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Tiivistelmä 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Tampereen ammattikorkeakoulun 
paperilaboratoriossa työskentelyyn liittyviä vaaroja ja riskitekijöitä. Vaaratekijät 
laboratorio-olosuhteissa liittyivät työympäristöön, työtiloihin ja niiden rakenteisiin, 
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pääaiheena oli työssä käytettävien sekä laitteiden että koneiden vaarojen kartoitus ja 
opiskelijoille helppolukuisten turvaohjeiden laatiminen, jotta laitteiden käyttö olisi 
turvallista. 
 
Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa selvittämään työpaikalla ilmenevät 
turvallisuutta ja terveyttä koskevat vaara- ja haittatekijät sekä mahdollisuuksien mukaan 
poistamaan tai minimoimaan ne. Opinnäytetyön lähtökohtana oli työantajan 
näkökulmasta riittävien ja lain mukaan pätevien turvaohjeiden suunnittelu 
laboratoriossa käytettäville laitteille ja koneille. Turvallisen laboratoriotyöskentelyn 
kannalta olennaista oli myös selvittää henkilöihin kohdistuvat vaara- ja haittatekijät 
työtiloissa ja menetelmissä.  
 
Työympäristön, työtilojen ja -menettelyjen arvioinnissa apuna käytetty aineisto koostui 
asiantuntijoiden laatimasta kirjallisuudesta sekä www-sivustoista. Laitteiden ja 
koneiden turvaohjeiden määrittelyssä lisänä olivat mahdolliset laitevalmistajien omat 
ohjeet sekä käytännössä esiin tulleet havainnot laboratoriotyöskentelyssä.  
 
Työturvallisuus vaatii toteuttajaltaan jatkuvaa kehitystä, seurantaa ja uusien 
menetelmien suunnittelua. Tässä opinnäytetyössä on pyritty ratkaisemaan 
laboratoriolaitteiden käyttöön sekä työmenetelmiin liittyvät akuutit vaaratekijät. Työtä 
voi myös käyttää apuna työturvallisuuden kehittämiseen jatkossa sekä uusien 
työmenetelmien ja toimintamallien suunnittelussa.   
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Abstract 
 
The aim of this thesis work was to find what kinds of risks there are involved in the 
laboratory working in the paper laboratory of Tampere polytechnic, university of 
applied sciences. The risk factors in the paper laboratory circumstances are related to 
the working environment itself, the working conditions and space, the working 
methods, the equipment used in working, the tools and different chemicals. The main 
target of the work was to map out the risks and dangers involved in the instruments and 
machines and to establish an extensive readable instruction for the equipment. 
 
The Finnish law concerning work safety puts the employer under an obligation to 
outline the risks and drawbacks related to safety and health in the work place and to 
eliminate and minimize the risks, if possible. The starting point for this thesis work was 
in employers` point of view to plan legitimate and good safety guidelines for using the 
instruments and devices in the laboratory. For safe laboratory working, it was also 
necessary to study the risks and dangers focused on the workers during working in the 
laboratory. 
 
The data collected when observing the working environment, working space and 
working procedure was composed out of literature written by experts in the field and 
data gained from the internet. Also when defining the safety regulations for the safe 
working, the directions of the manufacturers of the devices and instruments and also the 
approved working methods were used. 
 
Maintaining the working safety requires constant developing, monitoring and planning 
of new, safe, methods. In this thesis work it was aspired to solve the acute risks and 
dangers related to working methods and using of the equipment in the Tampere 
Polytechnic. This work can be used freely in developing the working safety all over and 
for developing new working methods and patterns. 
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1 Johdanto
 
Työturvallisuuslain tarkoituksena on ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja sekä 

muita työntekijän terveydelle aiheutuvia haittoja työstä ja työympäristöstä. Laissa on 

työnantajaa koskevia velvoitteita ja säännöksiä, joita työnantajan tulee noudattaa ja 

valvoa työpaikalla. Lakia sovelletaan myös oppilaitoksiin, jonka toimitiloissa ja jonka 

alaisuudessa työtä tehdään. Työntekijöille on myös laissa säädetty tiettyjä velvoitteita. 

Tämän työn alkuosassa keskitytään työturvallisuuslain säännöksiin työpaikalla.  

 

Seuraavassa luvussa selvitetään työympäristön ja työmenetelmien vaikutusta työpaikan 

turvallisuuteen. Käsiteltävänä on työntekijän yksilöllisiä toiminnan malleja, kuten 

ergonomia, sekä yleisesti työympäristön turvallisuuteen ja sen parantamiseen liittyviä 

tekijöitä. Luvussa keskitytään erityisesti paperilaboratorion toimintaan keskeisesti 

liittyviin työturvallisuuden seikkoihin. Käsiteltävät asiat ovat yleensä luonteeltaan 

suosituksia, mutta tässä opinnäytetyössä on pyritty tarkastelemaan asioita siten, että ne 

täyttäisivät myös lailliset vaatimukset. 

 

Opinnäytetyön liitteissä ovat paperilaboratoriossa olevien laitteiden ja koneiden 

yksilölliset turvallisuusohjeet. Turvallisuusohjeet sisältävät mahdollisuuksien mukaan 

laitevalmistajan omat turvaohjeet laitteen käytöstä sekä käytännössä hankitut 

kokemukset ja arviot työturvallisuuteen liittyvistä tekijöistä laitteen käytössä. 

Turvaohjeissa on pyritty selvittämään mahdollisimman tarkasti kaikki riskitekijät, jotka 

laitteiden käyttöön voisivat liittyä.  

Tarkoituksena on, että paperilaboratoriossa työskentelevä oppilas tutustuu liitteissä 

oleviin turvallisuusohjeisiin ja sääntöihin, ennen laboratoriossa aloitettavaa 

työskentelyä.  
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2 Työturvallisuuslain tarkoitus ja soveltamisala 
 

Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita ja siten 

ylläpitää ja turvata työntekijöiden työkykyä. Toisena tarkoituksena on ehkäistä 

työtapaturmia ja ammattitauteja sekä muita työntekijän terveydelle aiheutuvia haittoja 

työstä ja työympäristöstä. Laissa käytettävällä terveyskäsitteellä tarkoitetaan sekä 

fyysistä että henkistä terveyttä. Useimmissa säännöksissä on kuitenkin asian luonteen 

vuoksi kysymys fyysisen terveyden suojelemisesta, koska työn ja psyykkisen sairauden 

välinen syy-yhteyden toteaminen on äärimmäisen hankalaa. /9/ 

 

Työnantajan velvoitteista käytetään työturvallisuuslaissa useita ilmaisuja. Joissakin 

säännöksissä edellytetään, että työssä aiheutuva vaara on mahdollisimman vähäinen ja 

toisessa tekstikohdassa taas, ettei vaaraa ole. Erilaisista ilmaisuista huolimatta lain 

työnantajalle asettama velvoite huolehtia työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä on 

aina samansisältöinen. Velvoitteella tarkoitetaan vaaran ja haitan minimoimista. /9/ 

 

2.1 Lain yleinen soveltamisala 
 

Työturvallisuuslain 2. §:n mukaan lakia sovelletaan lähes kaikkeen toisen palveluksessa 

tehtävään palkkatyöhön. Lain soveltamisalaan kuuluvat kuitenkin myös eräät lain 4. 

§:ssä luetellut työn tekemisen tilanteet, joissa työntekijä ei ole varsinaisessa työ- tai 

virkasuhteessa. Tällaisia tilanteita, joihin lakia sovelletaan, ovat mm. oppilaitos tai jokin 

muu laitos, jonka toimitiloissa tai jonka alaisena työtä tai muuta toimintaa tehdään. /9/ 

 

2.2 Työnantajan yleiset velvollisuudet 
 

Työturvallisuuslaki korostaa työnantajan oma-aloitteista turvallisuuden hallintaa. 

Työnantajan yleisiä turvallisuuden hallintaan liittyviä velvoitteita on lueteltu 

työturvallisuuslain 2. luvussa. Keskeisiä velvoitteita työnantajalle on työpaikan vaara- ja 

haittatekijöiden tunnistaminen, niiden merkityksen arviointi työntekijän turvallisuudelle 

sekä riittäviin toimenpiteisiin ryhtyminen vaara- ja haittatekijöiden minimoimiseksi.  
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Lain 2. luvun säännökset eivät kuitenkaan edellytä erityisten vahvistettujen ja yleisesti 

hyväksyttyjen hallintajärjestelmien käyttöönottoa. Asiaan liittyvät mallit ja standardit 

ovat hyvänä oppaana turvallisuuden hallinnassa. /9/ 

 

2.3 Yleiset suojeluperiaatteet 
    

Työnantajan tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa työturvallisuuden ennalta 

ehkäiseviä yleisiä periaatteita valitessaan, mitoittaessaan ja toteuttaessaan 

työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Työturvallisuuslain 8. §:n 3. 

momentissa on lueteltu yleiset suojeluperiaatteet. /9/ 

 

Säännöksessä luetellut yleiset suojeluperiaatteet ovat: 

 

1. vaara- ja haittatekijöiden syntymisen estäminen 

2. vaara- ja haittatekijöiden poistaminen tai, jos tämä ei ole mahdollista, niiden 

korvaaminen vähemmän haitallisilla 

3. yleisesti vaikuttavien työsuojelutoimenpiteiden toteuttaminen ennen yksilöintiä 

4. tekniikan ja muiden käytettävissä olevien kainojen kehityksen huomioon 

ottaminen. /9/  

   

2.4 Tarkkailuvelvoite 
 

Yleiseen huolehtimisvelvoitteeseen liittyy työnantajan velvoite tarkkailla työympäristöä 

ja työtapojen turvallisuutta sekä toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn 

turvallisuuteen. Tarkkailuvelvollisuutta koskeva säännös ei kuitenkaan edellytä 

erityisten seuranta- tai tilastointijärjestelmien luomista, vaan tarkkailun järjestäminen 

jää työnantajan ratkaistavaksi. /9/ 

 

2.5 Työsuojelun toimintaohjelma 
 

Työturvallisuuslaki sisältää työsuojelun toimintaohjelmaa koskevan säännöksen. 

Säännöksen tarkoituksena on työnantajan ennaltaehkäisevää työsuojelua koskevan 

toimintapolitiikan vahvistaminen. Työnantaja voi kuitenkin valita ohjelmalle sopivan 
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muodon, laajuuden ja sisällön riippuen yrityksen tai laitoksen koosta ja muista 

yksilöllisistä seikoista. /9/ 

 

Ennalta ehkäisevän toimintapolitiikan ja turvallisuuden hallinnan keskeinen elementti 

onkin työn vaarojen ja haittojen selvittäminen ja arviointi. /9/ 

 

2.6 Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi 
 

Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi ovat turvallisuuden hallinnassa keskeisellä 

sijalla. Työturvallisuuslain 10. § työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa koskee 

kaikkia työnantajia yrityksen tai toimialasta ja koosta riippumatta. /9/  

 

Säännöksen mukaan työnantajan on riittävien toimenpiteiden mukaan pyrittävä 

selvittämään ja tunnistamaan työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen kohdistuvat 

haittatekijät, työssä ja työympäristössä. Tunnistetut haittatekijät on ensisijaisesti 

pyrittävä poistamaan, tai jos tämä ei ole mahdollista, ovat jäljelle jäävät haitat pyrittävä 

minimoimaan./9/ 

 

Laissa ei kuitenkaan edellytetä vahvistetun tai yleisesti käytössä olevan mallin mukaisia 

menettelytapoja, vaan työnantajalla on mahdollisuus valita kuhunkin tilanteeseen 

parhaiten sopivat toimintatavat työpaikkakohtaisesti. Tarkoituksena on, että työpaikan 

vaara- ja haittatekijät tulevat riittävän hyvin selvitetyksi ja tunnistetuksi. Olemassa on 

kuitenkin alemmanasteisia säännöksiä, kuten kemiallisista tekijöistä työssä annetulla 

asetuksella, jossa on annettu yksityiskohtaisia säännöksiä riskin arvioinnissa. /9/ 

 

2.7 Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö 
 

Työpaikalla olevien vaarojen selvittämis- ja arviointivelvoite kohdistuu työnantajaan. 

