Sent: keskiviikko 26. helmikuuta 2020 12.27
Subject: suojavälinekaapit
Kysytään suojavaatteille ja -välineille erillistä henkilökohtaista suojavälinekaappia, jossa ei
saa säilyttää muuta vaatetusta. Eli käytännössä kokonaan toista kaappia.
Vaatimus on kova.
Mutta saattaa olla, että se tulee jatkossa kvartsipölyn vuoksi myös
viranomaismääräyksiin. Ja tästä syystä asiaa pengotaan tarkkaan jo nyt.
Osaatko sanoa, tai selvittää, onko teillä käytettävä kaappikalusto omaa vai vuokrattua? Ja
miten tuollaisen toisen kaapin sijoittaminen sosiaalitiloihin onnistuisi? Minne se mahtuisi?
Ja pystytäänkö arvioimaan, minkä verran se aiheuttaisi lisää kustannuksia sosiaalitilojen
osalta?
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Hei,
Työmaalla on pääsääntöisesti vuokrattua kalustoa. Skanskalla vuokraus tapahtuu
talon sisältä Skanska Rakennuskone Oy:ltä
Tällä hetkellä vaatekaapeissa ovat puhtaat omat vaatteet ja likaiset työvaatteet
samassa kaapissa. Kaapissa on muovinen roikkuva väliseinä, joka ei estä pölyn
leviämistä kaapin sisällä.
Poislukien kaivokset, luolat yms. erittäin likaiset työt.
Pölyisten vaatteiden säilyttäminen erillään tarkoittaa todennäköisesti erillisten
ovien taakse laitettavia omia ja työvaatteita. Nykyisin toimiva ohje
on Työturvallisuuskeskuksen oppaassa (alla). Ohjeiden mukaan
kaapinleveystarve/henkilö saattaa tulevaisuudessa olla 40cm -60cm. Tämä
sisältää siis kaksi ovea/henkilö. En usko, että mennään niin leveästi kuin (2x40cm)
80cm /henkilö.
Kaappien valikoimaa ja eri ratkaisuja näkyy alla olevassa kuvassa.

Työtturvallisuuskeskus:
Pukeutumistilan pinta-alaksi riittää 0,8 m2 vapaata lattiapinta-alaa jokaista tilaa
kerrallaan käyttävää kohti. Jos työ- ja käyttövaatteet säilytetään erillisessä
vaatekaapissa työhuoneessa tai samassa tai erillisessä pukeutumistilassa, tulisi
lattiapinta-alan olla vähintään 1,3 m2 työntekijää kohti. Vaatekaapin leveyden tulee
olla 30–50 cm säilytettävien työvaatteiden määrästä ja työn likaisuudesta riippuen.

Työministeriön päätös:
6 § Pukeutumistilat
Vaatteiden vaihtamista ja säilyttämistä varten on työntekijöille järjestettävä riittävän
tilavat pukeutumistilat.
Pukeutumistiloissa on oltava jokaiselle työntekijälle mahdollisuus työvaatteiden
sekä omien vaatteiden ja henkilökohtaisten tavaroiden säilyttämiseen toisistaan
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erillään lukitussa kaapissa. Kaapin vähimmäismittojen on oltava seuraavat: leveys
400 mm, syvyys 500 mm ja korkeus 1500―1800 mm.
Vaatekaappien etäisyyden vastakkaisesta seinästä on ovien avautumissuunnassa
oltava vähintään 1,4 metriä. Jos kaappirivit ovat vastakkain ja pukeutuminen
tapahtuu niiden välisessä tilassa, on kaappien välisen etäisyyden oltava vähintään
2,1 metriä.

Kustannukset karkeasti (2020):

Määräykset asettavat tarkat määritelmät tämän hetken ja todennäköisesti
tulevaisuuden pukeutumistiloille.
Kertaluontoisia kuluja tulee vaatekaappien uusimisesta hieman leveämpään ja
ilmanvaihtoon kytkettyyn noin 450 €/henkilö +alv24% sekä lisääntyneestä
neilömetritarpeesta 0,8m2 -> 1,4m2 (noin 530 €/m2) +43% 230 €+alv. Yhteensä
680€/hlö.
Vaihtoehtoisesti vuokrattuna tämä tarkoittaa noin 13,60€/kk/hlö + alv24%.

Tässä on muutamia eri malleja www.punta.fi
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