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JOHDANTO 
KOKOONPANON TYÖVÄLINEET kirja on 1 / 18 tuotantoväline kirjasarjastani. Muut sarjaan kuuluvat, ovat 

lueteltu tuossa alapuolella. Nettilinkkiä painamalla saat kirjan näkyviin. 
OSA 1. TYÖVÄLINERYHMÄT 

OHJAIMET JA KIINNITTIMET 

Lastuavan työstön kiinnittimet ja paletit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM 

o Hydraulikiinnitin  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_j38i4_AOJG7IJS-A 

o Magneettikiinnittimet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBFFLMAoreDjyCvy 

 Hitsauskiinnittimet ja –mekanisointilaitteet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o 

 Robotin työkalut (tarttujat ja kiinnittimet)  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA3auC16LwtkzOK3 

KOKOONPANON TYÖVÄLINEET  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAySoSg0buj-ERd2 

MUOTIT 

 Ruiskuvalumuotit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAYObEVE5MhcIzyd 

 Painevalumuotit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kBBjQOwr_pAbkh_V 

 Takomuotit  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAWl4f4gBB8VJZCn 

MEISTOTYÖKALUT (PURISTINTYÖKALUT) 

 LEIKKAUS 

o Leikkain 1)  sivut 7 – 24, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9 

o Jonoleikkain  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kADAVO1Dhc6DKN4U 

o Levytyökeskus työvälineet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kASB9lox3W6QxLu- 

 MUOVAUS 

 Taivutustyövälineet  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAPOUaPRvh8ChI_r 

 Syväveto 1) sivut 25 – 28,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9 

 Venytysmuovaus 1) sivut 29 – 32,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAER-z1g4Cs6-tS9 

 Painosorvaus  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAqikkcpjQeKxH9j 

OSA 2. MENETELMÄT 

TYÖVÄLINEEN VALMISTUSTA TUKEVAT MENETELMÄT 

 Manuaalityöstömenetelmät 

o Hiomalaikan kunnostus 2) sivut 18 – 33,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

o Kierrejousien valmistus sorvissa 2) sivut 34 – 36,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

 NC-työstömenetelmät 

o NC-kipinätyöstö, uppo- ja lankakipinöinti 

 Erikoistyöstömenetelmät 

 Käsityömenetelmät 

o Yksinkertaiset ohutlevyosien levitykset 2) sivut 37 – 41, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

o Juottaminen 2)  sivut 7 – 17, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAmZ574cgSKLwPIp 

o Työvälineen kokoonpano, testaus ja kunnossapito 

MATERIAALITEKNIIKKA JA LÄMPÖKÄSITTELY,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAt5AWG_2CIoEvf9 

SUUNNITTELU  

 Koneturvallisuus   https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAjCtMW1xUf1vCeL 

 Suomalaista koneenpiirtämistä 1916-2016 https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_hkDl_STrNSvNgoZO  

o PowerPoint esitys  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_j32FGpyPRHwteNLl 

AINETTA POISTAVAT MENETELMÄT 

 Lastuaminen 

o Työkalun ja materiaalin vaikutus toisiinsa  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kAebrMKN21ECPrPf 

AINETTA LISÄÄVÄT MENETELMÄT 

 3D-valmistus 

AUTOMAATIO JA ROBOTISOINTI 

 Hitsausrobotti ja hitsauskiinnitin, sivut 19 ja 32, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o 

o Kappaleenkäsittelyrobottien ja hitsausrobottien yhteistyö, sivut 32 – 37, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA6fYJZDDrpgyq_o 

 Kiinnitys miehittämättömässä tuotannossa, NC-sorvi, sivut 55 - 57, https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM 

 Automatisoitu työkappaleen vaihto, sivu 58,  https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_kA_CcVPRhCxfRvnM 
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SUOMALAINEN TYÖKALUJEN VALMISTUS 

Vanhan rakenteen mukaisissa konepajoissa oli työväline- tai työkaluosasto. Siellä paitsi valmistettiin 

työvälineitä, varsinkin sellaisia, joita ei valmiina voinut ostaa, myös huollettiin ja varastoitiin niitä. 

Suomeen perustettiin muutamia työkalutehtaita, jotka suurelta osin osoittautuivat taloudellisiksi 

pettymyksiksi. Työvälineiden valmistuksen edellyttämä monipuolinen konekanta ja korkea ammattitaito 

murensivat katteet. 

Työvälineitä suunnittelevan tai valmistavan yrityksen on useissa tapauksissa välttämätöntä toimia 

kiinteässä yhteistyössä lopputuotteita valmistavien yritysten kanssa, koska työvälinettä suunnitellaan yhtä 

aikaa sillä valmistettavan tuotteen kanssa. Työvälinesuunnittelija voi myös tarjota arvokkaita neuvoja 

lopputuotteen järkevästä ja taloudellisesta rakenteesta. Työvälinealan ammattitaito on kuitenkin 

katoamassa maastamme työntekijöiden ikääntyessä ja koulutuksen kuihtuessa. 

AMMATILLINEN KOULUTUS 
Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan ammatillista osaamista sekä kasvua 

sivistyneeksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Koulutus vaikuttaa osaltaan työelämää ja vastaa 

työelämän osaamistarpeisiin, edistää yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista. Ammatillinen koulutus 

antaa myös mahdollisuuden jatkaa opintoja korkeakoulussa. 

Ammatillinen koulutus avaa monia mahdollisuuksia iästä ja taustasta riippumatta. Ammatillisissa 

perustutkinnoissa hankitaan alalla vaadittavat perustaidot. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 

mahdollistavat osaamisen kehittämisen työuran eri vaiheissa. Tutkintojen lisäksi järjestetään valmentavaa 

koulutusta. 

Työelämän muutos muokkaa mm. ammatillisten nimikkeiden kenttää ja niiden sisältöjä. Samalla 

valinnaisuus lisääntyy. Olennaista on, että työssä oppimista painotetaan aiempaa enemmän, muotoja ovat 

oppisopimuskoulutus sekä ns. työssä oppimisen korvaava koulutussopimus. Tavoitteena ovat toimintojen 

selkiyttäminen ja joustavuuden lisääntyminen, tosin mm. työpaikoilla tapahtuvan oppimisen vastuisiin 

liittyvät kysymykset askarruttavat. 

ERIKOISTUNEET YRITYKSET 

Työvälinevalmistajien erikoistuessa yrityksinä pääasiassa työvälineiden valmistukseen perustettiin erillinen  

Työvälineiden valmistajien toimialaryhmä (1975) Suomen Metalliteollisuusyhdistykseen.  

Konepajateknisesti työvälineiden valmistus on yksi vaativimmista toimialoista. Suomen 

työvälinevalmistajien teknologinen taso onkin hyvä. Alan osaajien pitää hallita materiaalit ja tekninen laatu 

kuin lämpö- ja pintakäsittelymenetelmätkin.  

Yksi nopeutuvan kehityksen avaimia on tiedon kulun nopeutuminen. Aikana, jolloin ihminen oppi 

käyttämään työkaluja uuden tiedon siirtyminen naapurille saattoi kestää vuosia. Tätä kirjoittaessa on 

mahdollista, että tieto saavuttaa kohteensa toisella puolella maapalloa reaaliajassa.  

Teknologiateollisuus ry:n Työvälineiden valmistajien toimialaryhmä koordinoi alan yritysten teollisuus- ja 

talouspoliittista yhteistyötä.  Toimialaryhmän tärkein tehtävä on omaa toimialaa koskevan teknisen ja 

taloudellisen tiedon hankkiminen, muokkaaminen ja levittäminen jäsenten keskuuteen. 

Toimialaryhmä osallistuu Teknologiateollisuus ry:n Tuotanto- ja palveluverkoston toimintaan. 
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Suomalaiset työvälinevalmistajat tuottavat erilaisia muotteja muovi-, metalliteollisuudelle sekä erilaisia 

meistejä, puristintyökaluja, teriä ja kiinnittimiä ja ohjaimia metalliteollisuudelle. 

TOIMIALARYHMÄN PAINOPISTEALUEET 

 toimialan kilpailukyvyn kehittämistyö 

 suhdanneseuranta 

 markkinatilanne seuranta 

 työvoiman saatavuus, laatu ja koulutus 

 laatujärjestelmät 

 verkostoituminen 

 läpimenoajan lyhentäminen 

 koulutustilaisuudet 

 kansainvälistyminen 

 vientiyhteistyö 

 

KIRJASARJAN TYÖSTÄMINEN 

Toimitusjohtaja Timo Hertell, TH-Tools Oy:sta soitteli minulle joskus v. 2013 kesällä ja kysyi, että voisinko 

tulla mukaan yhdeksi asiantuntijaksi Opetushallituksen (OPH) rahoittamaan Työvälinevalmistuksen 

oppikirjaan. Kirjan tulee olla suunnattu ammattioppilaitoksen tarpeisiin. 

Timon vastuualueena kirjassa ovat mm. Ohjaimet ja Kiinnittimet, joita hän tarjosi kirjoitettavakseni. Otin 

tehtävän vastaan ja aloin kirjoittamaan tähän ryhmään kuuluvia oppimateriaaleja. 

 

OPH joutui vuonna 2019 säästösyistä pysäyttämään hankkeita. 
Loppukeväästä 2019 Työvälinevalmistuksen oppimateriaalihanke päätettiin lopettaa, koska alan koulutus 
on muuttunut. Tekijänoikeudet OPH palautti meille kirjoittajille. 
Pikku hiljaa kypsyi ajatus melko valmiiksi tuotetun aineiston hyödyntämisestä ja laajentamisesta. Kokemus 
työvälineiden suunnittelusta, niiden valmistuksesta ja alan kehittämisestä sekä uusien sukupolvien 
kouluttamisesta neljällä eri vuosikymmenellä oli kantavana juurena tämän kirjasarjan kokoamiseen. 
Olen laajentanut tätä alun perin ammattioppilaitoksille suunnattua oppimateriaalia toimittamalla siihen 
lisäaineistoa toiminnastani työvälinesuunnittelun tuntiopettajana Tampereen Teknillisen Korkeakoulun  
 ( nyk. Tampereen Yliopisto) Tuotantotekniikan laitoksen, Tampereen Ammattikorkeakoulun kone- ja 
tuotantotekniikan opintolinjan sekä AEL:n (aik. Ammattienedistämislaitos) projekteissa vuosina 1987 – 
2012. Työni ohella olen suunnitellut myös näyttötutkintoja kone- ja työkaluvalmistuksesta ALVAR’iin 
(Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus), jonne näyttötutkintojen opetusmateriaalit kootaan. Näiden 
”lastujen” korista löytynee jokaiselle tarkkaavalle lukijalle mielenkiintoinen työvälinevalmistuksen aihepiiri. 
 
KOKOONPANON TYÖVÄLINEET kirja / kirjasarja on tarkoitettu oppilaitoksissa ja työpaikoilla oppi- ja 

lähdekirjaksi henkilöille, jotka ovat tuotannon suunnittelun tai toteutuksen kanssa tekemisissä. 

Moniammatilliseen käyttöön tarkoitetun kirjasarjan kohderyhmä on laaja: tuotantovälineiden valmistusta 

opiskelevat, tuotannon suunnittelijat, -toteuttajat ja -kehittäjät, ammatilliset opettajat ja työelämän 

esimiehet.  

 
Olen kirjoittajana käyttänyt runsaasti alan asiantuntijoita hyväksi. Kirjoituksien lähteet, kuvien lähdeaineisto 
ja kiitokset ovat kirjoitusosioiden perässä. Lähteistä ja kuvien lähdeaineistoista on kirjalliset luvat. 
Parhaimmat Kiitokset miellyttävästä yhteistyöstä ja saamastani tuesta. 
 

HARRASTUS 
Lapsuus katoaa, mutta ei koskaan lapsi. Elmer Diktonius. Ensi askeleet otin ammattiini kansakoulun  

alaluokilla, kun rakentelin kotona naapurin Juhan kanssa puisia autoja. Kuorma-autoissa oli kipit, 

 hinausautoissa nostokampi puurattaineen ja yhdessä linja-autossa suuntaviitat, jotka nappia painamalla  

nousivat ylös. Kaikki autoni tein ilman piirustuksia. Nykyään leluja tehdessäni pitää ensin tehdä piirustus, ja  
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vasta sen jälkeen alkaa valmistaa niitä.  