Työturvallisuuslainkin tarkoittamassa mielessä työpaikkaselvitys riittää selvitykseksi 

työpaikan vaaroista monessa tapauksessa. Ellei työnantajalla kuitenkaan ole omassa 

organisaatiossa riittävää asiantuntemusta haitta- ja vaaratekijöiden selvittämiseksi, tulee 

työnantajan käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Työnantajan on kuitenkin varmistettava 

ulkopuolisen palvelun tarjoajan riittävä pätevyys. Työnantaja on vastuussa toimenpiteitä 
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koskevien päätöksiensä oikeellisuudesta riippumatta siitä, perustuuko päätös 

työnantajan omaan vai ulkopuolisen asiantuntijan arviointiin. /9/ 

 

Työterveyshuolto on luonteva asiantuntijataho. Työterveyshuollon laatimaa 

työpaikkaselvitystä on hyvä käyttää apuna tai pohjana vaarojen tunnistamiseksi ja 

selvittämiseksi. /9/ 

 

2.8 Työympäristön suunnittelu 
 

Turvallisuuden kannalta tärkeimmät ratkaisut työympäristön, työtilojen, niiden 

rakenteiden, työmenetelmien ja työssä käytettävien työvälineiden ja aineiden suhteen 

tehdään suunnitteluvaiheessa. Työturvallisuuslain 12. §:ssä on säädöksiä 

työympäristöstä ja työn turvallisuudesta. /9/ 

 

Työnantajan suunnitteluvelvoite kohdistuu rakenteellisen työympäristön lisäksi 

koneiden, laitteiden ja kemikaalien käyttöolosuhteiden suunnitteluun. Koneiden ja 

laitteiden rakenteellinen turvallisuussuunnittelu kuuluu valmistajan velvoitteisiin./9/ 

 

Jos suunnittelu on annettu ulkopuolisen suunnittelijan tehtäväksi, on tällä itsenäinen 

velvollisuus huolehtia siitä, että työturvallisuuslainsäädännön vaatimukset otetaan 

huomioon siinä laajuudessa, kuin suunniteltavan kohteen suunnittelijalle ilmoitettu 

käyttötarkoitus edellyttää. /9/ 

 

2.9 Työntekijöiden velvollisuudet 
 

Työnantajan ensisijaisen vastuun periaate on yhtenä lähtökohtana työturvallisuuslaissa. 

Tämä ilmenee muun muassa siten, että työntekijään kohdistuvia velvoitteita on varsin 

vähän, eikä niiden rikkomisesta ole asetettu rangaistusseuraamuksia. ”Työntekijöille 

säädetyt velvollisuudet eivät lievennä työnantajan vastuuta”, työympäristön 

perusdirektiivien mukaan. /8/ 
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Työturvallisuuslain 18.−22. §:n mukaan työntekijän on 

 

- asianmukaisesti ja käytettävissä olevin keinoin huolehdittava niin omasta kuin 

muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä 

- noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaan antamia määräyksiä 

- muutoinkin noudatettava työssä edellytettävää turvallisuutta, järjestystä 

siisteyttä, huolellisuutta ja varovaisuutta 

- vältettävä muita työntekijöitä haittaavaa häirintää ja epäasiallista kohtelua 

- käytettävä ja huolellisesti hoidettava hänelle annettuja suojeluvälineitä, samoin 

kuin käytettävä työvälineitä ja käsiteltävä vaarallisia aineita oikein ja ohjeiden 

mukaisesti. /8/ 

 

Työntekijän on lisäksi ilmoitettava välittömästi työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle 

työvälineissä ja -oloissa havaitsemistaan työturvallisuutta vaarantavista tekijöistä. 

Välitöntä vaaraa aiheuttavat tapaukset työntekijän on mahdollisuuksien mukaan itse 

poistettava, mutta tällöinkin asiasta on ilmoitettava työnantajalle. /8/ 
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3 Ergonomia 
 

Ergonomia kuvaa ihmisen, työn ja tekniikan vuorovaikutusta. Sen tarkoitus on vähentää 

tarpeetonta kuormitusta työssä, suunnittelemalla työ ihmisen ominaisuuksien, kykyjen 

ja tarpeiden mukaisiksi. Ergonomian keskeisimpänä tavoitteena on ihmisen turvallisuus, 

terveys ja hyvinvointi sekä toiminnan tehokkuus ja sujuvuus. /5,10/ 

 

3.1 Taakan käsittely 
 

Teollisuudessa raportoiduista tapaturmista noin neljännes liittyi kappaletavaran 

käsittelyyn käsin. Näistä tavarankäsittelytapaturmista 50 % liittyi selkään ja 30 % oli 

hartian, käsivarren tai selän rasitusoireita tai nyrjähdyksiä. Selkätapaturmista noin 60 % 

liittyivät nostamiseen ja kantamiseen. /5/ 

 

3.2 Nostotyö 
 

Raskaita nostoja suoritettaessa on arvioitava työn keskeisimmät kuormitustekijät, joita 

ovat taakan paino, työasento ja nostotiheys. Itse nostajaan kohdistuvaan kuormitusta 

arvioitaessa on myös muistettava, että yksilöllisten erojen lisäksi nostajan toiminta- ja 

työkyky vaihtelee eri aikoina. Jos käytössä ei ole sopivaa nostoapuvälinettä, tulee 

nostotyö suorittaa mahdollisuuksien mukaan nosto työparina tai useamman henkilön 

kanssa yhdessä. /12/ 

 

Nostojen ja tavaransiirtojen suunnittelussa on olennaista 

- tarkistaa, että nostoalusta on tukeva ja tasainen 

- poistaa nostamista hankaloittavat esteet 

- varata tarvittaessa apuvälineitä tai työpari, jos taakka on liian suuri tai raskas 

yksin nostettavaksi 

- tarkistaa, että taakka on tasapainossa. /12/ 
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Varsinainen nostotyö suoritetaan turvallisesti siten, että 

- otetaan haara- tai käyntiasento jalkojen ollessa tukevasti lattiassa 

-  asetutaan mahdollisimman lähelle taakkaa 

- kyykistytään selkää eteen kallistaen niin, että saadaan tukeva ote taakasta 

- nostetaan hallitusti käyttäen jalkoja apuna 

- pidetään taakka koko ajan mahdollisimman lähellä vartaloa 

- vältetään riuhtaisua ja vartalon kiertoa noston aikana. /12/ 

 

3.3 Istuma- ja näyttöpäätetyöskentely 

Huonosti mitoitettu istumatyöpaikka ja pitkä-aikaisesti samana pysyvä istuma-asento 

voi aiheuttaa staattista pysyvää jännitystä selän, niskan, ja hartioiden seudulla. Sopivalla 

tauotuksella sekä työn lomassa tehtävillä venytysliikkeillä voidaan poistaa 

istumatyöhön liittyviä ongelmia. Näyttöpäätetyöskentelyssä on myös hyvä välillä 

lepuuttaa silmiä. Suurin osa istumatöistä, kuten näyttöpäätetyö ja kevyt asennustyö, on 

helpointa kyynärvarren korkeudella. /3,5,12/ 

Pitkä-aikaisessa istuma- ja näyttöpäätetyöskentelyssä, työpisteen sijoittelussa on 

huomioitava seuraavia seikkoja: 

- Työtason ja työtulin korkeus on sopiva työntekijän mittoihin. 

Korkeussäädössä voi tarvittaessa ottaa avuksi jalkatuen. Tuolin ja 

työtason väliin tulee jäädä riittävä jalkatila. 

- Näyttöruudun katselukulma on oikea, jolloin näyttöruudun asento tulee 

olla säädettävissä. 

- Näppäimistö ja hiiri ovat sopivalla etäisyydellä, jolloin estetään käsien 

kipeytyminen ja väsyminen. Käsien tukemiseen on riittävästi pöytäpinta-

alaa. 

- Valaistus on sijoitettu siten, ettei synny häikäisyjä ja näyttöpäätteelle 

häiritseviä heijastumia. 

- Näyttöruudun ja ympäristön valotiheyden kontrastierot eivät saa olla 

liian suuria. /12/ 
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3.4 Seisomatyöskentely 
 

Ihmisen seistessä kuormittuvat erityisesti alaraajat, jolloin paino jakaantuu tasaisesti 

lonkka-, polvi- ja nilkkanivelten nivelpinnoille. Painon siirtyessä yhdelle jalalle niveliin 

kohdistuva kuormitus kaksinkertaistuu. Myös ääriasennoissa ja kyykistyttäessä kuorma 

nivelsiteissä kasvaa. Paikallaan seisottaessa alaraajojen lihakset ja verenkierto rasittuvat 

huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi käveltäessä tai liikuttaessa. 

Seisomatyöpisteen suunnittelulla voidaan myös vähentää hartia- ja niskavaivojen 

vaaraa. /7/ 

 

Seisoma-asennon etuna on hyvä ulottuvuus ja mahdollisuus käyttää voimaa 

tehokkaammin kuin istuessa, mutta jatkuva seisominen myös kuluttaa energiaa ja 

ihminen väsyy. Työ olisikin hyvä muuttaa istumatyöksi, mikäli se on työn teon kannalta 

mahdollista. Paras tulos kuitenkin saavutetaan, kun työhön liittyy sopivassa suhteessa 

istumista, seisomista ja kävelyä, ja kun työntekijä voi itse säädellä työtapojaan ja 

asentojaan. /7/ 
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4 Yleinen työympäristö 
 
Työympäristössä ja työtiloissa saattaa esiintyä fysikaalisia, biologisia ja kemiallisia 

tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Nämä haittatekijät pitäisi pyrkiä 

minimoimaan ensisijaisesti teknisin ja organisatorisin keinoin. Jos haittatekijöitä ei 

kuitenkaan pystytä näin poistamaan, on syytä ottaa käyttöön henkilönsuojaimia. /11/ 

 

4.1 Sisäilma 
 

Hyvä sisäilma paitsi lisää työntekijöiden hyvinvointia, on myös usein taloudellisesti 

kannattavaa. Sisäilman huono laatu voi aiheuttaa viihtymättömyyttä, oireita ja jopa 

sairauksia. /11/ 

 

Hyvän sisäilman tärkeimmät tekijät ovat oikea huonelämpötila, sopiva ilman kosteus, 

puhtaus ja raikkaus. /16/ 

 

Viihtyvyyden kannalta huonelämpötilan tulisi olla lämmityskaudella toimistotiloissa 

noin 20−22 °C. Tätä korkeampi huonelämpötila lisää ilman kuivuuden tunnetta ja 

materiaalien epäpuhtaus päästöjä. Myös huoneilman suhteellinen kosteus pienenee 

huonelämpötilan noustessa. Matalampi huonelämpötila taas alentaa viihtyisyyttä ja lisää 

vedon tunnetta. On myös arvioitu, että yhden asteen huonelämpötilan lasku säästää noin 

viisi prosenttia lämmitysenergian kulutusta. /11/ 

 

4.2 Ilmanvaihto 
 

Riittävällä ilmanvaihdolla ylläpidetään sisätiloissa ihmiselle terveellistä ilmastoa, 

ulkoisen sään ja sisätiloissa tapahtuvasta toiminnan vaihteluista huolimatta. Huonosti 

suunniteltu ilmanvaihtolaitteisto ja -kanavisto levittää ilman epäpuhtauksia ja voi laskea 

työntekijöiden vireystilaa ja nostaa ilman epäpuhtauksien määrän haitalliselle tasolle. 

Myös paloturvallisuuden riski voi kasvaa huonon ilmanvaihtolaitteiston takia. 

Ilmanvaihtojärjestelmän venttiilit ja suodattimet tulisi puhdistaa pari kertaa vuodessa. 

