnittämiseen.

• Tikkaita ei saa käyttää materiaalin siirtoihin -> 
kiivetään kädet vapaina

• Tikkaiden maksimipituus on 5m. Jatkettavia 
tikkaita ei saa käyttää.

• Käytettäessä tikkaita tilapäisenä kulkutienä, on ne 
kiinnitettävä yläpäästään luotettavalla tavalla.

• Tikkaissa on oltava alalevike. Alapään tukemiseen 
hyvä käytäntö on peittää levike varovasti 
kiviaineksella. Tämä tukee tikkaat lujasti 
paikoilleen.

• A-tikkaita ei saa käyttää murskaustyömaalla.



Hyväksyttyjä työalustoja

• Siirrettävät, sivutuelliset työtasot, joissa tukeva 
työtaso ja kaiteet.

• Työpukit. Maksimikorkeus 1m, joissa työtason 
koko min. 30 x 60 cm.

• Pyöräkoneella hiekasta tehdyt, kauhalla painaen 
tiivistetyt työtasot. 

• Rakennustelineet, jotka on asianmukaisesti 
pystytetty.



Henkilönostot

• Henkilönostoja ja korkealla työskentelyä tehdään 
vain silloin, kun työtä ei voi muulla tavoin 
suorittaa.

• Henkilönostoihin saa käyttää ainoastaan niihin 
hyväksyttyjä nostolaitteita. 

• Nostokoria käytettäessä on käytettävä myös 
turvavaljaita. Koneen heilahdus aiheuttaa 
putoamisvaaran.

• Työn nopeuttamiseksi ennakoi henkilönoston 
tarve ja valmistele etukäteen henkilönostimen 
reitti.



Nostojen ja siirtojen tekeminen työkoneilla

• Työmaalla voi nostaa ja siirtää taakkoja työkoneita 
käyttäen. 

• Toimenpiteet edellyttävät vaara-alueen 
tyhjentämistä kaikista ihmisistä. 

• Vaara-alue on työkoneen ja nostettavan taakan pisin 
ulottuma.

• Missään noston tai siirron vaiheessa ihmisiä ei saa 
olla vaara-alueen sisäpuolella. 

• Asennustöitä, joissa ihminen on lähellä taakkaa ei 
saa tehdä pyöräkonetta tai kaivinkonetta käyttäen. 

Lisätietoa: 
Ohje työkoneiden käytöstä nostamiseen.



Toiminta poikkeavassa tilanteessa

• Tee tilannearvio. Hätäilemällä saatat aiheuttaa 
lisävahinkoja.

• Pelasta välittömässä vaarassa olevat.

• Estä lisävahinkojen syntyminen.

• Varoita muita työmaalla olevia 

• Tarvittaessa hälytä apua numerosta 112. Ajo-
ohjeet ja koordinaatit työmaalle löytyvät 
työmaakopin seinältä.

• Järjestä pelastajille riittävä opastus kohteelle.



Työturvallisuus on yhteinen asia
Tämä Murskapakka on Ruduksen laatima opas turvalliseen 
työskentelyyn murskaustyömaillaan. Työturvallisuus on 
yhteinen asia ja INFRA ry on Ruduksen luvalla painattanut 
opasta muidenkin murskausalan yrittäjien käyttöön. Opas 
sisältää työturvallisuuden kannalta keskeisiksi havaittuja 
asioita. Nämä huomioimalla pääsemme kohti yhteistä 
tavoitetta: nolla tapaturmaa.
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