Kymmenen vuotta sitten Sandvik Tampereen tehtaalta eläköityneenä työvälinesuunnittelijana/ sählääjänä,  

olen tämän tuotantoväline kirjasarjan työstämisen lisäksi julkaissut, PUUTYÖT HARRASTUKSENA 50 VUOTTA  

kirjan. https://1drv.ms/b/s!AgmIzq_1uvK_ilnhYAHjpoYsdWcg   Kirjassa käsittelen paljon mm. perinne- ja  

pulmaleluja. Vuonna 1900 pidetyn maailmannäyttelyn yhtenä vetonaulana piti olla ikiliikkuja, mutta sitä ei  

saatu toimimaan. Puutyöt harrastuksena kirjassa olen jatkokehitellyt Leonardo da Vinci’n keksintöjä ja ne  

toimivat (sivut 168…174). 

 

OPETUKSESSA, jokainen uusi askel, jonka otat, nostaa valtavasti sen ensimmäisen askeleen arvoa. YKSI  

ASKEL KERRALLAAN. Älä koskaan väheksy alempia askelmia onnistumisen tikapuilla.  
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1    KOKOONPANOTYÖ 
Kokoonpanolla tarkoitetaan standardikomponenttien ja omassa tehtaassa eri vaiheissa 

valmistettujen ja muualta hankittujen osien liittämistä toisiinsa toimiviksi tuotteiksi tai tuotteiden osiksi. 

Kokoonpanotyöhön pitäisi käyttää kunnollisia työvälineitä aina, kun se vain on mahdollista. Kokoonpano on 

perinteisesti ollut käsityötä, ja käsityövaltaisuus on edelleenkin säilynyt. 

 

Tuotteita kokoon pantaessa työntekijältä edellytetään monipuolista perusosaamista esimerkiksi 

mekaniikasta, sähkötekniikasta, elektroniikasta, pneumatiikasta tai hydrauliikasta. Myös erikoistuminen on 

kuitenkin välttämätöntä, sillä tuotteet sisältävät monia eri tekniikoita.  

 

Kokoonpanon tärkein tehtävä on osien liittäminen toisiinsa, joten ei ole ollenkaan samantekevää, millä 

tavalla ne liitetään. Mahdollisia liittämismenetelmiä ovat ruuvaaminen, niittaaminen, liimaaminen, 

hitsaaminen, puristus ja kutistusliitokset.  

Yleinen tapa liittää kappaleet toisiinsa on ruuvaaminen. Jopa 80 prosenttia kaikista liitoksista on 

ruuviliitoksia. Ruuviliitosten suurimpana etuna voidaan pitää sitä, että rakenne voidaan purkaa ja koota 

aina uudelleen. Tässä luvussa käsitellään laajasti ruuvien kiristystyökaluja. Niitä ovat käsi-, paineilma-, 

sähkö- ja hydrauliset momenttiavaimet. 

Kokoonpanotyössä myös ergonomia ja työturvallisuus ovat tärkeitä kysymyksiä, etenkin nostotöissä. 

Öljyhydrauliikka letku- ja putkiasennelmissa isoine paineineen muodostaa oman osaamisalueensa, samoin 

laakereiden ja tiivisteiden asennus. Osuuden lopuksi käsitellään myös putoamisen estäviä työtelineitä ja 

suojakaiteita. 

1.1 KOKOONPAANOTYÖN HAITAT VÄHEMMÄKSI /1/ 

Kiertyneet ja kumarat asennot fyysisesti raskaassa työssä edistävät lannerangan rappeutumista. Jos 

työkappaletta voitaisiin käsitellä ylemmällä tasolla eli työtasoa voitaisiin säätää, kuormitus vähenisi 

olennaisesti. Yläraajojen kannattelu staattisessa asennossa rasittaa työntekijää, samoin esimerkiksi 

mutterin vääntimen tärinä. Etukumarat työasennot kuormittavat erityisesti alaselkää. 

Voimme itse vaikuttaa paljon siihen, miten työasennot muutetaan ergonomisemmiksi. Siinä auttavat oikea 

tekniikka ja apuvälineet.  

Työtarvikkeiden tarkoituksenmukaisella sijoittelulla vähennetään tarpeettomia kumarteluja ja nostoja. 

Kehon joustava käyttö säästää tukirankaa. Oikeita nostotekniikoita ja apuvälineitä kannattaa hyödyntää 

kuormituksen vähentämiseksi. Nostotilanteissa kannattaa käyttää hyväksi alaraajojen lihasvoimaa eikä 

nostaa lattiatasosta jalat suorina ja selkä etukumarassa asennossa. 

Huonoja asentoja ei voi aina välttää. Työtä tehdään aika ajoin polvien varassa kovalla alustalla. Polven 

limapussit voivat ärtyä, ja ajan mittaan rustojen pinnat saattavat ohentua. Vammoja voi estää työvaatteisiin 

kiinnitettävillä pehmusteilla, jos työstettävää kohdetta ei pystytä nostamaan ylemmäs.  

Toistuvat työliikkeet, suuri voimankäyttö, nivelten ääriasennot, pinsettiote ja tärinä voivat altistaa 

työntekijät esimerkiksi jännetupentulehduksille ja tenniskyynärpääoireilulle. Kuormittavien työvaiheiden 

jälkeen olisikin huolehdittava vastaliikkeistä lihaksia venyttämällä. Myös kuntoilu maksaa vaivan, sillä 

hyväkuntoinen keho sietää hetkellisesti huonojakin työasentoja paremmin kuin huonokuntoinen. 
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Myös putoamisen ja liukastumisen riskit ovat yleisiä. Apua saadaan porrastasosta, jossa on kaiteet ja jonka 

materiaali ei luista jalkojen alla. 

Työturvallisuus koskettaa meitä kaikkia, ja sitä on ehdottomasti syytä kehittää. Työssä kannattaa hyödyntää 

apuvälineitä. Uskon, että työporukan itsensä kehittelemiä apuvälineitä tulee käytettyä, sillä työntekijät ovat 

itse työnsä parhaita asiantuntijoita. Tärkeintä on pyrkiä tietoisesti säästämään kehoaan kuormittavissa 

työvaiheissa. ”Tämä työvaihe ei kestä kauan” -tyyppiset vähättelyt vievät ojasta allikkoon, sillä jokaisen 

osalle ehtii tulla todella runsaasti lyhyitä työvaiheita työuran aikana. Pienikin muutos parempaan suuntaan 

on keholle kuin lottovoitto. 

Yhtenä pahimmista nostotyön ongelmista on jatkuva staattinen lihastyö. Lihas vain supistuu ja jännittyy, 

jolloin sen hapen saanti huononee ja seuraa lihasten kipeytymistä ja särkyä. Usein oikean työasennon 

saavuttaminen olisi pelkästään senteistä kiinni. Liikuteltavat työpöydät ja kevyet nostimet estäisivät monia 

työtapaturmia.  

                     
            Kuva 1. Saksipöytämallinen nostopöytä.         Kuva 2. Kokoonpanopöytä, jonka kallistusta ja 

                                                                                                           korkeutta voi säätää.                    

 

On muistettava, että vaikka työtapaturman kesto on keskimäärin yksi sekunti, sitä on voinut edeltää 

vaikkapa kahdeksan vuoden työskentely väärässä työasennossa. 

Lihastyö pitäisi saada dynaamiseksi. Silloin lihas saa happea ja pystyy työskentelemään väsymättä 

pitkäänkin. 

Työpiste on aina rajattu tila, ja siksi on tärkeää, että niin työkalut kuin työn kohteena olevat 

työkappaleetkin ovat helposti siirrettävissä. Se edistää työpaikan siisteyttä, ja siisteys puolestaan vähentää 

tapaturmavaaraa. 

2 PAINEILMAN AVULLA TOIMIVAT LAITTEET /2/ 

Paineilmaa eli pneumatiikkaa on käytetty teollisuudessa jo 1800-luvun loppupuolella, ja sen suosio on yhä 

erittäin vakaalla pohjalla useasta tärkeästä syystä. Paineilman avulla monet toiminnot sujuvat entistä 

kevyemmin, nopeammin ja turvallisemmin. Esimerkiksi paineilmatyökaluissa teho-painosuhde on 

merkittävästi parempi kuin sähköllä toimivissa työkaluissa, sillä sähkömoottoria ei tarvita. 

Paineilmatoimiset laitteet ovat hyvin yksinkertaisia, mikä tekee niiden toiminnasta luotettavaa ja helpottaa 

huoltoa. 
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2.1 PAINEILMAJAKELUN RAKENNE 

                         
           Kuva 3. Paineilmaa jaetaan kompressorista verkostoon. 1 Pääputki, 2 Jakeluputki, 3 Palveluputki ja  

                         4 Ilmankäsittelylaitteet. 

 

Paineilman jakelu toteutetaan niin, että kompressorista jaetaan paineilmaa verkoston kautta eri 

työpisteisiin (kuva 3). Kompressorin osia ovat jälkijäähdytin, kuivain ja ilmasäiliö. Verkoston putkisto 

muodostuu pääputkesta, jakeluputkesta, palveluputkesta ja ilmankäsittelylaitteista. 

 

2.2 PAINEILMAVARUSTEET 

                                          
    Kuva 4. Paineilmavarusteet. A Venttiili, B Paineilmasuodatin, C Paineensäädin, D Öljysumutin, E Pikaliitin,  

                  F Letku, G Kannatin ja H Letkunkiristin.       

Paineilmavarusteita voidaan pitää paineilman jakeluketjun viimeisenä osana. Paineilmatyökalun 

liittämiseen tarvitaan useita varustekomponentteja (kuva 4), kuten:        

                                                

o Venttiili, jolla on ratkaiseva vaikutus työkalun tehoon. Valitse pallosulkuventtiili, jonka suora, 

putkimainen virtauskanava aiheuttaa vähiten painehäviöitä. Tällainen venttiili voidaan avata ja sulkea 

hitaasti, jolloin vältetään äkilliset painesysäykset. 
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o Paineilmasuodatin, jonka tehtävä on erottaa paineilmasta vesi ja kiinteät epäpuhtaudet, kuten 

ruostehiukkaset. Kätevimpiä ovat automaattisella tai puoliautomaattisella tyhjennyksellä toimivat 

laitteet. 

o Paineensäädin, joka pitää käyttöpaineen miltei muuttumattomana tulopaineen ja virtauksen 

vaihdellessa. Koska se estää turhaa ilmankulutusta, se on taloudellinen. 

o Öljysumutin, jolla voidellaan paineilmatyökalu ja joka on voiteluvälineistä yleisin. Sen paineilman 

joukkoon syöttämät öljytipat rikkoutuvat ilmavirrassa hienojakoiseksi öljysumuksi. Lyhyinä jaksoina 

käytetylle työkalulle soveltuu parhaiten injektorilla toimiva yhden pisteen voitelulaite. Kaikki 

tuotantokäyttöön tarkoitetut ruuvinkiertimet ja porakoneet eivät vaadi voiteluöljyä. 

o Pikaliitin, jota suositellaan käytettäväksi letkun kummassakin päässä. Sillä työhön saadaan lisää 

joustavuutta.  

o Käsiletku, jonka sopiva pituus on 3–5 metriä. Sen pituinen työkalun letku sallii riittävän 

liikkumavapauden työpisteessä. Pitempiä letkuja tulisi välttää, sillä ne saattavat aiheuttaa liikaa 

painehäviöitä. Kevyitä käsityökaluja varten on saatavana erityisen kevyttä ja notkeaa PVC-letkua, joka 

on 30–50 prosenttia tavanomaista kumiletkua kevyempää. Moneen sovellukseen sopii kätevästi 

spiraaliletku työkalunkannattimen kanssa käytettynä. Silloin ympärillä lojuvat letkut eivät häiritse 

toimintaa työpisteessä. 

o Kannatin lisää työturvallisuutta ja keventää työkalun käsittelyä. Muuttumaton kannatusvoima tekee 

työkalun käytännöllisesti katsoen painottomaksi. Vakiovoimaperiaatteella toimivan kannattimen varaan 

ripustettu työkalu jää sille tasolle, jolle se jätetään. 

o Letkunkiristimeen on olemassa monia vaihtoehtoja. 

o Suodatin, paineensäädin ja öljysumutin muodostavat yhdessä ilmankäsittelylaitteen. Kuvassa 4 se 

näkyy osina B, C ja D. 