/16/ 
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4.3 Kosteus 
 

Ilman kosteus vaikuttaa lämpötilan kokemiseen, lämpöviihtyvyyteen, hengitykseen, 

sekä ihon ja limakalvojen kosteustasapainoon. Ilman kosteus saattaa siten aiheuttaa 

välillisesti terveydellistä haittaa sekä edesauttaa pölyn ja bakteerien leviämistä ja 

kasvua. Istumatyössä ja muissa kevyissä töissä kosteus vaikuttaa vain vähän 

lämpöviihtyvyyteen ja elimistön kuormitukseen, mutta työn raskauden kasvaessa 

kosteuden merkitys lisääntyy. /16/ 

 

4.4 Melu 
 

Melu on yleisimpiä työperäisiä haittoja ja altistuminen voimakkaalle melulle saattaa 

aiheuttaa tilapäistä kuulon heikkenemistä (kuvio 1). Pitkäaikainen melu voi myös 

heikentää kuuloa pysyvästi ja aiheuttaa parantumattomia vaurioita sisäkorvaan. Melu 

voi myös aiheuttaa henkistä ärtymystä, unihäiriöitä ja suorituskyvyn heikkenemistä. 

Melu myös heikentää keskittymiskykyä ja voi estää korvaa aistimasta esimerkiksi 

varoitusääniä, jolloin tapaturmavaara kasvaa. /14/ 

 

Päivittäiselle melualtistukselle on säädetty alempi ja ylempi toiminta-arvo. Jos 

päivittäinen melualttius ylittää alemman toiminta-arvon (80 desibeliä) työnantajan on 

varattava työntekijän käyttöön henkilökohtaiset kuulonsuojaimet. Ylemmän toiminta-

arvon (85 desibeliä) ylittyessä työntekijän on käytettävä kuulonsuojaimia ja työnantajan 

on laadittava ja toteutettava meluntorjuntaohjelmaa. /14/ 

 

Melussaolon riskirajat

80
85
90
95

100
105
110
115
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min
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3m
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1,5
min

dB

 
Kuvio 1: Melussaolon riskirajat /7/
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4.5 Valaistus 

 

Työpaikalla tulee olla riittävä valaistus sekä varavalaistus tärkeillä poistumisreiteillä ja 

ikkunattomissa tiloissa (taulukko 1). Koska valon tarve ja näkökyky ovat 

henkilökohtaisia ominaisuuksia, olisi tärkeää, että valaistuksessa olisi riittävät 

säätömahdollisuudet tilanteeseen ja työntekijän yksilöllisesti sopivan valaistuksen 

löytämiseksi. /18/ 

 

Hyvä valaistus helpottaa työskentelyä ja edistää turvallista liikkumista työtilassa. 

Hyvällä valaistuksella voi myös vaikuttaa työviihtyvyyteen ja ihmisen vireystilaan. 

Valaistusvoimakkuus ja suoran tai epäsuoran häikäisyn välttäminen kuuluvat hyvään 

valaistukseen.  Koska suoraan edestä tuleva valo vähentää kontrasteja ja siten vaikeuttaa 

tarkkaa näkemistä, valon olisi hyvä tulla työskentelyalueelle sivuilta tai takaa. /18/ 

Tärkeimmät näköympäristöön vaikuttavat tekijät ovat: 

- valaistusvoimakkuus 

- valotiheys 

- valon suunta 

- häikäisy 

- kohde- ja yleisvalaistus 

- valon väri värintoisto-ominaisuudet. /18/ 

Valaistusvoimakkuus ilmaisee pinnalle lankeavan valon määrän ja valotiheys pinnasta 

heijastuvan valon määrää. Valaistusvoimakkuuden raja-arvoja ei ole asetettu 

lainsäädännössä. /18/
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Taulukko 1: Eri tehtävien vaatimat valaistusvoimakkuudet /6/ 
suositeltava 
valaistusvoimakkuus 
(lx) 

tila tai työskentelyolosuhde esimerkkejä 

20−30−50 ulkotyöalueiden yleisvalaistus  
50−75−200 tilat, joita ei käytetä jatkuvasti työskennellessä eteiset, aulat, varastot 
200−300−500 yksinkertaiset näkötehtävät paperikonesalit, maalaamot, karkea 

penkkityö  
300−500−750 kohtuullista tarkkuutta vaativat näkötehtävät toimistot, luokkahuoneet, 

laboratoriot 
500−750−1000 tarkkuutta vaativat näkötehtävät pankkien asiakaspalvelu, 

avotoimistot, melko tarkka kone- ja 
penkkityö, tarkka piirustustyö 

750−1000−2000 erittäin suurta tarkkuutta vaativat näkötehtävät värintarkastus, värinmäärittely, 
tarkka kone- ja penkkityö, tarkka 
piirustustyö 

1000−2000−3000 pitkäaikaiset erittäin vaativat näkötehtävät mikroelektroniikka, käsinkaiverrus, 
mikroskopiointi 
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5 Työympäristön järjestys ja siisteys 
 

Hyvä järjestys ja siisteys työpaikalla paitsi parantavat työ- ja paloturvallisuutta, myös 

helpottavat ja nopeuttavat työskentelyä sekä lisäävät viihtyvyyttä. Huomattava osa 

työtapaturmista on kompastumisia ja liukastumisia, jotka usein johtuvat työpaikan 

epäjärjestyksestä ja epäsiisteydestä. /7/ 

 

Kulkeminen työpaikalla tulee olla turvallista ja esteetöntä, jolloin käytävien ja 

kulkuteiden täytyy olla siistejä ja järjestyksessä. Työkalut ja muut työssä tarvittavat 

tarvikkeet on aina käytön jälkeen palautettava paikoilleen ja niitä on säilytettävä 

asianmukaisesti. /7/ 

 

Erityistä huomiota siisteydessä on kiinnitettävä siihen, että sammutusvälineiden ja 

sähkökaappien edustat ovat siistit, jottei mahdollisen tulipalon syttyessä lisätä palon 

aiheuttamia vahinkoja ja hidasteta sammutustyötä. Turvallisuuden kannalta on myös 

tärkeää, että työssä syntyvät jätteet lajitellaan ja käsitellään asianmukaisesti. Työpaikan 

järjestyksestä ja siisteydestä huolehtiminen kuuluu jokaiselle ja tärkeä osa työtä. /7/ 
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6 Paloturvallisuus 
 

Työpaikan yleinen järjestys, siisteys ja jätehuolto ovat keskeisiä osia päivittäisessä 

paloturvallisuudessa. Valaisimet, sähkökaapit ja kaapelihyllyt on pidettävä pölyttöminä. 

Syttyvät materiaalit on poistettava koneiden ja työpisteiden lähistöltä.  

Palontorjuntatoimien suunnittelussa on otettava huomion työssä käytettävien 

tarveaineiden syttymisvaara sekä niistä aiheutuvien palokaasujen myrkyllisyys. 

Selvittää pitäisi myös koneiden ja laitteiden käyttöön liittyvä ja staattisen sähkön 

aiheuttama syttymisvaara. /7/ 

 

Hätätilanteiden varalta on jokaiselle työntekijälle annettava suojeluohjeet. 

Työntekijöiden on tunnettava turvallinen poistumisreitti rakennuksesta, osata tehdä 

hätäilmoitus sekä tiedettävä, missä on lähin alkusammutin ja osattava käyttää sitä. 

Työnantajan on huolehdittava käsisammuttimien määräaikaisista tarkastuksista sekä 

huolloista aina käytön jälkeen. /7/ 
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7 Kemikaalit 
 

Kemikaalilaki velvoittaa kemikaalin valmistajaa varustamaan terveydelle ja 

ympäristölle vaarallisten kemikaalien pakkaukset vaaraa ja suojautumista koskevilla 

merkinnöillä sekä toimittamamaan käyttäjälle käyttöturvallisuustiedotteen. 

Käyttöturvallisuustiedote sisältää ensikäden tiedot kemikaalin ominaisuuksista, 

vaaroista ja tarvittavista turvallisuus toimista. /1/ 

 

Työnantajan velvollisuus on varmistaa, että vaarallisen kemikaalin pakkausmerkinnät 

ovat vastaanottaessa asianmukaiset ja työpaikalle on toimitettu asianmukainen 

käyttöturvallisuustiedote. Työnantajan tulee pitää erillistä luetteloa kaikista työpaikalla 

käytettävistä kemikaaleista sekä säilyttää käyttöturvallisuustiedotteet arkistoituina. 

Kemikaaliluettelosta tulee käydä ilmi kemikaalin luokitus sekä ominaisuuksista ja 

käyttöturvallisuudesta, työskentelyn kannalta tarpeellinen tieto. Kemikaaliluettelo tulisi 

olla kauppanimien mukaisessa järjestyksessä. Jäljennökset kemikaaliluettelosta ja 

käyttöturvallisuustiedotteista tulisi toimittaa työpaikan työsuojeluvaltuutetulle. Niiden 

tulee myös olla työntekijöiden nähtävillä. /1/ 

 

Työnantajan tulee myös selvittää kemikaalien työssä altistumisen luonne ja määrä, 

jolloin työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvat riskit voidaan arvioida ja 

tarpeelliset torjuntatoimet suorittaa. Kemikaalien vaarallisuus voidaan selvittää niiden 

luokituksista, merkinnöistä ja käyttöturvallisuustiedotteista. Tarvittaessa voidaan pyytää 

lisätietoja kemikaalin toimittajalta./1/ 

 

Työnantajan on myös hoidettava työntekijöiden riittävä opastus ja koulutus kemikaalien 

käsittelyyn, samoin kemikaalien varastointi, säilytys ja jätteiden asianmukainen 

käsittely. /13/ 

 
 

 

 

 

 

 



 22 (31)

8 Säteily 
 

Säteilyt voidaan jakaa ionisoivaan ja ionisoimattomaan säteilyyn. Terveysriskiä 

aiheuttavaa ionisoivaa säteilyä esiintyy vain harvoissa työpaikoissa, esimerkiksi 

ydinvoimaloissa, röntgentutkimuksissa tai radioaktiivisia aineita käsiteltäessä. 

Ionisoivan säteilyn lähteet ja kuljetuspakkaukset pitää työpaikalla merkitä 

varoitusmerkein (SFS 4016). /4,17/ 

 

Ionisoimattomaan säteilyyn kuuluvat ultraviolettisäteily, infrapuna- eli lämpösäteily, 

lasersäteily sekä radiotaajuiset ja pientaajuiset sähkömagneettiset kentät. Näistä 

ultraviolettisäteilyä, lasersäteilyä ja infrapunasäteilyä sanotaan myös optiseksi 

säteilyksi. Ionisoimaton säteily ionisoi kohdemateriaalin, esimerkiksi ihmiskehon osia, 

ja se aiheuttaa pääasiassa palautuvia solutason muutoksia, kuten lämpötilan kohoamista. 

/4,17/ 

 

8.1 Radiotaajuiset sähkömagneettiset kentät 
 

Radiotaajuisen säteilyn aiheuttamat terveysvaikutukset ovat toistaiseksi huonosti 

selvillä. Kehoon absorboituessaan radiotaajuinen säteily muuttuu lämmöksi. Nykyiset 

ohjearvot perustuvatkin lämpövaikutukseen. Kysymys on lähinnä kentän 

voimakkuudesta, johon säteilyn vaikutukset määräytyvät. Suurtaajuuskuumentimet, 

mikroaaltouunit, lääkinnälliset hoitolaitteet ja tutkat ovat esimerkkejä niistä 

sovelluksista, joissa käytetään radiotaajuisia sähkömagneettisia kenttiä. /4,17/ 

 

8.2 Pientaajuiset sähkömagneettiset kentät 
 

Pientaajuisia sähkömagneettisia kenttiä esiintyy sähkövoiman tuottamisessa ja siirrossa, 

tasavirtalaitteissa ja verkkotaajuisissa sähkölaitteissa. Heikkojen sähkömagneettisten 

kenttien, kuten näyttöpäätteiden, aiheuttamia terveyshaittoja ei ole pystytty 

kiistattomasti todistamaan. Elektronisten laitteiden ympärille syntyvän staattisen 

sähkökentän on kuitenkin epäilty aiheuttavan iho-oireita tai jopa sähköyliherkkyyttä. 

Suomessa ei ole kuitenkaan annettu ohjearvoja pientaajuisille (alle 100 kHz) 

sähkömagneettisille kentille./4,17/ 
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8.3 Laserit 
 

Laserit luokitellaan niiden aiheuttamien terveysriskien perusteella. Turvallisuusluokat 

ovat 1, 2, 3A, 3B ja 4. Laserlaitteessa tulee olla merkintä, mihin turvallisuusluokkaan 

laite kuuluu. Luokkiin 1, 2 ja 3A kuuluvat laserit eivät aiheuta vaaraa silmiin, ellei 

säteeseen katsomista pitkitetä tietoisesti. Luokkaan 1 kuuluu kuitenkin myös ns. 

suljettuja laserlaitteita, jotka voivat sisältää ylempiin turvallisuusluokkiin kuuluvia 

lasereita. Laitteen avaaminen voi aiheuttaa riskin altistua silmälle vaaralliselle laserille. 

/4/ 

 

Luokkiin 3B ja 4 kuuluvat laserlaitteet aiheuttavat aina vaaran säteen osuessa silmään, 

ja luokkaan 4 kuuluvan laserin säde voi myös aiheuttaa ihovaurioita. Näihin luokkiin 

kuuluvien laserlaitteiden käyttäjät täytyisi aina kouluttaa ja laitteisiin asentaa 

varoitusjärjestelmät ja suojamekanismit. /4/ 
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9 Sähköturvallisuus 
 
Sähkölaitteiden suunnittelu, rakentaminen, korjaus ja huolto edellyttävät tekijältään 

erityistä sähköalan asiantuntemusta. Tällaisia töitä saavat tehdä ainoastaan 

Turvatekniikan keskuksen sähköurakoitsijarekisteriin rekisteröidyt sähköalan 

ammattilaiset. /7/ 

 

Sähköasennusten ja -laitteiden palo- ja henkilöturvallisuudesta vastaa työnantaja. 

Sähkölaitteistojen kuntoa on tarkkailtava ja vioittuneeksi havaittu laite on kytkettävä 

jännitteettömäksi ja poistettava käytöstä. Korjaus- ja muutostöihin on ryhdyttävä 

mahdollisimman pian, mutta ne on aina teetettävä siihen oikeutetuilla 

ammattihenkilöillä. /7/ 

 

Työturvallisuuden kannalta tärkeää on, että työpaikalla käytettävät sähkölaitteet ja 

-johdot sekä pistorasiat ovat ehjiä. Sähköjohdot tulee asetella ja järjestellä siten, että ne 

eivät aiheuta haittaa työpaikalla liikkuville ja johdot on suojattu mekaanisilta vaaroilta. 

Sähkölaitteistojen tulee myös sopia käyttötarkoitukseensa, ja sähkökeskustilat on 

pidettävä siisteinä ja edustat vapaina. /7/ 

 

Sähkölaitteilta ja -työkaluilta edellytetään erityisvaatimuksia, kun työskennellään 

kosteissa, räjähdysvaarallisissa tai ahtaissa johtavissa tiloissa. /7/ 
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10 Ongelmajätteet 
 

Erilaatuiset ongelmajätteet on kerättävä talteen ja pidettävä erillään toisistaan ja muista 

jätteistä. Jätelain 6. §:n 8. kohdassa on säädöksiä ongelmajätteiden sekoittamisesta 

toisiinsa tai muihin jätteisiin. Talteen kerätyt ongelmajätteet on toimitettava 

säännöllisesti vähintään kerran vuodessa niitä kerääviin asianmukaisiin 

vastaanottopaikkoihin. /19/ 

 

Mikäli kiinteistön haltija on eri kuin ongelmajätteen tuottaja ja tämä on järjestänyt 

ongelmajätteille keräyksen, tulee keräykseen varatun tilan olla erillinen, lukittu ja 

valvottu. Jos ongelmajätteille on varattu erilliset kaapit tai astiat, on näiden oltava 

sellaisia, joista jätteitä ei voi vapaasti poistaa. Erilaisille keräyspisteisiin toimitettaviin 

ongelmajätteisiin tulee varata erilliset keräysvälineet. /19/  

 

Kiinteistön haltijan tulee tiedottaa keräyspisteen käyttäjille siitä, kuinka 

ongelmajätteiden keräys on kiinteistössä järjestetty. Keräyspisteen käyttöä koskevat 

ohjeet tulee asettaa sellaiseen paikkaan, josta ne ovat selkeästi tilaa käyttävien 

nähtävillä. /19/ 

 

Nestemäiset ongelmajätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa 

astioissa. Astian alustan on myös oltava nestettä läpäisemätön, ettei vaarana ole jätteen 

joutuminen maaperään tai viemäriin. Astiat tulee varustaa tarpeellisin merkinnöin. 

Kaupunkien ympäristösuojelumääräyksissä voi myös olla lisäsäännöksiä 

ongelmajätteiden säiliö- ja astiavarastoinnista. /19/  

 

Yritysten tulee toimittaa ongelmajätteensä asianmukaisiin luvallisiin ongelmajätteiden 

vastaanottopaikkoihin. /19/ 
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11 Koneet ja työvälineet 
 

Työnantajan velvollisuutena on ottaa huomioon koneiden ja työvälineiden turvallisuus 

niiden hankinnassa, käyttöönotossa, käytössä, huollossa, kunnossapidossa opetuksessa 

ja ohjauksessa. Koneiden ja työvälineiden tulee olla vaatimusten mukaisia ja niiden on 

sovelluttava käyttötarkoitukseen. Konetta hankittaessa on huolehdittava, että koneen 

mukana toimitetaan suomen- ja tarvittaessa myös ruotsinkieliset käyttö- ja huolto-

ohjeet. Jos koneen valmistaja ei ole toimittanut kyseisiä ohjeita, on maahantuojan, 

myyjän tai työnantajan huolehdittava ohjeiden kääntämisestä. /7/ 

 

Jokaisessa koneessa on oltava näkyvillä ja pysyvällä tavalla merkittynä vähintään 

- valmistajan nimi ja osoite 

- CE- merkintä 

- sarja- ja tyyppimerkintä 

- mahdollinen sarjanumero 

- valmistusvuosi. /7/ 

 
Yleensä merkinnät tehdään konekilpeen ja niiden tarkoituksena on koneen ja sen 

valmistajan tunnistaminen ja yksilöinti. /7/ 

 

Työnantajan velvollisuus on opastaa työntekijöitä koneiden ja työvälineiden turvalliseen 

käyttöön. Lisäksi on huolehdittava, että työntekijät ovat tietoisia heitä koskevista 

vaaroista ja työympäristössä olevien työvälineiden aiheuttamista vaaratekijöistä. 

Erityistä huomiota opastuksessa on kiinnitettävä koneiden vaarakohtiin, huolto- ja 

korjaustöiden turvallisuuteen sekä toimintaan häiriötilanteessa. /7/ 

 

Opastus koneiden ja työkalujen käyttöön on ollut riittävä, kun 
 

- työntekijä osaa käyttää työvälineitä turvallisesti ja oikein 

- työntekijä tunnistaa työvälineestä aiheutuvat vaaratekijät 

- työntekijä tietää, miten tulee toimia häiriötilanteessa 

- työntekijä osaa hakea tarvittaessa lisätietoa. /7/  

 
Työntekijän velvollisuus on noudattaa annettuja ohjeita sekä huolellisuutta ja 

varovaisuutta koneiden ja työvälineiden käytössä. /7/ 
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11.1 CE-merkintä 
 

Valmistajan on kiinnitettävä koneeseen CE-merkintä, ennen koneen myymistä tai 

käyttöönottoa (kuvio 2). CE-merkintä on osoituksena siitä, että kone täyttää 

konepäätöksen vaatimukset ja muut konetta koskevat direktiivit tai niitä vastaavat 

kansalliset säädökset. Markkinoille voidaan saattaa ainoastaan CE-merkinnällä 

varustettuja koneita.  CE-merkintä on kiinnitettävä koneeseen pysyvällä tavalla. /2/ 

 
Kun koneessa on CE-merkintä eli kun kone on sitä koskevien vaatimusten mukainen, 

konetta saa vapaasti myydä koko Euroopan talousalueella. Minkään muun viranomaisen 

tai kolmannen osapuolen tarkastusta ennen markkinoille saattamista ei tarvita. /2/ 

 

 
   Kuvio 2: Direktiivin mukainen CE-merkintä /2/ 
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12 Päätelmät 
 
Riskien kartoitusta tehtäessä pystyi havaitsemaan, että turvallisuusasiat 

paperilaboratoriossa oli otettu huomioon paremmin kuin monella muulla työpaikalla. 

Paperilaboratorion työympäristöstä ja työmenetelmistä löytyi kuitenkin muutamia 

työturvallisuuteen liittyviä seikkoja, joita olisi syytä miettiä tulevaisuudessa.  

 

Turvallisuuden kannalta tärkeimmät ratkaisut työympäristön, työtilojen ja niiden 

rakenteiden osalta tehdään suunnitteluvaiheessa. Uutta laboratoriota ja sen tiloja 

suunniteltaessa tulisi tarkkaan miettiä, tarvitaanko suunnittelussa ulkopuolisten 

asiantuntijoiden apua. Työturvallisuuslaista löytyy joitakin säädöksiä, joita ulkopuolisen 

on mahdotonta tietää. Työterveyshuolto on tällaiseen toimeen luonteva asiantuntijataho. 

Työterveyshuollon laatimaa työpaikkaselvitystä olisi myös hyvä käyttää apuna tai sen 

pohjana, vaarojen tunnistamiseen ja selvittämiseen. 

 

Useimmat laboratoriolaitteet ja niiden käyttö eivät sisältäneet merkittäviä riskitekijöitä. 

Työturvallisuuslaissa kuitenkin velvoitetaan, että jokaisesta työpaikalla olevasta 

laitteesta ja koneesta tulisi olla saatavilla valmistajan käyttöohjeet vähintään suomen 

kielellä ja tarvittaessa myös englanniksi ja ruotsiksi. Monen laitteen korkean iän vuoksi 

käyttöohjeet kuitenkin puuttuivat tai niitä löytyi vain yhdellä kielellä. Uusia laitteita 

tilattaessa tulisikin pyytää laitevalmistajalta useampia ohjeita ja vähintään suomen- ja 

englannin kielellä. 

 

Paperilaboratoriossa työskentely edellyttää laboratorion sääntöihin ja työturvallisuus-

ohjeisiin tutustumista sekä kirjallista lupautumista niiden noudattamiseen. Jatkossa 

turvallisuusohjeisiin voisi liittää tämän opinnäytetyön liiteosiossa olevat laitteiden 

turvallisuusohjeet. Lisäksi paperilaboratorion sääntöihin ja työturvallisuus-ohjeisiin 

voisi liittää seuraavat asiat: 1. Laboratoriossa olevia laitteita saa siirtää ainoastaan 

laboratoriohenkilökunnan luvalla. 2. Laitteiden vesi-, paineilma- ja sähköliitäntöjä saa 

säätää ainoastaan asiantunteva henkilökunta. 3. Laitteiden liitosjohtoihin ei saa koskea. 

4. Ainoastaan laboratoriohenkilökunta saa sulkea laitteen virran, ellei 

turvallisuusohjeissa toisin mainita.  

Opiskelijoita pitäisi myös velvoittaa palauttamaan laitteiden käyttö-ohjeet, niille 

varatuille paikoille. 
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Useimmat kemikaalit eivät sisältäneet terveydelle haitalliseksi luokiteltavia aineita siinä 

määrin, että ne olisivat huomioituina EU-direktiivien mukaan. Lähes jokaisen 

kemikaalin turvallisuusohjeissa kuitenkin edellytettiin suojakäsineiden, -lasien ja -

vaatetuksen käyttöä. Työturvallisuuslaissa on kemikaaleja koskevia säädöksiä, ja 

kemikaaleja koskevissa asioissa olisikin hyvä turvautua ulkopuolisen asiantuntijan 

apuun.  

 

Ennaltaehkäisevän toimintaohjelman toteuttamiseen kuuluu olennaisesti 

työmenetelmien vaarojen seuranta ja tarkkailu. Turvallisuusohjeita tulisi päivittää 

jatkuvasti. 
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Arkinkuivauslaite 
 

 
 
 
 

Valmistaja Oy E.Sarlin AB 
Malli KOL-K / KCL-KR 
Numero 139 / 143 
Jänniteliitäntä 380V 

 
Turvaohjeet 
 

- Laitetta ei saa käyttää kuin valvojan tai laboratoriomestarin opastuksella. 