2.3 PAINEILMAVUOTOJEN MERKITYS  
Oikein tehdyn ja hyvin huolletun paineilmaputkiston vuodot eivät saisi ylittää viittä prosenttia järjestelmän 

kokonaiskapasiteetista. Valitettavasti sellaisetkaan luvut kuin 15 ja jopa yli 20 prosenttia eivät ole 

harvinaisia. Vuotojen kautta poistunut paineilmakapasiteetti on tietenkin korvattava käyttämällä enemmän 

kompressoria, ja se nostaa energiakustannuksia. 

                                                                
         Kuva 5. Käyttöpaineen pudotusesimerkki. Käyttöpaineen pudotessa kuudesta baarista viiteen baariin  

                       teho pienenee 25 %. Myös hiomakoneen aineenpoisto vähenee 25 %. 

 

Jos paine on liian alhainen, syynä on: 

o alimitoitettu putkisto tai kompressorin liian pieni kapasiteetti 

o liian pieni tai liian pitkä letku 
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o jatkuva vuoto 

o huonolaatuiset ilmankäsittely-yksiköt 

o puutteellinen huolto 

o liian pienet liittimet ja liitinnipat. 

[Taitetaan tehtäviksi] 

Mitä etua on siitä, että paineilmaverkosto on mitoitettu oikein eli painehävikki on mahdollisimman pieni? 

Vastaus: Sen etuja ovat parantunut tuottavuus (raha), parempi ergonomia ja pidemmät huoltovälit. 

[Taitetaan tehtäviksi] 

Kuinka suuri rahallinen merkitys on vuodessa 25 % laskeneella tuottavuudella, jos tuntihinta on 3 €/ hlö? 

Vastaus: 45 (viikkoa) x 5 (päivää) x 8 (h) x 3 (tuntihinta) x 0,25 = 1350 € 

3  PULTTI- JA RUUVILIITOS /2/ 

Kokoatpa sitten autoa, huonekaluja tai konepajatuotetta tai mitä tahansa, tarvitset ruuvia. Ruuvi kiinnittää 

lujasti ja avautuu tarvittaessa helposti. Työmaalla ja kotona ruuvi on yhtä kätevä. Kierrekorkillinen pullo, 

jonka kaula toimii ruuvina ja korkki mutterina, on hyvä esimerkki. Jos pulloa pitää avata ja sulkea monta 

kertaa, kierrekorkin voittanutta ei ole. 

Ruuviliitokset ovat yleisiä kaikissa kiinnityksissä, ja koneiden rakennuksessa, asennuksessa ja korjauksessa 

ne ovat kaikkein tärkein irrotettavien osien kiinnitysmenetelmä. 

3.1 PURISTUSVOIMA JA MOMENTTI 
Ruuviliitoksessa on kaksi samansuuruista voimaa, veto- ja puristusvoima, jotka toimivat toisiaan vastaan 

(kuva 6). Kiristysmomentilla eli momentilla tarkoitetaan voiman aiheuttamaa pyörityskykyä. Momentti 

(kuva 7) määritellään seuraavasti: 

 [taita väripohjaan tms. 

T = F x r   

F = voima 

r = varsi, jolla voima pyrkii pyörittämään (vääntämään) esimerkiksi mutteria tai ruuvia.] 

On tärkeää huomioida, että vain 10 prosenttia kiristysmomentista käytetään esijännityksen tuottamiseen ja 

loput 90 prosenttia menee kitkan voittamiseen (ruuvin kannan kitkaan 50 prosenttia ja kierrekitkaan 40 

prosenttia) (kuva 8).                                        

                      
Kuva 6. Puristusvoima [N]                  Kuva 7. Momentti, T [Nm] = Voima, F [N] x Vipuvarren   

                                                                               pituus, r [m].    
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                         Kuva 8. Momentista kuluu 90 prosenttia kitkan voittamiseen. 

3.2 PULTIN JA MUTTERIN LUJUUSMERKINNÄT 
Ruuvit luokitellaan niiden kestävyyden mukaan, ja niille annetaan momenttisuositukset ruuvilaadun ja 

kierrekoon mukaan. Momenttisuosituksia löytyy taulukoituna. 

3.3 VETOMURTOLUJUUS 
Lujuus ilmoitetaan ruuveissa numeroyhdistelmällä (esimerkiksi 8.8, 10.9 ja 12.9). 

[väripohjaan tai vastaavaan 

Ruuvin lujuusmerkinnöissä (esimerkiksi 8.8) ensimmäinen numero on vetomurtolujuus (Rm) jaettuna 

100:lla. Tässä tapauksessa Rm on siis 8 x 100 = 800 N/mm2.] 

3.4 MYÖTÖRAJA 
Myötöraja (Re)tarkoittaa kohtaa, josta kappale ei enää sitä venytettäessä palaudu takaisin, vaan aiheutuu 

pysyvä muodonmuutos. 

[väripohjaan tai vastaavaan 

Ruuvin lujuusmerkinnän toinen numero antaa kertoimen, jolla vetomurtolujuus on kerrottava, jotta 

saataisiin myötöraja tai ylin sallittu kuormitus eli 0,2 %:n venymäraja.  (Ylin kuormitus ilmoitetaan, koska 

murtolujuuteen asti ei voida mennä.) Tässä tapauksessa kerroin on 0,8, ja sillä kerrotaan Rm eli 0,8 x 800 = 

Re = 640 N/mm2. 

Otetaan vielä toinen esimerkki: 

Pultin merkintä on 10.9. 

Vetomurtolujuus Rm = 10 x 100 = 1000 N/mm2 

Myötöraja Re = 0,9 x 1000 = 900 N/mm2 

Merkinnän avulla pystytään laskemaan sekä myötöraja että vetomurtolujuus eli suurin sallittu kuormitus- ja 

murtumisjännitys.] 

Muttereiden vastaavat lujuusluokat ilmaistaan pelkästään tunnuksilla 8, 10 ja 12. Tunnus ilmaisee mutterin 

vetojännityksen kestoa ruuvin jännityspoikkipinnassa. Luku 8 vastaa 800 N/mm2:n vetojännitystä jne. 

Yleensä tätä ei tarvitse juuri miettiä, kunhan ruuvit ja mutterit asetetaan pareittain: ruuvi 8.8 ja mutteri 8, 

ruuvi 10.9 ja mutteri 10, ruuvi 12.9 ja mutteri 12 jne. Kun lisäksi valitaan mutterin korkeudeksi vähintään 

0,8 x halkaisija, ainakaan mutteri ei petä. 
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[Taitetaan tehtäväksi] 

Kuinka paljon merkinnällä 8.8 varustettu M 12 -ruuvi kestää sallittua kuormitusta? 

A = ruuvin poikkipinta-ala eli ympyrän pinta-alan laskukaava πd²/4 

d = ruuvin ulkohalkaisija (mutta parempi olisi käyttää sisähalkaisijaa) 

F =  A [mm2] x ruuvin myötöraja Re [N/mm2] = 
   

 
 x Re = 

    

 
 x 640 = 

F   72345 N   72 kN  

4  ÖLJYHYDRAULIIKKA TYÖVÄLINEISSÄ /7/ 
Hydrauliikka tarkoittaa tehonsiirtoa nesteen ja virtauksen avulla. Hydraulisesti toimivat laitteet voivat olla 

käsikäyttöisiä tai hyödyntää jotain energialähdettä.  

Yleisimpiä hydrauliikan käyttökohteita ovat erityyppiset nostimet, puristimet ja liikkuvan kaluston 

maatalouskoneet. Niissä dieselmoottori pyörittää hydraulipumppua ja pumpun tuottama öljynvirtaus 

ohjataan venttiilien kautta sylintereihin, jotka liikuttavat kauhaa tai muuta mahdollista laitetta. Esimerkiksi 

auton nostamisessa käytettävät tunkit (pallotunkit) toimivat useimmiten käsivoimin. Hydrauliikan avulla 

voidaan tuottaa suuriakin voimia. 

Kokoonpanon toimilaitteelle energia tuotetaan tavallisimmin käsivoimalla, paineilmapumpulla tai 

sähkökäyttöisellä pumpulla. Pumpussa syntyvä hydraulinen energia siirretään virtauskanavia pitkin. 

Hydrauliikassa virtauskanavina käytetään pääsääntöisesti letku- ja putkiasennelmia. 

Hydraulikäyttöiset työvälineet ovat tärkeä osa nykyaikaista koneenrakennusteollisuutta. Hydrauliikalla 

toimivissa työvälineissä turvallisuus ja luotettavuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Kokoonpanossa käytettäviä 

hydraulisia työvälineitä ovat muun muassa ruuvien kiristystyökalut, joihin kuuluvat hydrauliset 

momentinvääntimet ja vetokiristystyökalut. Myös laakerien asennus- ja kunnossapitovälineissä voidaan 

käyttää hydrauliikkaa. 

4.1 LETKUASENNELMAT 
Hydraulisissa työvälineissä energia siirtyy virtauskanavien, letkujen, kautta. Letkuasennelmalla tarkoitetaan 

kuvan 9 mukaista määrämittaista letkukokonaisuutta, jossa toinen pää kytketään energialähteeseen 

(pumppuun) ja toinen pää kokoonpanon toimilaitteelle, esimerkiksi työvälineelle.  Putkiasennelmassa 

paineilmaletkun kumpikin pää on kuorittukuorintalaitteella (kuva 11), ja sen jälkeen liittimet on puristettu 

työohjeen mukaisesti puristuskoneella (kuva 12) niin, että saadaan aikaan kokonaisuus.  

                                                                                            
Kuva 9. Letkuasennelmat( vain paineilmaletkun toinen pää letkuliittimineen). 
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4.1.1  Letkuasennelman valmistusvaiheet 
1. Letkun mittaus ja katkaisu (kuva 10). 

2. Letkun kuorinta (kuva 11). 

3. Holkin leimaaminen viikkomerkinnällä. 

4. Liitinten puristus (kuva 12). 

5. Letkun merkkaus asiakkaan toiveiden mukaan. 

6. Koeponnistus.  

7. Puhdistaminen. 

8. Tulppaus. 

                                        
           Kuva 10. Letkuleikkuri.           Kuva 11. Kuorintalaite.                        Kuva 12. Liitinten puristin. 

4.1.2 Pinhole-vuoto /6/ 
Hydrauliikkaletkun Pinhole-vuoto on koneenkäyttäjälle vuotomuodoista kaikkein vaarallisin. Pienestä 

neulanreiästä suurella paineella vuotavan nesteen ihonläpäisykyky on vähintään sama kuin pistettäisiin 

terävällä neulalla (kuva 13). Läpäisykyky heikkenee ja vaara vähenee sitä mukaa, mitä kauempana 

koneenkäyttäjä vuodosta on. Esimerkiksi kuumalle pinnalle päästyään hienojakoinen öljysumu on erittäin 

herkästi syttyvää, joten Pinhole-vuoto aiheuttaa myös merkittävän tulipalovaaran. 

                                                          
                               Kuva 13. Pinhole-vuoto.                       Kuva 14. Yksiteräskudosletkun rakenne. 

 

Hydrauliikkaletku on valmistettu kestämään suuria sisäisiä voimia. Kuvassa 14 esitetään yksinkertaisen 

yksiteräskudosletkun rakenne. Letku koostuu synteettisestä, hydrauliikkaöljyä kestävästä sisäkumipinnasta, 

teräsvahvistekudoksesta ja sään- ja kulutuksenkestävästä ulkopinnasta. 

 

Letkua taivutettaessa ja rasitettaessa punokseen kehittyy rakomaisia muodonmuutoksia. Mikäli sisäletkun 

materiaali ei ole riittävän vahvaa, neste tunkeutuu punoksen muodonmuutoskohdista sisäletkun läpi 

teräspunokseen. Punokseen päästyään neste leikkaa ulkokuoreen reiän ja aiheuttaa vaarallisen Pinhole-

vuodon. 
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Vuotojen syyksi esitetään usein letkujen valmistusprosessissa tapahtunutta virhettä. Tätä tulkintaa tukevat 

käytännön kokemukset, joiden perusteella Pinhole-vuotoja esiintyy usein saman sarjan letkuissa. Yleensä 

vuodot ilmestyvät hyvin pian letkun käyttöönoton jälkeen, mistä voi päätellä, että todennäköisin syy 

vuotoon on valmistusvika. 

 

4.1.3  Hydrauliikkaletkujen vaarat 
Teollisissa ratkaisuissa käyttöturvallisuutta pidetään vielä toimivuutta ja luotettavuuttakin tärkeämpänä. 