Laitetta käyttävällä henkilöllä tulee olla tarvittava tietämys kyseisestä työstä. 

- Laitteen ulkopinta kuumenee laitteen ollessa päällä. Varo koskemasta laitteen 

kuumaa ulkopintaa. 

- Kun asettelet näytettä laitteeseen, varo etteivät kädet ja sormet jää 

kiristysvipujen väliin. 

-  Laitteen sähköliitäntöjä saa säätää ainoastaan asian tunteva henkilökunta. 

- Sovi aina laboratoriohenkilökunnan kanssa, mikäli laite jätetään päälle 

pitemmiksi ajoiksi. 

- Laitteen turvakytkin on säädettävä 0-asentoon käytön jälkeen. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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Arkinleikkuulaitteet 
 

 
 
 
 
Messmer Büchel Intimus RC 560s / RC 350 
Ideal 1058 
Universa Record 
EBA express 360 

 
Turvaohjeet 
 

- Laitteen lukitusmekanismi tulee avata aina ennen leikkauksen suorittamista. 

- Laitetta käytettäessä on varottava sormien joutumista leikkuuterän väliin. 

Vapaana oleva käsi on pidettävä paikoillaan riittävän kaukana leikkuuterästä. 

- Leikkuria saa käyttää ainoastaan paperin leikkaamiseen. 

- Laitetta saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan. Ulkopuolisten henkilöiden 

tulee olla riittävän kaukana työskentelyalueesta. 

- Työskentelyn jälkeen tulee leikkuuterä jättää ala-asentoon. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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Arkinvalmistuslaite 
 

 
 
 
 

Valmistaja Oy Fermeca AB 
 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta. 

- Ennen työn aloitusta on huolehdittava, että laitteen vedenpoisto letkut on ohjattu 

oikein. 

- Ennen työskentelyn aloittamista on huomioitava työskentelyssä tarvittava tilan 

tarve siten, että työskentely on vaivatonta ja turvallista. 

- Käsiä ei saa jättää säiliön ja viiran väliin, säiliötä suljettaessa. 

- Vesisäiliötä avattaessa on varmistettava, että säiliö on tyhjä. 

- Messinkitelaa käsiteltäessä ota telasta tukeva ote molemmin käsin ja varo telan 

tippumista. 

- Työskentelyn jälkeen on laitteen vesisäiliö jätettävä täysinäiseksi kuivumisen 

estämiseksi. 

- Laite ja sen ympäristö on siistittävä välittömästi työskentelyn jälkeen. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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Arkkipuristin 
 

 
 
 
 
Valmistaja Lorentzen & Wettre 
Koodi 040 
Tyyppi 964034 
Numero 643 
Ilmanpaine 0,5MPa 

 
Turvaohjeet 
 

- Laitetta ei saa käyttää, kuin valvojan tai laboratoriomestarin opastuksella. 

- Käsiä ei saa koskaan laittaa puristinlevyjen väliin, kun puristin on käynnistetty. 

- Arkkipinoa ei saa koskaan yrittää suoristaa tms. palauttamatta puristinlevyjä 

ensin lähtöasentoon. 

- Laite on tarkoitettu ainoastaan paperiarkkien puristamiseen. Vieraiden esineiden 

joutumista puristinlevyjen väliin on ehdottomasti varottava. 

- Laitteen puristinosa on suojattu suojalevyllä. Jos suojalevy ei sulkeudu laitetta 

käynnistettäessä, on työskentely lopetettava välittömästi ja ilmoitettava viasta 

henkilökunnalle. Suojalevyn turvakytkintä ei saa ohittaa missään tilanteessa. 

- Laitteen paineilmaliitäntöjä saa säätää ainoastaan asiantunteva henkilökunta. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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Bentsen- karheusmittari 
 

 
 
 
 
Valmistaja Lorentzen & Wettre 
Koodi 164 
Tyyppi 967631 
Numero 116 
Käyttöjännite 24V 
Jänniteliitäntä 100-240V AC, 50-60HZ 
Paineilma 0,4-1,0MPa 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta. 

- Laitteen paineilma- ja sähköliitäntöjä saa säätää ainoastaan asiantunteva 

henkilökunta.  

- Laitteen joutumista kosketuksiin veden kanssa on vältettävä oikosulkujen 

estämiseksi. 

- Työskentelyn jälkeen tulee laitteen ympäristö siivota mahdollisista työssä 

aiheutuvista roskista. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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FiberLab- analysaattori 
 

 
 
 
 
Valmistaja Valmet Automation Kajaani Oy 
Malli W4230466 V1.3 
Käyttöjännite 90- 135/180-260V AC / 50-60Hz 
Ilmanpaine 400-500kPa 
Vesiliitännänpaine 200-600kPa 
Paino, analysaattori n.109 kg 
Paino, näyteyksikkö n.8,5kg 
Laser luokka 3B / <15mW / 632,8nm 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta. 

- Laitteen paineilma- ja sähkö- ja viemäriliitäntöjä saa säätää ainoastaan asian 

tunteva henkilökunta. 

- Laitteen joutumista kosketuksiin veden kanssa on vältettävä oikosulkujen 

estämiseksi. 

- Näyteyksikköä ei saa siirtää kuin laboratoriohenkilökunta. 

- Laitteen pesun saa suorittaa ainoastaan laboratoriohenkilökunta. Pesuaineet 

voivat ärsyttää ihoa ja silmiä. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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Formaatiomittari 
 

 
 
 
 

Valmistaja Ambertec Oy 
Malli BFT-1 
Sarjanumero 0100109 
Jänniteliitäntä 220V / 50-60Hz 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta. 

-  Laitteisto sisältää radioaktiivisen mittalaitteen. Laitteen suojarakennetta ei 

missään tilanteessa saa mennä avaamaan. 

- Laitteen sähköliitäntöjä saa säätää ainoastaan asiantunteva henkilökunta.  

- Laitteen joutumista kosketuksiin veden kanssa on vältettävä oikosulkujen 

estämiseksi. 

- Laitteen virta tulee jättää päälle myös työskentelyn jälkeen. 

- Työskentelyn jälkeen tulee laitteen ympäristö siivota mahdollisista työssä 

aiheutuvista roskista. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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Freeness 
 

 
 
 
 
Koodi 30 
Tyyppi 3-1 
Numero 279 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta. 

- Ennen työskentelyn aloittamista on huomioitava työskentelyssä tarvittava tilan- 

tarve siten, että työskentely on vaivatonta ja turvallista.  

- Laite tulee olla tukevasti alustallaan siten, ettei laite pääse liikkumaan tai 

kaatumaan työskentelyn aikana. 

- Vedenpoistokammiota ja suppiloa käsiteltäessä on huomioitava tukeva ote ja 

varottava niiden tippumista. Vedenpoistokammio on asetettava huolellisesti 

paikoilleen laitteessa olevaan pidikkeeseen. 

- Sulkukahvoja käännettäessä on varottava sormien jäämistä sulkukahvojen väliin. 

- Ennen veden valuttamista vedenpoistosuppilosta on aina varmistettava 

poistovedelle varatun astian sijainti sivuputken ja pohjasuulakkeen alla. 

- Laite ja sen ympäristö tulee pestä aina heti työskentelyn jälkeen. 

- Laitetta saa siirtää ainoastaan laboratoriohenkilökunta. 
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Hunter- kiiltomittari 
 

 
 
 
 
Valmistaja Hunter Lab 
Sarja 549 
Numero 1424 
Jänniteliitäntä 230V / 50Hz 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta. 

- Laitteen sähköliitäntöjä saa säätää ainoastaan asiantunteva henkilökunta.  

- Laitteen joutumista kosketuksiin veden kanssa on vältettävä oikosulkujen 

estämiseksi. 

- Laitetta saa siirtää ainoastaan laboratoriohenkilökunta. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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Ilmanläpäisevyys ja karheus –PPS 
 

 
 
 
 
Valmistaja Messmer Büchel 
Malli 14590500 
Numero 02073 
Jänniteliitäntä 90-260V 50-60Hz 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta. 

- Laitteen paineilma- ja sähköliitäntöjä saa säätää ainoastaan asiantunteva 

henkilökunta.  

- Laitteen joutumista kosketuksiin veden kanssa on vältettävä oikosulkujen 

estämiseksi. 

- Työskentelyn jälkeen tulee laitteen ympäristö siivota mahdollisista työssä 

aiheutuvista roskista. 

- Laitetta saa siirtää ainoastaan laboratoriohenkilökunta. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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Gurley- ilmanläpäisyvastusmittari 
 

 
 
 
 
Valmistaja Lorentzen & Wettre 
Koodi 121 
Tyyppi 4-1 
Numero 835 
Jänniteliitäntä 220V 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta. 

- Sormien joutumista mittausyksikön anturin väliin on varottava. 

- Laitteen sähköliitäntöjä saa säätää ainoastaan asiantunteva henkilökunta.  

- Laitteen joutumista kosketuksiin veden kanssa on vältettävä oikosulkujen 

estämiseksi. 

- Laitteen virta on kytkettävä pois päältä käytön jälkeen. 

- Työskentelyn jälkeen tulee laitteen ympäristö siivota mahdollisista työssä 

aiheutuvista roskista. 

- Laitteen huollosta aiheutuvat mahdolliset öljytahrat on pyyhittävä laitteesta ja 

sen ympäristöstä. 

- Laitetta saa siirtää ainoastaan laboratoriohenkilökunta. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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Ilmanpuhallin 
 

 
 
 
 
Valmistaja Honeywell 
Tyyppi HZ-50 OE 
Jänniteliitäntä 230V 50Hz 

 
Turvaohjeet 
 

- Ennen jokaista käyttöä täytyy tarkistaa laitteen johto ja pistotulppa. Laitetta ei 

saa käyttää, jos vaurioita on todettavissa. 

- Liitosjohdot on aina pidettävä poissa laitteen työskentelyalueelta ja johdettava 

koneen taakse. 

- Laitetta ei saa jättää pitkäksi aikaa päälle syttyvien materiaalien läheisyyteen. 

- Laitetta ei saa jättää päälle ilman valvontaa. 

- Laitteen joutumista kosketuksiin veden kanssa on vältettävä oikosulkujen 

estämiseksi. 

- Laitteen virta on kytkettävä pois päältä käytön jälkeen. 

- Mikäli laitetta pitää siirtää, täytyy ottaa huomioon sen paino. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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Kalanteri 
 

 
 
 
Valmistaja Metso 
Jänniteliitäntä 380V 

 
 
 
Turvaohjeet 
 

- Laitetta ei saa käyttää, kuin valvojan tai laboratoriomestarin opastuksella. 

- Ennen laitteen käynnistämistä varmistetaan, missä sijaitsee laitteen hätäseis- 

kytkin. 

- Laitteen paine- ja sähköliitäntöjä saa säätää ainoastaan laboratoriohenkilökunta. 

- Laitteen ollessa päällä tulee varoa laitteen kuumenevia osia, kuten teloja ja 

sähkömoottoria. 

- Kalanteritelat on suojattu turvakotelolla. Jos laite ei sammu turvakotelon kantta 

aukaistaessa kun kone on päällä, on työskentely lopetettava välittömästi ja 

ilmoitettava viasta henkilökunnalle. Kotelon turvakytkintä ei saa ohittaa missään 

tilanteessa. 

- Sormien työntämistä kalenteritelojen nippiin on vältettävä myös koneen ollessa 

pois päältä. 

- Laitetta ei saa jättää käyntiin ilman valvontaa. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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Kiiltomittari 
 

 
 
 
 
Valmistaja Zehntner 
Tyyppinumero ZLR 1050 
Jänniteliitäntä 115-230V / 50-60HZ 
Paino 6,3kg 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta.. 

- Liitosjohdot on aseteltava sivummalle työskentelyalueelta, jotta estetään 

esineiden takertuminen ja putoaminen laitetta käsiteltäessä. 