Hydrauliikkaa käytettäessä painetasot ovat aina korkeita, joten viat voivat aiheuttaa vaurioita lähellä oleviin 

koneisiin ja laitteisiin. Tärkeintä on kuitenkin varmistaa työntekijöiden turvallisuus. Kun työtavat ovat 

oikeita, myös koneiden toiminta on luotettavampaa. 

 

Hydrauliikkaletkuihin vaikuttavia vaaratekijöitä ovat paine, lämpötila, palovaara ja koneiden mekaanisten 

liikkeiden aiheuttama liikevaikutus. Paineellisen, kuuman öljyn purkautuminen iholle voi aiheuttaa vakavia 

vammoja. Paine ja pistesuihku yhdessä aiheuttavat suurimman vaaran, sillä pistesuihkuvuotoja on usein 

vaikea havaita. Vuotokohtaa ei saa etsiä tunnustelemalla käsin letkun pintaa, sillä työkäsineet eivät suojaa 

pistesuihkulta. 

 

Paineenalainen öljy palaa purkautuessaan soihtumaisesti ja kehittää korkean lämpötilan. Katketessaan tai 

liittimestä irrotessaan letku aiheuttaa piiskamaisen iskun. Ihmiseen osuessaan letku voi aiheuttaa vakavia 

vammoja, ja jos se osuu päähän, kyseinen henkilö voi olla jopa hengenvaarassa. 

 

Käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö joutuvat vaaraan työskennellessään hydrauliikkapumppujen 

paineletkujen läheisyydessä koneen tai laitteen käynnin aikana.   

 

Tyypillinen letkuvaurion syy on esimerkiksi se, että letkuasennelman paineluokka on liian alhainen tai 

letkujen taivutussäde on liian pieni tai letkut ovat kiertyneet. Vikoja voi aiheutua myös siitä, että letkut 

hankaavat jotakin pintaa tai toisiaan vasten tai käyttöympäristössä vallitsee liian korkea tai alhainen 

lämpötila. Varastointiympäristössä vallitseva lämpötila, UV-säteily ja otsonipitoisuus voivat vaurioittaa 

letkuja, samoin liian pitkä letkunvarastointiaika. Jos pitkä letkuasennelma on huonosti tuettu, voi syntyä 

ongelmia. Letkujen puristusmitta voi niin ikään olla väärä, kun letkujen kuorinta ja liittimet eivät ole olleet 

työohjeiden mukaisia (ks. kuvat 11 ja 12). 

 

4.1.4 Letkujen suojausmenetelmät 
Letkunsuojat on suunniteltu suojaamaan koneen tai laitteen läheisyydessä työskenteleviä koneenkäyttäjiä 

tai kunnossapitohenkilökuntaa. Useilta eri valmistajilta on saatavana suojasukkia, jotka pitävät paineen ja 

pistesuihkun sisällään letkun mahdollisesti vaurioituessa. Kuvassa 15 on esitetty yksittäisen 

hydrauliikkaletkun suojaukseen käytettävä suojasukka. 

                                                     
                      Kuva 15. Suojasukka yksittäisen letkun suojaukseen. 
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Markkinoilta löytyy myös avattava ja suljettava letkunsuoja, jota voidaan käyttää jo avattujen letkujen ja 

letkuryhmien suojaukseen. Sen avulla käyttöturvallisuutta voidaan parantaa myös lyhyiden 

huoltoseisokkien aikana. 

Letkun turvalukko estää liittimestä irtoavan letkun piiskamaisen iskun. Markkinoilta löytyy vain yksi CE-

merkinnällä varustettu turvalukko. Sen valmistaja on italialainen, ja tuote on patentoitu. Turvalukko sisältää 

vaijerin, joka kiinnitetään sopivan kokoisella letkupannalla. Vaijerin toisen pään kiinnitys vaihtelee käytetyn 

liitostekniikan mukaan. Toinen pää kiinnitetään SAE-laipan kiinnitysruuvin alle (kuva 16) tai DIN 2353 -

tyyppisessä liittimessä kiristysmutterin alle (kuva 17). SAE J514 -tyyppisissä liittimissä voidaan käyttää 

yleismallin turvalukkoa, joka kiinnitetään koneen runkoon.   

                                                            
                                                      Kuva 16.                                                   Kuva 17. 

Kuva 16. Hydrauliikkaletkun turvalukitus SAE 6000 -normin laipoille.  

Kuva 17. Turvalukitus DIN 2353 -normin liittimelle. 

4.2 PUTKIASENNELMAT 
Putkiasennelmalla tarkoitetaan kuvan 18 mukaista määrämittaista putkikokonaisuutta, jossa 

hydrauliikkaputken päissä on asianmukaiset levitykset liittimiä varten.  

                                                                            
                    Kuva 18. Putkiasennelma.                                           Kuva 19. Putken taivutus. 

 

4.2.1 Putkiasennelman valmistusvaiheet 
Putkiasennelmaa lähdetään rakentamaan mittaamalla putki ja katkaisemalla se sellaiseen mittaan, että 

työvarat säilyvät: [video verkkomateriaaliin]       

1) Mittaus. 

2) Katkaisu. 

3) Taivutus. 

4) Katkaisu määrämittaan. 

5) Jäysteiden poisto. 

6) Leikkuurengas- tai  

     JIC-liittimet putkiasennelman päihin. 

7) Puhdistus. 

8) Tulppaus 
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4.3 HYDRAULIIKAN PUTKISTOASENTAJAN PASSI                      
Kaikilla yritysten hydrauliikan asentajilla pitää olla suoritettuna hydrauliikan putkistoasentajan passi, nk. 

putkistopassi. Se tarkoittaa, että hydrauliikka-asentajat tuntevat hydrauliikkaputkiston ja -letkuston, 

liitostavat, asennuksen, käyttöönoton, huollon ja korjauksen paitsi teoriassa myös käytännössä. Lisäksi he 

tuntevat asennustöissä syntyvät työturvallisuus- ja ympäristöriskit.  

Passin myöntää Hydrauliikka- ja pneumatiikkayhdistys ry ja Kunnossapitoyhdistys Promaint ry. Passi on 

voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen se tulee uusia. Tällä hetkellä putkistopassiin valmentavaa koulutusta 

tarjoavat AEL:n lisäksi Tampereen ja Turun aikuiskoulutuskeskukset. Koulutusta valvovat Hydrauliikka- ja 

pneumatiikkayhdistys ry ja Kunnossapitoyhdistys Promaint. Hydrauliikka- ja pneumatiikkayhdistys ry pitää 

yllä myös rekisteriä putkistopassin suorittaneista henkilöistä. 

Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry, Kunnossapitoyhdistys Promaint ry ja alan toimijat ovat julkaisseet 

yhteistyössä kirjan hydrauliikkaputkistoista. Kirja on suunniteltu käsikirjaksi työpisteisiin ja oppimateriaaliksi 

alan koulutukseen ja itseopiskeluun. 

5 RUUVIEN KIRISTYSTYÖKALUT /5/ 
Kahden kappaleen liittäminen toisiinsa ruuvi- ja pulttiliitoksilla on yksi tavallisimmista 

kokoonpanoteollisuuden, rakentamisen ja konepajojen käyttämistä menetelmistä. Käytännössä 

kappaleiden välisen kiristysvoiman tuottamiseen on käytettävissä kaksi vaihtoehtoa. Menetelmän valintaan 

vaikuttaa käyttökohteen lisäksi moni asia. 

Ensimmäinen vaihtoehto on pyörittää mutteri tiettyyn momenttiin kiertoliikkeellä. Tässä menetelmässä 

pulttiin kohdistuu venyttävä voima, joka aiheuttaa siihen jännityksen. Tämän liikkeen vastavoima kiristää 

kappaleet toisiaan vasten. Kiristysvoimaa vastaava momenttiarvo voidaan määrittää laskemalla. 

Menetelmän suurin epävarmuustekijä on mutterin ja kiristettävän pinnan välisen kitkan huomioon 

ottaminen momenttiarvoa laskettaessa. 

Toisessa menetelmässä voima kohdistetaan pulttiin tai vaarnaruuviin sitä suoraan venyttämällä. Tässä 

menetelmässä määritetään pultin venymää vastaava kiristysarvo. Se tarkoittaa voimaa, jolla pulttia tulee 

venyttää. Kun riittävä voima on saavutettu, mutteri kierretään paikoilleen. Sen jälkeen venyttävä voima 

vapautetaan, jolloin pultti pyrkii palautumaan ja liitettävät kappaleet kiristyvät toisiaan vasten. 

Menetelmää käytettäessä pitää ottaa huomioon liitospituudesta johtuva voiman häviö. Hyvin lyhyille 

liitospituuksille tätä kiristysvaihtoehtoa ei suositella ollenkaan. 

Kappaleita toisiin liitettäessä on tärkeää, että käytetään oikeita kiristysmenetelmiä ja kohteeseen parhaiten 

soveltuvia työkaluja. Vaikka tarvittava osaaminen löytyisikin ja työkalut olisivat asianmukaiset, työkalujen 

tarkkuudesta on silti huolehdittava koko niiden elinkaaren ajan kalibroimalla ne asianmukaisesti. 

5.1 MOMENTTITYÖKALUT 

5.1.1 Käsikäyttöiset momenttityökalut /2/ 

Käsikäyttöiset momenttitaltat ja -avaimet ovat käytetyimpiä momenttityökaluja. Mekaaniset 

momenttiavaimet luokitellaan kahteen eri malliin: osoittaviin ja laukeaviin. Käsikäyttöisten avainten 

momenttialue sijoittuu välille 0–2000 Nm. 
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Laukeavat momenttiavaimet ilmaisevat signaalilla, milloin esiasetettu momentti on saavutettu. Signaaleja 

voi olla yksi tai useampi, ja ne voivat joko kuulua, näkyä tai tuntua tai olla näiden ominaisuuksien 

yhdistelmiä. Yleisintä on, että momenttiavaimet naksahtavat tai taittuvat. Joissakin malleissa on 

mekanismi, joka estää ylikiristämisen. Esiaseteltavissa avaimissa momenttiarvo säädetään etukäteen 

asteikkoon, ja sen jälkeen arvo lukitaan lukkomekanismin avulla. Asteikottomat avaimet asetetaan ja 

kalibroidaan yhteen arvoon mittalaitteen avulla. 

 

Asteikolliset avaimet soveltuvat parhaiten tilanteisiin, joissa momenttiarvoa täytyy muuttaa usein. 

Asteikottomat avaimet sopivat tilanteisiin, joissa avaimella kiristetään vain yhtä työkohteen arvoa. 

Laukeavia momenttiavaimia käytetään useimmiten korjaus- ja huoltotöissä, samoin kiristettäessä liitoksia 

sarjatyönä. 

Osoittavissa momenttiavaimissa on asteikko tai näyttö, josta momenttiarvo voidaan lukea. Elektronisia 

malleja käytetään yleisimmin laadunvalvonnassa ja silloin, kun tallennetaan kiristystulokset tietokoneelle. 

 

                                                                              
                       Kuva 20. Laukeava, ”naksahtava”                                              Kuva 21. Osoitinnäytöllinen 

                                        momenttiavain.                                                                             momenttiavain. 

 

Kun pitää saada aikaan suuria momenttiarvoja, voidaan käyttää mekaanisia momentinkertojia. 

Momentinkertoja sopii tilanteeseen, jossa tarvittavaa momenttia ei saada aikaan tavallisilla menetelmillä 

esimerkiksi tilan tai voiman puutteen takia. Momentinkertoja asetetaan kohteen ja momentinavaimen 

väliin. Ulostulomomentti saadaan, kun asetetulla momenttiarvolla kerrotaan kertojan välityssuhde. 

 

5.1.2 Paineilmakäyttöiset ruuvinvääntimet /2/ 

Paineilmakäyttöiset ruuvinvääntimet toimivat nimensä mukaisesti paineilmalla. Koneilla saadaan aikaiseksi 

nopeita kiristyksiä, ja itse kiristystyön hoitaa enimmäkseen kone. Paineilmakäyttöisissä 

kokoonpanotyökaluissa on kohtuullisen hyvä teho-painosuhde. Lisäksi paineilmakäyttöiset työkalut 

toimivat varmasti ja melko vaativissakin kohteissa. Oikein käytettynä niiden elinkaari on pitkä. 

 

Yleensä paineilmatoimisten ruuvinvääntimien kiristystarkkuus on mallista riippuen 3–30 %, mutta iskevällä 

mutterivääntimellä se on jopa 60 %. Paineilmaverkoston paineenvaihtelut vaikuttavat kuitenkin 

merkittävästi lopputulokseen. Ongelma voidaan eliminoida paineilmalinjaan sijoitetulla 

paineensäätöyksiköllä. Sen suodatinjärjestelmä huolehtii samalla ilmanpuhtaudesta. 

 

Paineilmakäyttöiset kokoonpanotyökalut voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin. 

o paineilmakäyttöiset iskevät mutterivääntimet 
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o paineilmakäyttöiset tasaisesti vääntävät mutterivääntimet suurille momenttiarvoille 

o paineilmakäyttöiset pulssityökalut 

o paineilmakäyttöiset ruuvinvääntimet pienille momenttiarvoille. 

5.1.3 Paineilmakäyttöiset iskevät mutterinvääntimet 
Paineilmakäyttöiset iskevät mutterinvääntimet olivat ennen nopeutensa vuoksi yleisiä kiristystyökaluja. 

Koska ne ovat epätarkkoja, ne eivät sovellu momenttien kiristykseen. Myös niiden varsin korkea melutaso 

ja iskumekanismin käyttäjään kohdistama tärinä ovat merkittäviä haittapuolia. Vuoden 2008 alusta 

voimaan tulleiden tärinä- ja melusäädösten vuoksi iskevien mutterinvääntimien käyttöä ei voida suositella.  

   

                                               
               Kuva 22. Iskevä mutterinväännin.                        Kuva 23. Sitkeävetoinen mutterinväännin. 

 

5.1.4 Paineilmakäyttöiset tasaisesti vääntävät mutterivääntimet suurille 

momenttiarvoille /2/ 

Tasaisesti vääntävällä mutterinvääntimellä voidaan päästä erinomaisiin momenttitarkkuuksiin. Malleja on 

useita, ja kohteen mukaan valitaan joko kulma-, suora- tai pistoolimalli. Sitkeävetoisiin mutterinvääntimiin 

säädetään valmiiksi tavoitearvo koneen sallimissa rajoissa. Momenttianturiohjauksella varustetuilla koneilla 

saavutetaan vielä parempi toistotarkkuus. Koneiden käyttöönottoa suunniteltaessa on tärkeää ottaa 

huomioon vastavoima, jonka suuruus vastaa ruuville asetettua kiristysmomenttiarvoa.  

 

Vastavoimissa on kyse niin suurista voimista, että käyttäjä ei voi eikä saa ottaa niitä vastaan. Siksi koneissa 

käytetään vastavoimatukea tai -jalkaa, joka voidaan muokata käyttökohteeseen sopivaksi. Jos käytetään 

uuden polven kiristyselementtejä tai aluslevyjä, ulkoisia vastavoimatukipisteitä ei tarvita. Silloin vastavoima 

otetaan elementistä tai aluslevystä itsestään. 

 

                                                                     
                                    Kuva 24. Vastinraudalla varustettu väännin ilman vastavoimajalkaa. 
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5.1.5 Paineilmakäyttöiset pulssityökalut /2/ 
Paineilmakäyttöiset pulssityökalut säädetään valmiiksi tiettyyn momenttiarvoon. Niissä on hydraulisesti 

pulssimekanismilla tuotettu isku, joka vaimentaa melua ja tärinää. Pulssityökalut voivat olla joko suoria tai 

pistoolimallisia. Ne ovat tehokkaita, koska ne ovat niin nopeita. Sulkeutuvissa malleissa ilmansyöttö katkeaa 

välittömästi, kun esisäädetty momentti on saavutettu. Sillä tavalla minimoidaan käyttäjän vaikutus 

lopputulokseen. Muita etuja ovat hyvä toistotarkkuus, pitkät huoltovälit ja pienet reaktiovoimat. 

 

Sähköisesti ohjatussa paineilmakäyttöisessä, pulssimekanismilla varustetussa pulssityökalussa yhdistyvät 

pulssityökalun hyödyt ja sähköisen kokoonpanojärjestelmän älykkäät toiminnot. Väännin toimii 

paineilmalla, mutta sitä ohjataan sähköisesti ohjausyksikön avulla. Liitokselle sopivat parametrit 

määritellään ohjausyksikköön, ja yksikkö tallentaa ja analysoi kiristystä. Kone valvoo momenttitasoa, mikä 

takaa, että liitoksessa käytetään aina oikeaa kiristysmomenttia. 

 

                    
                         Kuva 25.                                               Kuva 26.                                                 Kuva 27. 

 

Kuva 25. Paineilmatoiminen pulssityökalu.                                                   

Kuva 26. Sähköisesti ohjattu paineilmakäyttöinen pulssityökalu. 

Kuva 27. Paineilmakäyttöinen ruuvinväännin. 

 

5.1.6 Paineilmakäyttöiset ruuvinvääntimet pienille momenttiarvoille 
Paineilmakäyttöisiä ruuvinvääntimiä käytetään erityisesti pienille ruuveille ja pienille momenteille. Niissä on 

tarkka ja nopea sulkukytkin, ja mallit vaihtelevat kuula- ja pistoolimalleista suoriin malleihin. 

Paineilmakäyttöiset ruuvinvääntimet ovat pienikokoisia ja helppokäyttöisiä. 

 

5.2 SÄHKÖKÄYTTÖISET RUUVINVÄÄNTIMET /2/          
Pienille momenttiarvoille käytetään sähkökäyttöisiä ruuvinvääntimiä, jotka ovat pieniä ja kevyitä ja joiden 

melutaso on alhainen.  

Sen sijaan kaikkiin kriittisiin kiristyssovelluksiin käytetään yleensä ohjausyksiköiden avulla toimivia, 

tasaisesti vääntäviä sähkökäyttöisiä ruuvinvääntimiä. Näitä koneita on saatavana myös akkukäyttöisinä. 

Tällaisten laitteiden kanssa käytettävissä ohjausyksiköissä on älykkäät ohjausjärjestelmät ja kiristystulokset 

saadaan dokumentoitua tietokoneelle. 

 

Kun käytetään sähköisiä kokoonpanotyökaluja, tuottavuus paranee. Laitteeseen voidaan ohjelmoida 

valmiiksi kiristysparametrit momenttiarvoineen ja mahdollisine kulma-arvoineen. Sen jälkeen kone valvoo, 

että kaikki kohteeseen määritellyt kiristykset on suoritettu hyväksyttävästi. 
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Ohjausyksiköt valitaan aina käytettävän työkalun mukaan, mutta yhteistä niille on, että niihin säädetään 

kiristysparametrit liitoksen mukaan. Ohjausyksikkö ohjaa ja valvoo kiristyksen onnistumista ja analysoi ja 

tallettaa mittaustulokset. Tiedonsiirto voi tapahtua joko kaapelin välityksellä tai langattomasti. 

 

                                  
             Kuva 28. Ohjausyksikkö.                         Kuva 29. Sähkökäyttöinen kulmamallinen  mutterinväännin.                                                                                                            

                                                     
                                Kuva 30. Sähkökäyttöisiä ruuvinvääntimiä. 

5.3 HYDRAULISET MOMENTINVÄÄNTIMET /5/ 

Hydrauliset momenttivääntimet ovat keveitä työkaluja ahtaisiin tiloihin ja suurille kiristysarvoille. 

Vetojännityksen toistotarkkuus saadaan pysymään niiden avulla parempana kuin   5 % ja vääntömomentin 

tarkkuus parempana kuin   3 %. Yleisimpiä hydraulisia momenttiavaimia ovat hylsykäyttöiset ja 

lenkkipäämalliset avaimet. Ne ovat niin tehokkaita, että vastavoima on aina otettava huomioon. Yleensä 

vastavoimavarsi on liitetty sitä varten tarkoitettuun syvennykseen eli vääntiöön tai rungon peräosaan. 

Vääntiöstä lähtevä vastavoimavarsi parantaa momentin toistotarkkuutta, ja kun tämän mallisia 

momenttivääntimiä käytetään yhdessä uusien kiinnityselementtien kanssa, vastavoimavarren käytöstä 

päästään kokonaan eroon.  
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     Kuva 31. Hydraulinen momenttiväännin.                         Kuva 32. Vastavoima otetaan viereisestä ruuvista. 

 

Hydraulisia momenttiavaimia ohjataan hydraulikoneikolla. Koneikko voi olla paineilma- tai sähkötoiminen. 

Pumppu ja työkalu yhdistetään toisiinsa hydrauliletkuasennelmalla. Yhdellä pumpulla voidaan ohjata 

useampaa väännintä, esimerkiksi jos kiristetään useampaa laippaliitoksen mutteria samanaikaisesti.  

 

Momenttivääntimen tuottama momenttiarvo seuraa  johdonmukaisesti hydraulipumppuun asetettua 

painetta. Sitä varten on olemassa valmiit painemittataulukot. Käyttöpaine hydraulisissa momenttiavaimissa 

on 700 bar (erikoistoteutuksia lukuun ottamatta). Pumppu voi olla manuaalinen tai automaattinen, ja sen 

varustetasoon voivat kuulua kiristysarvojen dokumentointi- ja tiedonsiirto-ominaisuudet ja 

momenttikulman tai astekulman mittaus. Käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi pumppuyksikössä tulee 

olla kauko-ohjaus. 

 

Turvallinen työskentely edellyttää, että pumppuyksikön käyttäjä saa asianmukaisen koulutuksen. 

 

                                                                                
                                                 Kuva 33. Hydraulikoneikko. 

 

5.3.1 Kiinnityselementit /5/ 

Usein pultinkiristyksen ongelma on se, että olisi löydettävä riittävän turvallinen ulkoinen 

vastavoimatukipiste. Kun sellainen on löytynyt, myös kitkan vaikutus kiristystulokseen lisääntyy. Kun 

käytetään kiinnityselementtejä, saadaan vastavoima suoraan elementistä tai aluslevystä, ja silloin 

toistotarkkuus on parempi. Menetelmä parantaa oleellisesti työturvallisuutta, koska koneen käyttäjä voi 

toimia kauempana työkohteesta. 
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                      Kuva 34. Kiinnityselementti ja momenttiväännin.      Kuva 35. Kiinnityselementin  

                                                                                                                                     toimintaperiaate. 

Kiinnityselementin toimintaperiaate on, että väännin kiertää ulkoholkkia ja vastavoima otetaan vastaan 

sisäholkista. Ukomman holkin kääntyessä sisäholkki nousee ja venyttää ruuvin vaadittuun kiristysarvoon 

(kuva 35). 

5.3.2   Vastavoimatukipisteenä toimivat aluslevyt /5/ 

Vastavoima otetaan mutterin alle sijoitettavasta aluslevystä, kuva 36, jolloin ei tarvita ulkoista 

vastavoimatukipistettä. Vääntimessä käytetään erikseen kuusioruuvia varten suunniteltua hylsyä tai 

silmukkapäätä.                                           

                                                                                               
                                         Kuva 36. Aluslevyt jäävät mutterin alle. 

 

5.4 VETOKIRISTYSTYÖKALUT, HYDRAULISET /5/ 
Hydrauliset vetokiristystyökalut suunnitellaan usein erikseen käyttökohteeseensa sopiviksi. Perusedellytys 

työkalun käytölle on se, että kierre jatkuu riittävän pitkälle mutterin yläpuolelle ja että työkalun alaosaan 

kohdistuvaan paineeseen on olemassa koneistettu vastepinta. Ruuvinkierteen toleranssitarkkuuden pitää 

täyttää vaatimukset. Työkalujen mitat saadaan pidettyä pieninä, kun niissä käytettäviä paineita nostetaan. 

Yleensä painelukemat korotetaan tasolle 1500–2500 bar. Tässä kiristysmenetelmässä täytyy ottaa 

huomioon liitospituuden määräämä laskennallinen voimahävikki.  

 

Vetokiristimiä käytetään joko käsi- tai moottorikäyttöisellä hydrauliyksiköllä, joka yhdistetään kiristimeen 

letkuasennelmilla (kuva 38).  Yleensä vetokiristimiä käytetään kahden tai useamman kiristimen sarjassa, 

jotta työvaiheet vähenisivät ja kiristystarkkuus paranisi. Turvallinen työskentely ruuvinkiristystyökalujen 

kanssa edellyttää aina, että käyttävät henkilöt ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen ja käyttävät 

työssään tarkoituksenmukaisia suojavarusteita. 