- Lukijalaitetta käsiteltäessä on varmistettava pitävä ote. 

- Lukijalaitteen pohjassa olevan säteen suoraa katsomista on vältettävä. 

Lukijalaitteen pohja on aina suunnattava mitattavaan paperiin tai alustaan 

vasten. 

- Laitteen ollessa pois päältä tai mittausten välillä lukijalaite on pidettävä siihen 

tarkoitetussa telineessä. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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Kosteusanalysaattorit 
 

 
 
 
 
Valmistaja Mettler Toledo / Denver instrument 
Tyyppi  HB 43-S / HG 53 / IR- 30 
Koodi 4,10,5,1132,43-0/26560800/XX47-005 
Numero 1128491545/115402288/16401717 
Jänniteliitäntä 200-240V / 50-60Hz 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta.. 

- Näytteenotto metallialustaa siirrettäessä on kädellä tartuttava alustan 

kahvalliseen pidikkeeseen. Tarvittaessa on käytettävä tarkoitukseen soveltuvia 

suojahansikkaita astian kuumuuden vuoksi (lämpötila laitteessa voi nousta n. 

200 ºC: seen). 

- Laitteen sähköliitäntöjä saa säätää ainoastaan asiantunteva henkilökunta.  

- Laitteen joutumista kosketuksiin veden kanssa on vältettävä oikosulkujen 

estämiseksi. 

- Työskentelyn jälkeen tulee laitteen ympäristö siivota mahdollisista työssä 

aiheutuvista roskista. 

- Laitetta saa siirtää ainoastaan laboratoriohenkilökunta. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö.  
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Käsipäällystyslaite 
 

 
 
 
 
Valmistaja RK Print-Coat Instruments Ltd 
Sarjanumero 48240/16920 
Jänniteliitäntä 220-240V / 50Hz 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta. 

- Ennen työn aloitusta varmistetaan, että kelkka on alkuasennossa. 

- Sauva tulee kiinnittää kelkkaan huolella, riittävän kireästi. Sauva ei saa pyöriä 

eikä hangata päällystettävää paperia kelkan liikkuessa. 

- Varo sormien jättämistä sauvan lukituskahvojen ja liikkuvan kelkan väliin. 

- Kelkan nopeus on aluksi säädettävä riittävän hitaaksi pienemmästä 

säädinruuvista. 

- Kelkka on pysäytettävä ennen päällystettävän paperin loppua kiertokytkimestä. 

- Työskentelyn jälkeen laite tulee pestä ja kuivata huolella välittömästi. 

Päällystyssauvat on palautettava jokaisen käytön jälkeen oikeille paikoille. 
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Laboratoriokoepainolaite IGT AIC2- 5 
 
 

  
 
 
 
Tyyppi/osanumero AIC2- 5/ 414. AA1211 
Jänniteliitäntä 110/220V/10AT/1000W/50- 60 Hz 
Valmistusvuosi 2003 
Lämpötila 15- 30 ºC 
Melutaso < 70 dB (A) 
Paino 100 kg 

 
Turvaohjeet 
 

- Laitetta saa käyttää ainoastaan valvojan tai laboratoriomestarin opastuksella. 

- Teloja puhdistettaessa on käytettävä suojahansikkaita, puhdistusaineen 

myrkyllisyydestä johtuen. 

- Älä käytä löysiä vaatteita, solmioita, kaulaketjuja yms. jotka voivat jäädä 

värinlevityslaitteen sylinterin väliin. Pitkät hiukset on sidottava. 

- Vältä iho- ja silmäkontaktia värien ja liuottimen kanssa. 

- Työtilassa avotulen teko on kielletty höyrystyvien ja tulenarkojen 

puhdistusaineiden käytön vuoksi. 

- Laitteen Kaavarinteriä ei saa koskea. 

- Laitteen joutumista kosketuksiin veden kanssa on vältettävä oikosulkujen 

estämiseksi. 

- Laitteen käytössä syntyviä jätteitä tulee käsitellä kemiallisena jätteenä ja hävittää 

ne asianmukaisesti. 

- Laitetta saa siirtää ainoastaan laboratoriohenkilökunta. 
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Laboratoriolajitin 
 

 
 
 
 
Tyyppi/ valmistaja TAP03L/ Valmet 
Syöttöjännite 400- 500 V 
Syöttötaajuus 48- 63 Hz 
Nettopaino n. 60 kg 
Melutaso < 80 dB 

 
Turvaohjeet 
 

- Laitetta saa käyttää ainoastaan valvojan tai laboratoriomestarin opastuksella. 

- Varmista missä sijaitsee laitteen hätä- seis- kytkin 

- Tarkistetaan, että poistoveden letku on ohjattu viemäriin. 

- Ennen syöttösuppilon kannen avausta laite on pysäytettävä ja pääkytkin 

käännettävä nolla-asentoon. 

- Ennen laitteen käynnistystä tulee tarkastaa laitteen sisäpuolinen puhtaus. 

- Laitteen käyttö ilman tiivistevettä on ehdottomasti kielletty. 

- Laboratoriolajitinta ei saa jättää käyntiin ilman valvontaa. 

- Jätettäessä laite pitemmäksi aikaa käyttämättä on pääkytkimen kääntö säädettävä 

nolla-asentoon. 
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Massan jauhatus 
 

 
 
 
 
Valmistajat Lorentzen & Wettre / Maverk 
Koodi 10 
Tyyppi 3-1 
Numerot 228/219/46009 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta. 

- Ennen työskentelyn aloitusta tulee varmistaa laitteen pääkytkimen sijainti. 

- Laitteen pohja venttiili tulee sulkea ennen työn aloitusta, sekä poistaa 

jauhatuspainot ripustustangoista. 

- Jauhatuspainoja käsiteltäessä tulee huomioida oikea työasento sekä varottava 

painojen tiputtamista. 

- Ennen virran kytkemistä laitteeseen tulee laitteen kannet sulkea huolellisesti. 

- Laitteen kansia ei saa koskaan avata laitteen ollessa käynnissä. 

- Varo jättämästä sormia laitteen kansien väliin. 

- Työskentelyn jälkeen laite pestään täyttämällä se vedellä (23 l) ja käyttämällä 

konetta n.5 min, samalla alaterää liikuttaen. 

- Pesun jälkeen tulee terätukki huuhdella vedellä sekä varmistaa, ettei laitteeseen 

jää kuituja.  
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Massan märkähajoitin 
 

 
 
 
 
Valmistaja Lorentzen & Wettre 
Koodi 003 
Tyyppi 972889 
Numerot 1145/565/7521D 
Jänniteliitäntä 220-240V / 50Hz 

 
Turvaohjeet 
 

- Ennen jokaista käyttöä täytyy tarkistaa laitteen johto ja pistotulppa. Laitetta ei 

enää saa käyttää, jos vaurioita on todettavissa. 

- Liitosjohto on aina pidettävä poissa laitteen työskentelyalueelta ja johdettava 

koneen taakse. 

- Sekoitusastia tulee asettaa huolella laitteessa olevaan pidikkeeseen siten, ettei 

hajoitinpropelli pääse osumaan astian seinämiin. 

- Ennen laitteen avaamista työskentelyn jälkeen tulee laitteen virta kytkeä pois 

päältä ja varmistaa, että hajoitinpropelli on pysähtynyt. 

- Laitetta ei saa jättää käyntiin ilman valvontaa. 

- Laite täytyy pestä aina heti työskentelyn jälkeen. 

- Laitetta saa siirtää ainoastaan laboratoriohenkilökunta. 
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Neliömassaleikkurit 
 

 
 
 
 
Valmistaja Lorentzen & Wettre 

 
Turvaohjeet 
 

- Pyöreää neliömassaleikkuria saa käyttää ainoastaan mustan kumialustan päällä. 

- Leikattaessa tulee toisella kädellä tukea leikkurin runkoa niin, ettei leikkuri 

pääse luistamaan leikkuualustalla. Teräosiin ei saa koskea. 

- Laitetta saa siirtää ainoastaan laboratoriohenkilökunta. 

- Leikkuria on säilytettävä aina leikkuualustalla pohja alaspäin. 

- Mattoveitsellä leikattaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Levymuotista 

ja mattoveitsestä on otettava tukeva ote ja varottava sormien joutumista 

leikkuulinjalle. 

- Käytön jälkeen mattoveitsen terä on säädettävä taka-asentoon.   
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Optistenominaisuuksienmittalaite 
 

 
 
 
 
Valmistaja Minolta 
Tyyppi Spectrophotometer CM-361 Od 
Sarjanumero 15931005 
Jänniteliitäntä A12 AC 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta. 

- Laitteen sähköliitäntöjä saa säätää ainoastaan asian tunteva henkilökunta.  

- Laitteen joutumista kosketuksiin veden kanssa on vältettävä oikosulkujen 

estämiseksi. 

- Laitteen virta tulee jättää päälle työskentelyn jälkeen. 

- Työskentelyn jälkeen tulee laitteen ympäristö siivota mahdollisista työssä 

aiheutuvista roskista. 

- Laitetta saa siirtää ainoastaan laboratoriohenkilökunta. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 



                                                                                 LIITE                                                                                                                             (23/47)
 

Paksuusmittari 
 

 
 
 
 

Valmistaja Oy E.Sarlin AB 
Tyyppi Weennberg apparater 
Malli 11-1 
Numero 62 

 
Turvaohjeet 
 

- Työskenneltäessä mittari tulee olla paikoillaan tukevalla alustalla. 

- Mittarin putoamista tai iskemistä on vältettävä herkkien osien vuoksi. 

- Mittari on pidettävä pystyasennossa, muuten laitteen jarrunesteet valuvat ulos. 

- Laitetta saa siirtää ainoastaan laboratoriohenkilökunta. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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Palstautumislujuusmittari 
 

 
 
 
 

Valmistaja Lorentzen & Wettre 
Sarjanumero D7010 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta. 

- Työskenneltäessä tulee varoa laitteen teräviä osia. 

- Kiristysvipuja säädettäessä on varottava sormien jäämistä vipujen väliin. 

- Työskentelyn jälkeen tulee laitteen ympäristö siivota, mahdollisista työssä 

aiheutuvista roskista. 

- Laitetta saa siirtää ainoastaan laboratoriohenkilökunta. 
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Sekoitin 
 

 
 
 
 
Valmistajat Heidolph 
Tyyppi 50111 
Jänniteliitäntä 220V / 50 Hz 

 
Turvaohjeet 
 

- Laitteen telineen on oltava tukevasti paikoillaan tasaisella alustalla. 

- Liitosjohto on aina pidettävä poissa laitteen työskentelyalueelta ja johdettava 

koneen taakse. 

- Lukituslaitteen vipu tulee säätää riittävälle kireydelle ja huolehdittava, ettei laite 

pääse heilumaan telineessä käytön aikana. 

- Jos koneen korkeutta täytyy säätää, on otettava huomioon koneen paino. 

- Koneen saa käynnistää vasta, kun sekoituspropelli on upotettuna sekoitettavan 

nesteen pinnan alle, kuitenkin siten ettei propelli osu sekoitusastian pohjaan. 

- Sekoitusastia on asetettava tukevasti alustalle siten, ettei astia pääse liikkumaan 

työskentelyn aikana.  

- Ennen käynnistystä on koneen pyörimisnopeus säädettävä riittävän alhaiseksi 

roiskeiden välttämiseksi. 

- Työskenneltäessä tulee käyttää suojalaseja. 

- Laitetta ei saa jättää käyntiin ilman valvontaa. 

- Laite täytyy pestä aina heti työskentelyn jälkeen. 

- Mikäli laitetta pitää siirtää, täytyy ottaa huomioon sen paino. 
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Pastansekoitin Diaf 
 

 
 
 
 
Valmistaja Diaf as 
Sarjanumero 20VH 
Koneen numero 0721 
Valmistusvuosi 2007 
Jänniteliitäntä 220…240/380…420V / 50Hz 

 
Turvaohjeet 
 

- Laitetta saa käyttää ainoastaan valvojan tai laboratoriomestarin opastuksella. 

- Laite tulee olla tukevasti paikoillaan tasaisella lattialla. 

- Koneen saa käynnistää vasta, kun sekoituspropelli on upotettuna sekoitettavan 

nesteen pinnan alle, kuitenkin siten ettei propelli osu sekoitusastian pohjaan tai 

reunoihin. 

- Ennen käynnistystä on koneen pyörimisnopeus säädettävä riittävän alhaiseksi 

roiskeiden välttämiseksi. 

- Laitteen ollessa päällä tulee käyttää kuulonsuojaimia. 

- Työskenneltäessä tulee käyttää suojalaseja. 

- Säädettäessä sekoituspropellin korkeutta laite tulee välillä pysäyttää. 

- Laitetta ei saa jättää käyntiin ilman valvontaa. 

- Laite täytyy pestä aina heti työskentelyn jälkeen. 
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Pastansekoituskone/porakone 
 

 
 
 
 
Valmistaja Wurth Master 
Malli BM 13-XE 
Äänenvoimakkuus 95dB 

 
Turvaohjeet 
 

- Laitetta saa käyttää ainoastaan valvojan tai laboratoriomestarin opastuksella. 

- Ennen jokaista käyttöä täytyy tarkistaa laitteen johto ja pistotulppa. Laitetta ei 

enää saa käyttää, jos vaurioita on todettavissa. 

- Lukituslaitteen vipu tulee säätää riittävälle kireydelle ja huolehdittava, ettei 

porakone pääse heilumaan telineessä käytön aikana. 

- Jos koneen korkeutta täytyy säätää, on otettava huomioon koneen paino n.2 kg. 

- Koneen saa käynnistää vasta kun sekoituspropelli on upotettuna sekoitettavan 

nesteen pinnan alle, kuitenkin siten ettei propelli osu sekoitusastian pohjaan. 

- Ennen käynnistystä on koneen pyörimisnopeus säädettävä riittävän alhaiseksi, 

roiskeiden välttämiseksi. 

- Laitteen ollessa päällä tulee käyttää kuulosuojaimia. Äänenvoimakkuus 95 dB! 

- Työskenneltäessä tulee käyttää suojalaseja.  

- Liitosjohto on aina pidettävä poissa laitteen työskentelyalueelta ja johdettava 

koneen taakse. 

- Laitetta ei saa jättää käyntiin ilman valvontaa. 

- Laite täytyy pestä aina heti työskentelyn jälkeen. 
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Pikakuivain 
 

 
 
 
 
Valmistaja Lorentzen & Wettre 
Koodi 257 
Tyyppi 964046 
Numero 738 
Jänniteliitäntä 220V 
Lämpötila <180°C 
Paino 12kg 

 
Turvaohjeet 
 

- Ennen jokaista käyttöä täytyy tarkistaa laitteen johto ja pistotulppa. Laitetta ei 

enää saa käyttää, jos vaurioita on todettavissa. 

- Liitosjohto on aina pidettävä poissa laitteen työskentelyalueelta ja johdettava 

koneen taakse. 

- Laitteen joutumista kosketuksiin veden kanssa on vältettävä oikosulkujen 

estämiseksi. 

- Aseteltaessa ja poistaessa näytteitä laitteesta on varottava koskemasta käsin 

laitteen kuumiin lämmityslevyihin. Tarvittaessa on käytettävä työhön 

tarkoitettuja pihtejä tai hansikkaita. 

- Laitetta ei saa koskaan jättää päälle ilman valvontaa. 

- Työskentelyn jälkeen tulee laitteen virta kytkeä aina pois päältä. 

- Laitetta saa siirtää ainoastaan laboratoriohenkilökunta. 
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Puhkaisulujuusmittari 
 

 
 
 
 

Valmistaja Lorentzen & Wettre 
Koodi 180 
Tyyppi 982722 
Numero 446 
Jänniteliitäntä 100-240V / 50-60Hz 
Paineilmaliitäntä 500kPa (min.) 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta. 

- Sormia ei saa koskaan laittaa puristusjalan ja puristuslevyn väliin. 

- Laitteen mittausosa on suojattu turvakotelolla. Jos turvakotelo ei sulkeudu 

automaattisesti laitteen ollessa päällä, on työskentely lopetettava välittömästi ja 

ilmoitettava viasta henkilökunnalle. Turvakotelon turvakytkintä ei saa ohittaa 

missään tilanteessa. 

- Laitteen paineilma- ja sähköliitäntöjä saa säätää ainoastaan asiantunteva 

henkilökunta.  

- Laitteen joutumista kosketuksiin veden kanssa on vältettävä oikosulkujen 

estämiseksi. 

- Laitetta saa siirtää ainoastaan laboratoriohenkilökunta. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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Repäisylujuusmittari 
 

 
 
 
 
Valmistaja Lorentzen & Wettre 
Koodi 009 
Tyyppi 979726 
Numero 5892 
Jänniteliitäntä 90-240V AC, 50-60Hz 
Paineilma 0,3-0,6MPa 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta. 

- Laitteen paineilma- ja sähköliitäntöjä saa säätää ainoastaan asiantunteva 

henkilökunta.  

- Laitteen joutumista kosketuksiin veden kanssa on vältettävä oikosulkujen 

estämiseksi. 

- Työskentelyn jälkeen tulee laitteen ympäristö siivota mahdollisista työssä 

aiheutuvista roskista.  

- Laitetta saa siirtää ainoastaan laboratoriohenkilökunta. 

-  Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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Sauvasekoitin 
 

 
 
 
 
Valmistaja Bamix 
Tyyppinumero M133 
Jänniteliitäntä 230V 

 
 
Turvaohjeet 
 

- Liitosjohto on aina pidettävä poissa laitteen työskentelyalueelta ja johdettava 

koneen taakse. 

- Laitetta käsiteltäessä on varmistettava pitävä ote. 

- Koneen saa käynnistää vasta, kun sekoituspropelli on upotettuna sekoitettavan 

nesteen pinnan alle. 

- Ennen käynnistystä on koneen pyörimisnopeus säädettävä ensimmäiselle 

asteelle roiskeiden välttämiseksi. 

- Työskenneltäessä tulee käyttää suojalaseja. 

- Sekoitusastiaa tulee tukea käsin koko työskentelyn ajan. 

- Äkkinäisiä liikkeitä tulee välttää työskentelyn ajan. 

- Kun laitetta ei käytetä, tulee se säilyttää siihen tarkoitetussa telineessä. 

- Laitteen virtakytkin ja virtajohto on kytkettävä pois päältä työskentelyn jälkeen. 

- Laite täytyy pestä aina heti työskentelyn jälkeen. 
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Schopper Riegler 
 

 
 
 
 
Koodi 14 
Tyyppi 2-4 
Numero 947 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta. 

- Ennen työskentelyn aloittamista on huomioitava työskentelyssä tarvittava tilan 

tarve siten, että työskentely on vaivatonta ja turvallista.  

- Laite tulee olla tukevasti alustallaan, siten ettei laite pääse liikkumaan tai 

kaatumaan työskentelyn aikana. 

- Vedenpoistokammiota ja suppiloa käsiteltäessä on huomioitava tukeva ote ja 

varottava niiden tippumista. Vedenpoistokammio on asetettava huolellisesti 

paikoilleen laitteessa olevaan pidikkeeseen. 

- Sulkukahvoja käännettäessä on varottava sormien jäämistä sulkukahvojen väliin. 

- Ennen veden valuttamista vedenpoistosuppilosta on aina varmistettava 

poistovedelle varatun astian sijainti sivuputken ja pohjasuulakkeen alla. 

- Vedenpoistokammio tulee säilyttää työskentelyn välissä vesiastiassa kuivumisen 

estämiseksi. 

- Laite ja sen ympäristö tulee pestä aina heti työskentelyn jälkeen. 
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Taittolujuusmittari 
 

 
 
 
 
Valmistaja Wennnberg Apparater AB 
Tyyppi 50 
Numero 49 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta.. 

- Näytettä työstettäessä on varottava sormien joutumista taivutuslevyjen väliin. 

- Laitteen sähköliitäntöjä saa säätää ainoastaan asian tunteva henkilökunta.  

- Laitteen joutumista kosketuksiin veden kanssa on vältettävä oikosulkujen 

estämiseksi. 

- Laitteen virta on kytkettävä pois päältä käytön jälkeen. 

- Työskentelyn jälkeen tulee laitteen ympäristö siivota mahdollisista työssä 

aiheutuvista roskista. 

- Laitetta saa siirtää ainoastaan laboratoriohenkilökunta. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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Taivutusmittari 
 

 
 
 
 
Valmistaja Lorentzen & Wettre 
Koodi 160 
Tyyppi 974995 
Numero 123 
Käyttöjännite 24V 
Jänniteliitäntä 100-240V AC, 50-60HZ 
Paineilma 0,4-1,0MPa 

 
Turvaohjeet 

 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta.. 

- Laitteen paineilma- ja sähköliitäntöjä saa säätää ainoastaan asian tunteva 

henkilökunta.  

- Laitteen joutumista kosketuksiin veden kanssa on vältettävä oikosulkujen 

estämiseksi. 

- Työskentelyn jälkeen tulee laitteen ympäristö siivota mahdollisista työssä 

aiheutuvista roskista. 

- Laitetta saa siirtää ainoastaan laboratoriohenkilökunta. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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TSO- mittari 
 

 
 
 
 
Valmistaja Lorentzen & Wettre 
Koodi 150 
Tyyppi 981952 
Numero 430 
Jänniteliitäntä 220-240V AC, 50-60Hz 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta. 

- Laitteen paineilma- ja sähköliitäntöjä saa säätää ainoastaan asian tunteva 

henkilökunta.  

- Laitteen joutumista kosketuksiin veden kanssa on vältettävä oikosulkujen 

estämiseksi. 

- Kun laitetta ei käytetä, tulee liikuteltava syöttörullain jättää ylä-asentoon. 

- Työskentelyn jälkeen tulee laitteen ympäristö siivota mahdollisista työssä 

aiheutuvista roskista. 

- Laitetta saa siirtää ainoastaan laboratoriohenkilökunta. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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Tuhkauunit ja lämpökaappi 
 

 
 
 
 

Valmistajat HORO A.Hofman / Heraeus 
Tyyppi 043 / W 10/10 
Numero 466 / 7500776 / 7500777 
Jänniteliitäntä 220V / 50Hz 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta.  . 

- Työskenneltäessä vetokaapissa olevilla laitteilla, on tarkistettava, että vetokaappi 

on kytketty päälle. 

- Siirrettäessä kuumaa upokasta on aina käytettävä tarkoitukseen soveltuvia 

hansikkaita ja pihtejä (lämpötila n.990 ºC).    

- Laitteen joutumista kosketuksiin veden kanssa on vältettävä oikosulkujen 

estämiseksi. 

- Laitteen virta on kytkettävä pois päältä käytön jälkeen. 

- Työskentelyn jälkeen tulee laitteen ympäristö siivota mahdollisista työssä 

aiheutuvista roskista. 

- Laitetta saa siirtää ainoastaan laboratoriohenkilökunta. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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Vaakavetokone/Murtositkeysmittari 
 

 
 
 
 

Valmistaja Lorentzen & Wettre 
Koodi 064 
Tyyppi 962489 
Numero 11S 
Jänniteliitäntä 90-240V AC, 50-60Hz 
Paineilma 0,3-0,6MPa 
Paino 49kg 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta. 

- Laitteen paineilma- ja sähköliitäntöjä saa säätää ainoastaan asiantunteva 

henkilökunta.  

- Laitteen joutumista kosketuksiin veden kanssa on vältettävä oikosulkujen 

estämiseksi. 

- Työskentelyn jälkeen tulee laitteen ympäristö siivota mahdollisista työssä 

aiheutuvista roskista. 

- Laitetta saa siirtää ainoastaan laboratoriohenkilökunta. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 



                                                                                 LIITE                                                                                                                             (38/47)
 

  

Vedenabsorboivuusmittari 
 

 
 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta. 

- Ennen työskentelyn aloittamista on huomioitava työskentelyssä tarvittava tilan 

tarve siten, että työskentely on vaivatonta ja turvallista. 