 

Iskeviä mutterinvääntimiä lukuun ottamatta kaikki edellä mainitut työkalut tulee kalibroida säännöllisesti 

laatuvaatimuksia noudattaen. 
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                          Kuva 37. Hydraulinen vetokiristystyökalu.     Kuva 38. Kiristimet sarjaan kytkettynä. 

6  LAAKERIEN ASENNUSTYÖKALUT /8/ 
Laakereita asennetaan lämmittämällä, jäähdyttämällä, lyömällä ja puristamalla mekaanisesti tai 

hydraulisesti. Laakerit vedetään ulos pesästään mekaanisesti tai hydraulisesti. 

Laakerien asennuksessa tyylejä taitaa olla yhtä monta kuin on tekijää. Asennustekniikan valintaan 

vaikuttavat yhtä lailla työskentelyolot ja ammattitaito kuin jopa perityt ominaisuudet. 

Laakereita on kahden tyyppisiä: liukulaakereita ja vierintälaakereita. Vierintälaakerien asennuksessa 

tärkeintä on, että asennusvoima ei saa koskaan kohdistua vierintäelimien kautta. Jos niin käy, kuularataan 

muodostuu kuoppia ja laakeri on pilalla.  

Sovite on tiukempi siinä laakerin osassa, joka pyörii kuorman mukana. Jos siis akseli pyörii, siinä on tiukka 

sovite, mutta jos laakeri on esimerkiksi pyörän navassa, tiukempi sovite on laakerin ulkorenkaassa. 

Laakereita asennettaessa pitää aina olla suojalasit päässä. 

Laakeriasennuksen tason kertoo vasta aika. Asennuspaikan puhtaus vaikuttaa hyvin paljon asennuksen 

onnistumiseen ja laakerien käyttöikään. 

 

6.1 INDUKTIOLÄMMITTIMET 
Induktiolämmittimellä lämmitetty laakeri tai hammaspyörä laajenee, mikä helpottaa sen asentamisesta 

akselille. Laakerille riittää vain muutaman minuutin lämmitys. Lämmityksestä on se etu, että 

tuotantoprosessi nopeutuu ja energiaa kuluu vähemmän. 

 

Induktioon perustuva laakerinlämmitin lämmittää vain metallikappaleita, joten esimerkiksi laakeritiivisteet 

ja -rasva eivät lämpene samalla. Laakerit on siis mahdollista rasvata ennen akselille asentamista. 

 

Induktiolämmittimen käyttäjiä ovat muun muassa vaihteistovalmistajat, pumppuvalmistajat, konepajat, 

liikkuvan kaluston valmistajat ja kunnossapitoyritykset. 

                                           
                                                  Kuva 39. Induktiolämmitin. 
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6.2 LYÖNTITYÖKALUT 
Lyöntituurnaa (kuvat 40-42) käytettäessä lyönti-isku (asennusvoima) pitäisi saada vaikuttamaan 

mahdollisimman tasaisesti laakerirenkaan eri kohtiin. 

 

Jos asennuksessa joudutaan käyttämään vasaraa ja holkkia, tulee mieluiten käyttää tavallista vasaraa eikä 

kuparivasaraa. Syynä on se, että kuparivasarasta lentää helposti pieniä lastuja. Vasaralla ei saa koskaan 

lyödä suoraan laakeriin, sillä laakeri voi lohjeta. 

 

     
                             Kuva 40.                                             Kuva 41.                                                   Kuva 42. 

 

Kuva 40. Asennusvoima tulee kohdistaa siihen vierintälaakerin renkaaseen, joka asennetaan tiukalla 

sovitteella (kuva keskellä). Jos vaaditaan tiukka sovite sekä akseliin että laakeripesään, lyödään molempia 

laakerirenkaita samaan aikaan (kuva alhaalla). 

Kuva 41. Tämän lyöntituurnan pää ei ole ihanteellisen muotoinen. Parempi muotoilu kuvassa 42. 

 

Kuva 42. Asennusvoiman tulisi vaikuttaa laakeriin tasaisesti ja akselilinjan suuntaisesti. 

6.3 HYDRAULIMUTTERIT 
Laakerien irrottaminen kiristys- tai vetoholkilla on usein vaikeaa ja vie aikaa. Käyttämällä hydraulimuttereita 

nämä asennusongelmat poistuvat (kuva 45). Kuvissa 43 ja 44 esitetään, miten laakerit asennetaan 

hydraulimutterilla. 

Hydraulipumpulla pumpataan öljyä hydraulimutteriin, kuva 48, jonka rengasmainen mäntä työntyy ulospäin 

suurella voimalla niin, että laakerin irrotus tai asennus on vaivatonta. 

         
                       Kuva 43.                                            Kuva 44.                                                       Kuva 45. 
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6.4 RAKOTULKIT                 
Rakotulkit on tarkoitettu pallomaisen rullalaakerin välyksen mittaamiseen asennuksen yhteydessä (kuva 

46). 

                       
                                                         Kuva 46. Rakotulkki. 

 

6.5 ULOSVETÄJÄT 
 

                        
                                        Kuva 47.                                                                          Kuva 48. 

Kuva 47. Hydraulinen sakaraulosvetäjän ja vetoleukamekanismin yhdistelmä, joka soveltuu käytettäväksi 

useissa eri sovellutuksissa. Hydraulinen kara tekee irrottamisesta helppoa ja vaivatonta. 

Vetoleukamekanismin jatkotankojen avulla oikea ulosvetoetäisyys on helposti säädettävissä. 

Voimanlähteenä käytetään kuvan 48 mukaista hydrauliikkapumppua. 

Kuva 48. Jos ulosvetimen kynnet eivät mahdu laakerin ulkorenkaan taakse, voidaan käyttää kaksiosaista, 

halkaistun renkaan muotoista työkalua (kuva 49). Puoliskot kiristetään kiinni toisiinsa. 

 

                                         
                                                                       Kuva 49. 

 



KOKOONPANON TYÖVÄLINEET 
 

29 
 

7 TIIVISTEIDEN ASENNUSTYÖKALUT /4/                                                     
Tiivisteiden asennukseen ja irrotukseen on käytettävä sopivia työvälineitä, jotta vältyttäisiin 

muodonmuutoksilta tai muilta vahingoilta. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun asennetaan suuria 

akselitiivisteitä. Tässä yhteydessä käsitellään akselitiivisteiden, männänvarsitiivisteiden ja O-renkaan 

asennus- ja irrotustyökaluja.  

7.1 AKSELITIIVISTEIDEN ASENNUSTYÖKALUT 

                             
                                                  Kuva 50. Akselitiivisteen profiili. 

 

7.1.1 Asennustyökalut 
Akselitiiviste asennetaan niin, että tiivistyshuuli suuntautuu väliaineeseen päin. On pidettävä huolta siitä, 

että tiiviste on kohtisuorassa asennossa akseliin nähden ja että huuli ei pääse asennettaessa 

vahingoittumaan. Jos tiivisteen on ylitettävä kierteitä tai uria, se on suojattava käyttämällä asennusholkkia 

tai vastaavaa (kuvat 51 - 56). 

 

         
                                 Kuva 51.                                            Kuva 52.                                                Kuva 53. 

 

           
                                Kuva 54.                                               Kuva 55.                                          Kuva 56. 
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7.1.2 Irrotustyökalut 
Akselitiivisteen irrotukseen tarkoitettu ulosvetotyöväline (kuva 57) on erikoistyökalu, jolla syvällä olevat 

akselitiivisteet saadaan helposti pois ennen laakereiden poistoa. Ulosvetotyökalua käytetään seuraavasti:  

1. Isketään ruuvi tiivisteeseen kolmella iskulla. 

2. Kierretään ruuvia kolme kertaa. 

3. Vedetään tiiviste ulos kolmella iskulla. 

                                            
            Kuva 57. Akselitiivisteen ulosvetotyökalu.                        Kuva 58. Ruuvi isketään kiinni kolmella 

                                                                                                             iskulla. 

 

7.2 MÄNNÄNVARREN JA O-RENKAAN ASENNUSTYÖKALUT 

7.2.1 Männänvarren tiivisteen asennus 
”Pihtisaksimallissa” asennustyökalun tangot taivuttavat männänvarren tiivisteen kuvan 59 mukaiseen 

muotoon. Kun ”pihdit” vapautetaan, tiiviste palautuu tiivisteurassaan alkuperäiseen pyöreään muotoonsa. 

                                   
                     Kuva 59. Männänvarren tiivisteen asennustyöväline, ”pihtisakset”. 
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7.2.2 Männänvarren tiivisteen ja O-rengastiivisteen asennustyökalusarja 
Männänvarren tiivisteen (kuva 71) asennustyökalusarja, jota käytetään tiivisteiden irrottamiseen. 

Koukkupäisellä ”piikillä” kammetaan tiiviste pois urastaan. Tässä työtavassa tiivisteet yleensä vaurioituvat.   

       
      Kuva 60. 4-osainen asennustyökalusarja männänvarren tiivisteen irrotukseen.  

 

                         
                                                       Kuva 61. O-renkaan irrotustyökalusarja. 

 

8 TYÖTELINEET JA TIKKAAT 
SFS-EN 1004 -standardi käsittää siirrettävät telineet. Niillä tarkoitetaan siirrettäviä työtelineitä ja 

putoamisen estäviä suojakaiteita. Työtelineellä tarkoitetaan ihmisten työskentelyalustaksi tai kulkutieksi 

koottua rakennetta. Niitä ovat muun muassa siirrettävät työtelineet (kuva 62), pukkitelineet ja työpukit 

(kuva 64 ja 65). 

8.1 SIIRRETTÄVÄT TYÖTELINEET 
Siirrettäväksi telineeksi kutsutaan vakio-osista koottua, kevytrakenteista, vapaasti seisovaa telinettä. 

Telineessä on oltava siirtoalustaan sopeutetut kääntyvät ja lukittavat pyörät ja työsuoritukseen sopiva 

työskentelytaso. 

Elementtirakenteisissa telineissä on oltava merkinnät suurimmasta sallitusta kuormituksesta. Tarkista, että 

kaikki pyörät ovat lukossa, ennen kuin kiipeät telineelle.               
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 Kuva 62. Siirrettävät työtelineet.                      Kuva 63. Yksipuolinen siirrettävä työteline.    

 

                                                  
Kuva 64. Siirrettävä työteline. jossa on myös työskentelytason korkeuden säätö. 

 

8.1.1 Putoamisen estävät suojakaiteet 
Suojakaiteet on yleisnimitys kaiteille, kansille, katoksille ja verkoille, joiden tehtävänä on estää ihmisiä ja 

esineitä putoamasta. 

Työtelineiden ja siirrettävien telineiden työtasot on varustettava suojakaiteilla, jos niiltä voi pudota yli 2,0 

metristä. Suosittelisin kuitenkin, että suojakaiteita käytettäisiin aina, jos työtason korkeus on yli 1,0 metriä. 

Portaat, porrastasot ja kulkusillat on vapailta sivuiltaan varustettava koko pituudeltaan suojakaiteilla. 

Portaat, joissa ei tarvita suojakaidetta, on tarvittaessa varustettava erillisellä käsijohteella. Suojakaidetta on 

käytettävä myös seinän puolella, jos työtason ja seinän välinen rako on leveämpi kuin 0,25 metriä. 

Jos työtason tai työskentelytason reunalta voi pudota esineitä tai rakennustarvikkeita työn vaikutuspiirissä 

olevien ihmisten päälle, esineiden putoaminen on estettävä riittävän korkealla suojakaiteella ja jalkalistalla 

tai muilla suojarakenteilla, kuten tarkoituksenmukaisilla levyillä ja verkoilla. 

Suojakaiteen suojakorkeuden on oltava vähintään 1,0 metriä. Johteet on sijoitettava siten, ettei minkään 

johteen alapuolella oleva pystysuora vapaa tila ole 0,5:tä metriä suurempi. 

Suojakaiteessa on käytettävä käsi- ja välijohdetta sekä tarvittaessa jalkalistaa. Jalkalistaa on aina käytettävä 

kulku- ja nousuteiden yläpuolella olevissa suojakaiteissa. Työtelineiden kaiteissa on oltava jalkalista. 
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                                                Kuva 65. Vaakasuora suojakaide. 

Koneiden kiinteisiin kulkuteihin, jotka ovat osa konetta, sovelletaan koneturvallisuuden standardisarjaa 

(SFS-EN ISO 14122).  

Portaista, porrastikkaista ja suojakaiteesta standardissa (SFS-EN ISO 14122-3) säädetään, että: 

o suojakaide on pakollinen, kun mahdollinen putoamismatka on yli 500 mm 

o suojakaiteen korkeus on vähintään 1 000 mm 

o työskentelytason ja jalkalistan alareunan väli saa olla enintään 10 mm. 

8.2 TYÖPUKIT 
Työpukit (kuva 66) ovat tasoja, joita voidaan käyttää työalustana silloin, kun lisäulottuvuuden tarve ei ole 

kovin suuri tai työalustaa pitää siirrellä usein. Niiden varaan voidaan myös asentaa siirrettäviä puu-, 

alumiini- tai teräsrakenteisia aputasoja pukkitelineiksi.  Pukkitelineet ovat raskaampia kokonaisuuksia kuin 

työpukit. Niitä käytetään työalustana ja työtason kannattimena, jos lisäulottuvuuden tarve on jo 

merkittävä. 

Työpukilta ja pukkitelineeltä putoaminen voi aiheuttaa vakavia vammoja. 

                                                 
                                                   Kuva 66. Työpukki                          

Rakennustyössä käytettävän työpukin on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

o yli 0,5 m korkeat työpukit on varustettava kiinteillä, vaakatasossa olevilla askelmilla, joiden 

syvyys on vähintään 50 mm ja pituus vähintään 0,3 metriä 

o askelmaväli saa olla enintään 0,3 metriä 

o työpukin korkeus saa olla enintään 2,0 metriä 

o alle 1,0 metriä korkeiden työpukkien työtason leveyden on oltava vähintään 0,3 metriä ja, 

jos korkeus on yli 1,0 metrin ja alle 2,0 metriä, työtason leveyden on oltava vähintään 0,4 

metriä. 
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8.3 TIKKAAT (SFS-EN 131) 

8.3.1 Nojatikkaat 
Nojatikkaita (kuva 67) saa käyttää vain tilapäisinä kulkuteinä. Jos kohteeseen noustaan toistuvasti tai 

säännöllisesti, sinne on järjestettävä kiinteä kulkutie. Taakan kantaminen käsin ei saa estää turvallista 

otetta tikkaista. Ylimpiä askelmia saa käyttää vain kädensijoina, niille ei saa enää nousta.  

Nojatikkailla ei saa työskennellä. Nojatikkaita voidaan käyttää vain nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja 

irrottamiseen ja muihin vastaavanlaisiin lyhytaikaisiin ja kertaluonteisiin töihin silloin, kun tehtävä voidaan 

suorittaa turvallisesti. 

Nojatikkaiden pitää ylettyä metrin noustavaa tasoa korkeammalle. Tikkaiden yläpää kiinnitetään avustavan 

henkilön tukiessa tikkaita alapäästä. Mikäli tikkaita ei voi sitoa kiinni, käytetään aina avustajaa. 

Varmista, että tikkaiden nojakulma on turvallinen 68–75 astetta. Useimmissa tikkaissa on ohjeet kulman 

tarkistamiseen. 

8.3.2 A-tikkaat 
A-tikkaita (kuva 68) saa käyttää vain lyhytaikaisissa ja kevyissä työtehtävissä. A-tikkailta tehtävässä työssä ei 

saa käyttää niin suurta voimaa, että se aiheuttaisi tikkaiden kaatumisvaaran.  

Jos A-tikkailla työskennellään, askelmien on sovelluttava kunnolla seisomiseen. Mikäli saatavilla on 

rakennusteline, käytetään mieluummin sitä. 

A-tikasta voidaan käyttää normaalin huonekorkeuden tiloissa (n. 3 metriä). Työalustana käytettäessä 

työntekijä saa seisoa A-tikkailla alle metrin korkeudessa. A-tikkaan yläkaidetta ei saa käyttää askelmana. 

                                                                      
        Kuva 67. Nojatikkaat.                                                     Kuva 68. A-tikkaat. 

Jos tikkaita käytetään: 

o ne on asennettava tukevalle alustalle siten, että ne eivät kaadu 

o ne on asennettava oikeaan nojakulmaan liukumisen estämiseksi 

o niihin on tarvittaessa asennettava liukuesteet ja tikkaiden yläpäähän kaatumisen 

estäviä laitteita 

o ne on tarvittaessa erotettava ympäristöstään esimerkiksi lippusiimalla tai muulla 

kulkuesteellä. 

Lopuksi: on syytä muistaa, että tikkaiden alapään luistaminen on ylivoimaisesti suurin syy 

tikastapaturmiin.   
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8.4 OPETUS JA OHJAUS TIKKAIDEN KÄYTTÖÖN 
Työntekijää on opetettava ja ohjattava työtelineiden ja suojarakenteiden käyttöön. Erityisesti tarvitaan 

tietoa turvallisista työmenetelmistä ja työtavoista sekä eri työvaiheiden vaaroista ja niiden ehkäisystä ja 

torjunnasta. Työtelineitä pystyttävillä, niitä olennaisesti muuttavilla ja työtelineitä purkavilla henkilöillä on 

oltava riittävä pätevyys ja kokemus työn eri vaiheista.  

9 NOSTOAPUVÄLINEET /3/ 

9.1 OPASTUS JA KOULUTUS 
Jotta tapaturmat vältettäisiin, nostotyötä tekevä on koulutettava ja opastettava turvallisiin nostotapoihin 

työn laadun ja työolojen edellyttämällä tavalla. Hänelle on myös kerrottava, mitkä asiat nostoapuvälineestä 

ja sen merkinnöistä pitää tarkistaa ennen välineen käyttöä. Työnopastus vaikuttaa asenteisiin, ja oikeilla 

asenteilla voidaan ehkäistä tapaturmia. 

Työntekijälle on selvitettävä vaaratekijät ja kaikki tehtävät toimenpiteet. Tarvittaessa tämä selvitys on 

tehtävä kirjallisesti. Vastuu ja vastuualueet pitää jakaa selvästi ja saattaa asianomaisen tietoon. 

Työntekijän tulee noudattaa ohjeita ja varovaisuutta. Jos työntekijä havaitsee nostoapuvälineessä tai 

muussa nostoon käytettävässä laitteessa vian, hänen on itse poistettava vaaratekijä esimerkiksi viemällä 

väline erityistarkastukseen tai poistamalla se käytöstä. Hänen on myös ilmoitettava työnjohdolle ja 

työsuojeluvaltuutetulle havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista. 

9.2 NOSTOAPUVÄLINEEN MÄÄRITELMÄ 
Nostoapuvälineellä tarkoitetaan komponenttia tai laitetta 

o joka ei ole kiinnitetty nostolaitteeseen 

o jonka avulla kuormaan voidaan tarttua 

o joka on sijoitettu koneen ja kuorman väliin tai kiinnitetty itse kuormaan tai 

o joka on tarkoitettu kuorman kiinteäksi osaksi ja 

o joka on saatettu markkinoille erillisesti. 

Myös raksien ja niiden komponenttien katsotaan olevan nostoapuvälineitä.  

 

Nostoapuvälineet kuuluvat ns. koneasetuksen piiriin (Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 

400/2008). Asetus pohjautuu konedirektiiviin 2006/42/EY ja tuli voimaan 29.12.2009. 

 
Kuva 69. Nostoapuväline. 
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9.2.1 Nostoapuvälineen tiedot ja merkinnät 
Nostoapuvälineessä on oltava tiedot suurimmasta sallitusta työkuormasta (SSK) ja CE-

vaatimustenmukaisuusmerkintä (vuodesta 1995 alkaen valmistetut). Tietojen pitää olla selkeästi 

luettavissa, ja niiden on sijaittava paikassa, josta ne eivät katoa kulumisen vuoksi ja jossa ne eivät vaaranna 

apuvälineen lujuutta. 

Jokaisen nostoapuvälineen mukana on oltava ainakin seuraavat tiedot sisältävä ohjeisto: 

 

o tiedot valmistajasta (esimerkiksi valmistajan logo, piirustusnumero) 

o tiedot materiaalista, jos turvallinen käyttö niitä edellyttää 

o käyttötarkoitus 

o valmistusvuosi 

o käyttörajoitukset, erityisesti magneetti- tai alipainetarttujarajoitukset 

o kokoonpano-, käyttö- ja huolto-ohjeet 

o laitteelle määritelty työkuorman varmuuskerroin eli käytetty staattisen testin kerroin. 

 

Jokaisesta erityyppisestä nostoapuvälineestä on laadittava vaatimustenmukaisuusvakuutus. 

Apuvälineyksilöistä ei tarvitse laatia vakuutusta erikseen, vaan keskenään täysin samanlaisista välineistä 

riittää yksi vakuutus.  

 

Jokaisesta erityyppisestä nostoapuvälineestä tulee säilyttää ns. rakennetiedosto. Tiedon tulee sisältää työ- 

ja kokoonpanopiirustukset, lujuuslaskut, tarvittaessa staattisen testin koekäyttöpöytäkirjat ja käyttö- ja 

huolto-ohjeet. Lisäksi tulee mainita mahdollisesti hyväksi käytetyt standardit. 

 

Dokumentoinnin ei tarvitse olla jatkuvasti paperimuodossa, mutta se on voitava koota esimerkiksi 

tiedostoista kohtuullisen määräajan kuluessa viranomaisten sitä pyytäessä. Dokumentointi on säilytettävä 

saatavilla vähintään 10 vuotta. 

 

9.3 KETTINKIRAKSIN RAKENNE 
Kettinkiraksi on kettingistä ja siihen liitetyistä osista koottu nostoapuväline. Se voi olla yksi- tai 

useampihaarainen (kuva 70). Raksissa tulee olla merkintälevyke, johon on merkitty suurimmat sallitut 

kuormat eri kuormitustilanteissa (kuva 76). 

 

Ennen raksin käyttöä on tarkastettava silmämääräisesti, että se ja sen varusteet ovat asianmukaisessa 

kunnossa. Kettinkirakseille tulisi olla tietty säilytyspaikka (esimerkiksi teline), jossa ne eivät ole alttiina 

vahingoittumiselle ja josta ne ovat helposti otettavissa. Säilytyspaikalle tulisi sijoittaa näkyviin raksien 

kuormitustaulukot ja nosto-ohjeet. 

 

Kun raksia kootaan, käytettävissä pitää olla kettingin teknisistä ominaisuuksista kertovat asiakirjat. 

 

Raksiin tulevien varusteiden tulee olla yhtä lujia kuin kettinki. 

 

Yksi tai useampi raksihaara liitetään nostolenkkiin sopivalla liitostavalla. Kettinkiraksia osista koottaessa 

käytetään liitoslenkkiä. Taakan tasapainottamiseen tarvitaan lyhennyskoukkua, jonka avulla voidaan säätää 

raksihaaroja. Raksin koukussa on oltava turvasalpa, ellei käytetä itselukkiutuvia koukkuja. 
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9.4 SAKKELIT, NOSTOSANKA- JA NOSTOSILMUKKARUUVIT 
Sakkelit (kuva 75), nostosankaruuvit ja nostosilmukkaruuvit (kuvat 77 ja 78) ovat irrallisia 

nostoapuvälineitä. 

 

Nostosanka- ja nostosilmukkaruuvit kiinnitetään taakkaan porattuihin kierrereikiin ja sakkelit taakkaan 

porattuihin vapaareikiin. Nostoapuväline (kuva 69) tai kettinkiraksi (kuva 70) tulee nostimen koukun ja 

nostosanka- tai nostosilmukkaruuvien tai sakkelien väliin. 

                      
            Kuva 70.                  Kuva 71.             Kuva 72.               Kuva 73.            Kuva 74.               Kuva 75. 

 

Kuva 70. Kaksihaarainen kettinkiraksi. Kettinkiraksissa pitää olla kuvan 76 mukainen merkintälevy 

merkintöineen. Kettinkiraksista pitää olla vaatimustenmukaisuusvakuutus.                                           

Kuva 71. Nostolenkkiin liitetään yksi tai useampi raksihaara sopivalla liitostavalla.            

Kuva 72.  Liitoslenkillä yhdistetään kettinkiraksin eri osia.     

Kuva 73.  Lyhennyskoukkua tarvitaan taakan tasapainottamiseen kettinkiraksien haarojen pituutta 

säätämällä. 

Kuva 74. Nostokoukku. Raksin koukussa on oltava riittävän luja turvasalpa, ellei käytetä itselukkiutuvia 

koukkuja.                           