- Laitetta käsiteltäessä tulee noudattaa varovaisuutta, johtuen laitteen terävistä 

osista ja niiden reunoista. 

- Laitetta on aina käsiteltävä molemmin käsin tukevalla otteella sekä varottava 

laitteen tippumista. 

- Vesisylinteriä tyhjennettäessä on laitteen kiinnitysvivut oltava aina kiristettynä 

riittävällä kireydellä. 

- Messinkitelaa käsiteltäessä on telasta otettava tukeva ote molemmin käsin ja 

varottava telan tippumista. 

- Käytön jälkeen on aina välittömästi siivottava laitteen ympäristöön syntyvät 

mahdolliset vesiroiskeet. 
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Vesiretentiolaite 
 

 
 
 
 
Valmistaja/malli Åbo Akademi GWR 
Jänniteliitäntä 110-220V AC 
Käyttöpaine 0,5 bar 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta.. 

- Ennen sylinterikammion avaamista on aina tarkistettava, että sylinterissä oleva 

paine on 0,5 bar, eli laitteen digitaalinäytössä on lukema 50. 

- Laitteen paineilma- ja sähköliitäntöjä saa säätää ainoastaan asian tunteva 

henkilökunta.  

- Laitteen joutumista kosketuksiin veden kanssa on vältettävä oikosulkujen 

estämiseksi. 

- Päällystyspasta tulee ruiskuttaa varoen sylinterikammioon, roiskeiden 

välttämiseksi. 

- Laitteen virta on kytkettävä pois päältä käytön jälkeen. 

- Laite täytyy pestä ja kuivata aina heti työskentelyn jälkeen. 
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Vesiretentiolaite- ACA 
 

 
 
 
 

Valmistaja ACA Systems oy 
Jänniteliitäntä 24V Dc 
Ilmanpaine 0,5-2bar 
Paino 10kg 

 
Turvaohjeet 
 

- Laitetta saa käyttää ainoastaan valvojan tai laboratoriomestarin opastuksella. 

- Laitteen näytteenottokammiota avattaessa ja sulkiessa on varottava sormien 

jäämistä sulkijavivun väliin. 

- Laitteen paineilma- ja sähköliitäntöjä saa säätää ainoastaan asiantunteva 

henkilökunta. 

- Työskentelyn jälkeen pitää laite pestä huolellisesti. 

- Laitteen virtajohto on poistettava seinästä, sekä vesi- ja ilmanpaineventtiilit 

suljettava työskentelyn jälkeen. 

- Laitetta saa siirtää ainoastaan laboratoriohenkilökunta. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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Viskosimetri 
 

 
 
 
 

Valmistaja ACA Systems oy 
Jänniteliitäntä 230 AC 
Paineilmaliitäntä 4,5-7bar 

 
Turvaohjeet 
 

- Laitetta saa käyttää ainoastaan valvojan tai laboratoriomestarin opastuksella. 

- Laitteen mittausosa on suojattu turvaovilla. Jos laite toimii turvaovien ollessa 

auki, on työskentely lopetettava välittömästi ja ilmoitettava viasta 

henkilökunnalle. Turvaovien turvakytkintä ei saa ohittaa missään tilanteessa. 

- Päällystyspasta tulee kaataa varoen sylinterikammioon, roiskeiden välttämiseksi. 

- Laitteen paineilma- ja sähköliitäntöjä saa säätää ainoastaan asiantunteva 

henkilökunta. 

- Laite tulee pestä huolellisesti aina käytön jälkeen. 

- Laitteen virta sekä vesi- ja ilmaventtiilit on suljettava aina käytön jälkeen. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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Viskositeettimittari 
 

 
 
 
 
Valmistaja Brookfield 
Malli RVDVII+ 
Sarjanumero DE38241 
Jänniteliitäntä 230V / 50- 60 Hz 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta. 

- Laitteen sähköliitäntöjä saa säätää ainoastaan asiantunteva henkilökunta.  

- Laitteen joutumista kosketuksiin veden kanssa on vältettävä oikosulkujen 

estämiseksi. 

- Laitteen virta on kytkettävä pois päältä aina käytön jälkeen. 

- Laitteen spindeli- osa tulee pestä ja kuivata huolellisesti, sekä asettaa sille 

tarkoitettuun säilytysrasiaan heti käytön jälkeen. 

- Työskentelyn jälkeen tulee laitteen ympäristö siivota mahdollisista työssä 

aiheutuvista roiskeista. 

- Laitetta saa siirtää ainoastaan laboratoriohenkilökunta. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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Z- lujuusmittari 
 

 
 
 
 
Valmistaja Lorenzen & Wettre 
Koodi SE 155 
Tyyppi 971925 
Numero 181 
Jänniteliitäntä 90-240V AC, 50-60Hz 
Paineilma 0,3-0,6MPa 
Paino 75kg 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta. 

- Laitteen paineilma- ja sähköliitäntöjä saa säätää ainoastaan asiantunteva 

henkilökunta.  

- Laitteen joutumista kosketuksiin veden kanssa on vältettävä oikosulkujen 

estämiseksi. 

- Työskentelyn jälkeen tulee laitteen ympäristö siivota mahdollisista työssä 

aiheutuvista roskista. 

- Laitetta saa siirtää ainoastaan laboratoriohenkilökunta. 

- Huoltotöitä saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilöstö. 
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Öljynabsorboivuusmittari 
 

 
 
 
 
Valmistaja/malli Karl Schröder KG D-6949 

 
Turvaohjeet 
 

- Käyttöohjeisiin tulee tutustua huolella ennen työn aloitusta, tai pyytää opastusta 

valvojalta tai laboratoriomestarilta. 

- Laitetta käsiteltäessä tulee noudattaa varovaisuutta, johtuen laitteen terävistä 

osista ja niiden reunoista. 

- Öljykammiota käännettäessä tulee kammion luukku olla huolellisesti kiinnitetty. 

- Öljykammiota käännettäessä tulee varoa sormien jäämistä kääntökahvan ja 

akselin väliin. 

- Käytön jälkeen tulee öljykammion luukku olla aina suljettuna. 

- Öljyä lisättäessä on oltava huolellinen, öljyroiskeiden estämiseksi. 

- Laitteen puhdistuksessa käytettävää spriitä käsiteltäessä on käytettävä 

suojahansikkaita. 

- Käytön jälkeen on aina välittömästi siivottava laitteen ympäristöön syntyvät 

mahdolliset öljyroiskeet. 

- Laitetta siirrettäessä on otettava huomioon laitteen paino. 
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PAPERILABORATORION SÄÄNNÖT JA TYÖTURVALLISUUS-
OHJEET  

 
Paperilaboratoriossa työskentely edellyttää seuraaviin sääntöihin ja ohjeisiin tutustumista 
sekä kirjallista lupautumista niiden noudattamiseen. 
 
Yleissäännöt 
 
1. Laboratoriossa työskennellään vain lukujärjestyksessä niille varattuna aikana. Poikkeavista 

ajoista (esim. opinnäytetyö tai T&K-projekti) sovitaan aina etukäteen laboratoriopäällikön Ulla 
Häggblom-Ahngerin ja laboratoriomestari Tiina Kolari-Vuorion kanssa. 

 
2. Laboratorio-opintojaksojen tunneilla käytetään järjestäjämallia opiskelijapareittain. 

Järjestäjäpari poistuu viimeisenä laboratoriosta ja huolehtii että laboratorio jää siistiksi (puhtaat 
pöydät, tiskatut astiat, tavarat oikeilla paikoillaan) 

 
3. Laboratoriossa ei saa syödä tai juoda. 
 
4. Laboratoriotakin käyttö on pakollista kaikissa paperilaboratorion tiloissa. 
 
5. Ulkovaatteita (myös päähineet) säilytetään paperilaboratorion ulkopuolelle sijoitetuissa 

lukollisissa kaapeissa.  
 
6. Reppuja säilytetään joko em. kaapeissa tai ne sijoitetaan laboratorion työpöytien alla oleviin 

koloihin. 
 
7. Jokainen pesee käyttämänsä astiat ja palauttaa ne oikeille paikoilleen. Pastan teossa käytetyt 

purkit ja ämpärit pitää pestä huolella runsaan juoksevan veden alla. Mitään näytteitä ei tule 
säilyttää laboratoriossa kahta viikkoa pidempään.  

 
8. Siivoa laboratoriotyöskentelyn lopuksi käyttämänsä työtilat ja lajittele jätteet. Mikäli laboratorio 

jätetään sotkuiseen tilaan, kutsutaan koko ko päivänä työskennellyt ryhmä jälkisiivoukseen. 
 
9. Laboratorioselosteet jätetään sovittuun päivään mennessä valvovalle opettajalle. Samaan 

päivämäärään mennessä on jokaisen huolehdittava siitä, ettei näytteitä ole jäänyt kaappeihin 
tai jääkaappiin. 

 
10. Ilmoita välittömästi laboratoriomestarille tai valvojalle mikäli jokin laite tai astia menee rikki tai 

laboratoriossa ilmenee muuta huomauttavaa. Mitään laitetta opiskelija ei saa missään 
tapauksessa lähteä avaamaan tai huoltamaan. 

 
11. Laboratoriomestari tai valvoja poistaa laboratoriosta henkilön, joka ei toimi annettujen ohjeiden 

mukaisesti. 
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Työturvallisuusohjeet 
 
12. Tutustu huolella annettuihin, opintojaksokohtaisiin laboratorio-ohjeisiin ja suorita annetut 

ennakkotehtävät ennen varsinaista laboratoriojakson aloitusta. Ohjeet ovat verkossa 
opintojaksosta vastaavan opettajan ”teaching material”-kansiosta. 

 
13. Tutustu laboratorion käyttöturvallisuustiedotteeseen (KTT), joka löytyy laboratorion etuosan 

tietokoneista, joissa on merkintä KTT.  
 
14. Selvitä missä on laboratorion ensiapuvälineet ja hätäsuihku. 
 
15. Selvitä missä on lähin palohälytin, vaahtosammutin ja paloturvallisuusohjeet. 
 
16. Selvitä missä on lähin uloskäynti. Palohälytyksen sattuessa poistu ulos välittömästi.  
 
17. Mitään paperilaboratorion laitetta ei käynnistetä ennen käyttöohjeisiin perehtymistä. 

Käyttöohjeet löytyvät laitteen läheisyydestä ja hyllyistä, muussa tapauksessa ota yhteys 
laboratoriomestariin. 

 
18. Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja käsitellessäsi optisia kirkasteita (esim. Blancophor) ja 

lipeää (NaOH).  
 

19. Siirtäessäsi kuumaa upokasta tuhkauunista eksikaattoriin, käytä aina siihen tarkoitettuja 
hansikkaita ja pihtejä (990 oC).  

 
20. Tarkasta että vetokaappi on kytketty päälle toimiessasi sen yhteydessä olevilla laitteilla 

(tuhkauunit ja IGT). 
 
21. Sammuta uuni ja sähköliesi käytön jälkeen. 
 
22. Pitkät hiukset pidetään kiinni. 
 
23. Pilot-päällystyskone voidaan käynnistää vasta kun laboratoriomestari on selvittänyt laitteen 

turvallistus- ja käyttöohjeet. Pilot-konetta ajetaan vain laboratoriomestarin valvonnassa.  
 
24. Painavaa paperirullaa nostettaessa tulee noudattaa oikeaoppista nostoasentoa eikä nostoa 

tule tehdä yksin. Selkävaivaisen ei tule osallistua nostoon lainkaan. 
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Alla paperilaboratorion pohjapiirrustus, jonka avulla sinun tulee selvittää seuraavien 
työturvallisuuden kannalta tärkeiden paikkojen sijainnit: 

1.Silmänhuuhtelulaitteet 
2.Lääkekaappi
3.Hätäsuihkut
4.Käsisammuttimet 
5.Sammutuspeite
6.Palohälytysohjeistus
7.Palohälytyspainike
8.Laboratorion varauloskäynnit 
9.Lähin puhelin

 

JÄTEASTIAT: 
P. Paperinkeräysastiat 
K. Kartonginkeräysastiat
O. Ongelmajätteet 
M. Metallijätteet
L. Lasinkeräysastia
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