Kuva 75.  Sakkelista on käytävä ilmi sille sallittu kuormitus, ja siitä pitää olla 

vaatimustenmukaisuusvakuutus. 

 

          
Kuva 76. Kettinkiraksin merkintälevykkeessä on mainittava 1) suurin sallittu kuorma, 2) kettingin   

                nimelliskoko (mm), 3) raksihaarojen lukumäärä,  4) kaltevuuskulma, 5) sarja- tai valmistenumero,  

                6) valmistajan nimi tai kuvatunnus ja 7) CE-merkintä (EN 818 -standardin määräykset, 4. osa).         
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                                    Kuva 77.                                                 Kuva 78. 

Kuva 77. Nostosankaruuvi kääntyy 360 , ja se voidaan asettaa kuormituksen suuntaan. Sankaosa kallistuu 

180  ja sallii täyden kuormituksen joka suuntaan. Nostosankaruuvista pitää olla 

vaatimustenmukaisuusvakuutus. 

     

Kuva 78. Nostosilmukkaruuvi, jota saa kuormittaa vain pystysuoraan tai silmukan suunnassa korkeintaan 45 

asteen kulmassa. Nostosilmukkaruuvista pitää olla vaatimustenmukaisuusvakuutus. 

9.5 NOSTOAPUVÄLINEIDEN JATKUVA TARKKAILU                                                                                                                 
Taakkojen nostoissa tapahtuu paljon tapaturmia, jotka johtuvat vääristä työtavoista, nostoapuvälineiden 

asennus- ja kiinnitysvirheistä tai vaurioituneista nostoapuvälineistä. 

Käyttäjän on tarkastettava käytössä oleva nostoapuväline ennen nostoon ryhtymistään. On todettava 

silmämääräisesti, että nostoapuväline on asianmukaisessa kunnossa ja osat ovat luotettavasti kiinni. 

9.5.1 Määräaikaistarkastus 
Nostoapuvälineille on suoritettava määräaikaistarkastus vuosittain. Tarkastuksen tekijällä tulee olla 

suoritettuna nostoapuvälineiden tarkastuskoulutus. 

 

Metallialan työalatoimikunta suosittelee nostoapuvälineiden tarkastusvärien käyttöä työpaikoilla (kuva 79). 

Vuonna 2023 tarkastusvärien kierto alkaa jälleen alusta, ja se tarkoittaa, että vuoden 2023 tarkastusväri on 

taas oranssi. Tarkastusvärejä käytetään myös mittavälineiden kalibroinnissa. 

 

 
Kuva 79. Nostoapuvälineiden tarkastusvärit. 
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10    KOKOONPANO 
Kokoonpanolla tarkoitetaan standardikomponenttien ja omassa tehtaassa eri vaiheissa 

valmistettujen ja muualta hankittujen osien liittämistä toisiinsa toimiviksi tuotteiksi tai tuotteiden osiksi. 

Kokoonpanotyöhön pitäisi käyttää kunnollisia työvälineitä aina, kun se vain on mahdollista. Kokoonpano on 

perinteisesti ollut käsityötä, ja käsityövaltaisuus on edelleenkin säilynyt. 

 

10.1    PAIKKAKOKOONPANO 
Paikkakokoonpanon toimintamalli soveltuu erinomaisesti räätälituotteille, pienelle volyymille sekä paljon 

osia / vaiheita sisältäville tuotteille. Massatuotantoon sekä suurelle volyymille paikkakoonta ei kovin hyvin 

sovellu, sillä läpimenoaika on yleensä linjamuotoista kokoonpanoa suurempi. 

 

                                 
                                          Kuva 80.                                          Kuva 81.                                Kuva 82. 

 

Kuvat 80 ja 81. Yhtenä pahimmista kokoonpanon ongelmista on jatkuva staattinen lihastyö. Lihas vain 

supistuu ja jännittyy, jolloin sen hapen saanti huononee ja seuraa lihasten kipeytymistä ja särkyä. Usein 

oikean työasennon saavuttaminen olisi pelkästään senteistä kiinni. Liikuteltavat työpöydät ja kevyet 

nostimet estäisivät monia työtapaturmia.  

Kuva 82. Suurten vääntömomenttien varret ruuviliitokselle, jotka keventävät kuormitusta suorittaessa 

toistuvia työtehtäviä tuotantolinjoilla. Varsilla voidaan vähentää reaktiovoimia estäen käsivarsi- ja 

olkapäävaivoja. 

 

                                     
                           Kuva 83. Hihnapyörityslaite                                 Kuva 84. Itsesäätyvä rullasto. 

 

Kuva 83. Asennettava työkappale tuodaan hallinosturilla hihnapyörityslaitteelle ja asetetaan 

pyörityslaitteen hydraulisesti toimivien tukivarsien päälle. Asentaja säätää tukivarret ergonomisesti oikealle 

korkeudelle. Kun asennettavaa työkappaletta käännetään, hydrauliikkasylinterit nostavat työkappaleen ylös 

niin, että työkappale roikkuu hihnojen varassa. Kappale käännetään sähköllä toimivalla kulmavaihteella 

(nopea kääntö) tai jalkapolkimella (hidas kääntö). Kääntämisen jälkeen työkappale lasketaan 

hydrauliikkasylintereillä takaisin tukivarsien päälle oikeaan korkeuteen niin, että asentajalla on 
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ergonomisesti oikea työasento. Silloin hihnat roikkuvat tukivarsien alapuolella. Hihnapyörityslaitteen etuna 

on, että hallinosturi on käytettävissä muihin käyttötarkoituksiin asennuksen aikana. Kappale on myös 

käännettävissä turvallisesti ja nopeasti, ja koottava työkappale saadaan ergonomisesti oikealle korkeudelle. 

Hihnapyörityslaite on käyttökelpoinen pitkille, isoille profiileille, kun halutaan asentaa useammalta 

suunnalta erilaisia osia tai kiinnikkeitä. Laitteen U-muotoiset runkokappaleet ovat kevyitä ja käsin 

liikuteltavissa, niin että etäisyyksiä on helppo muuttaa. Jos asennettavassa työkappaleessa on teräviä 

särmiä, ne saattavat vaurioittaa pyörityshihnaa. 

 Kuva 84..  Itsesäätyvissä rullastoissa pyöräparit pystyvät kääntymään vapaasti kappaleen tueksi aina sen 

mukaan, minkä muotoinen kappale on.  Työkappale voi olla esimerkiksi neliömäinen tai suorakaiteen 

muotoinen. Rullaston avulla voidaan aina työskennellä edullisimmassa työasennossa, mikä lisää 

merkittävästi työn tuottavuutta ja parantaa sekä työturvallisuutta että ergonomiaa.               

10.2    LINJAKOKOONPANO  
Linjakokoonpanolla tarkoitetaan tuotantomallia, jossa tuote liikkuu asemalta eteenpäin jaksottuen 

jatkuvasti eteenpäin. Asemalle syötetään tarvittaessa viereiseltä kokoonpanopaikalta erilaisia 

kokoonpanoja, jotka asennetaan kiinni itse varsinaiseen tuotteeseen. Lopullinen tuote valmistuu 

tarvittavien vaiheiden jälkeen.  

Siirtojärjestelmä 

 

 
                                                                     Kuva 65. Solving ilmatyynyvaunu 

https://www.youtube.com/watch?v=mJGdR6N1ePg 

”Solving” ilmatyynyvaunujen konstruktiot on usein räätälöity optimaalisiksi asiakastarpeiden mukaisiksi. 

Tuote asetetaan joko suoraan vaunujen päälle tai kuormalavoille, joiden alle vaunu ajaa taakkaa 

noudettaessa. Ohjaaminen tapahtuu useimmissa tapauksissa kauko-ohjaimella. 

Videoita ”Solving”in asiakkailta: 

https://www.youtube.com/watch?list=PLm424TUkgH1yPkv1Rc7qgZwhYQyk-GLpn&v=lvHb4XTkC0A 

10.2.1   Partneritoimittaja 
Pitkien moduleiden kuljetus 

Teollisuusyrityksillä saattaa olla satoja, jopa tuhansia toimittajia. Usein näistä toimittajista kuitenkin vain 

varsin pieni osa on yrityksen liiketoiminnan kannalta merkittäviä. Sanotaankin, että 20 % kaikista 

toimittajista vastaa noin 80 % yrityksen tavaroiden ja palveluiden hankintaan kulutetusta rahasta. 

Jotta toimittajia voidaan johtaa ja hallita menestyksekkäästi, on yrityksen hyvä luokitella toimittajat jonkun 

arvioitikriteeristön mukaan. Näihin voi kuulua mm. toimittajayrityksen asiakasyritykselle tuottama arvo 

(mikä vaikutus toimittajan palvelulla / raaka-aineella on yrityksen liikevaihtoon).  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mJGdR6N1ePg
https://www.youtube.com/watch?list=PLm424TUkgH1yPkv1Rc7qgZwhYQyk-GLpn&v=lvHb4XTkC0A
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Kuva 66. Pitkän porausmodulin kuljetuskärry 
 

Kuljetustelineen tukipyörät, 4 kpl, ovat 
korkeammalla kuin telineen keskipyörät (näin 
kärry pääsee helpommin kääntymään). 
Maatuet, 4 kpl, ovat sivulta käännettävissä 
kuvan alas asentoon ( ovat alas asennossaan 
kumpaakin suuntaan ns. haarat ulospäin 
auki, kuljetustärinästä johtuen on näin 
turvallisempi). Kuorma-auton lavan leveys on 
2,6 m. (kaksi kärryä rinnakkain, pyörät 
toistensa lomitse). Pullotunkin paikka on 
trukinhaarukoitten sisäpuolella. Porausmoduli 
kuljetuskärryssä trukilla vetäen, 
linjakokoonpano paikalle.

Kuvan porausmodulin pituudet ovat 5,5 – 10 metrin välillä ja painot 2,4 – 4,5 ton. välillä. 

Toimittaja, toiminnankokeen suorituksen jälkeen nostaa porausmodulin ko. kuljetuskärryyn. Mikäli 
kuljetuskärryn keskipyörää joudutaan siirtämään painopisteen muuttumisesta johtuen, toimitaan 
seuraaavasti: 

1) pullotunkilla nostetaan toinen pää ylös (työntölevyn alla) 
2) maatuet, 2 kpl käännetään alas, pullotunkki pois 
3) pullotunkilla toinenkin pää nostetaan ylös 
4) maatuet, 2 kpl käännetään alas, kuljetuskärry on nyt neljän maatuen varassa 
5) keskiosan lukitustappi poistetaan, traktorisokka varmistus 
6) keskiosa työnnetään tasapainoon, kokeellisesti eri porausmodulien mukaan (merkitään kohta esim. 

tussilla) 
7) lukitustappi reikään, traktorisokka varmistus 
8) trukin haarukat keskiosan koloihinsa, voidaan nostaa 

Myös muihin kuljetuskärryihin isojen keskipyörien käyttö sopii erinomaisesti. Tämä tekee kärryt helposti 
käännettäviksi ja siirreltäviksi pienillä voimilla.  
 
 

11 TYÖTURVALLISUUS 
 

KONETURVALLISUUS kirjasta on oma julkaisunsa. Ergonomia ja työturvallisuus ovat tärkeitä kysymyksiä, 
etenkin nostotöissä. Öljyhydrauliikka letku- ja putkiasennelmissa isoine paineineen muodostaa oman 
osaamisalueensa. Näiden turvallista käyttöä käsitellään ko. luvussa. Lopussa käsitellään myös putoamisen 
estäviä työtelineitä ja suojakaiteita. 
On muistettava, että jos alihankkija tekee päähankkijan omistamilla työvälineillä töitä, jotka ovat ns. 

koneita tai nostoapuvälineitä, niin päähankkija vastaa niiden turvallisuudesta.  

Koneet ja nostoapuvälineet kuuluvat ns. koneasetuksen piiriin (Valtioneuvoston asetus koneiden 

turvallisuudesta 400/2008). Asetus pohjautuu konedirektiiviin 2006/42/EY ja tuli voimaan 29.12.2009. 

 

Mikä on kone?  

o toisiinsa liitettyjen tai komponenttien yhdistelmä 

o jossa on tai joka on tarkoitettu varustettavaksi muulla kuin välittömällä ihmis- tai eläinvoimalla 

toimivalla voimansiirtojärjestelmällä 

o jossa ainakin yksi osa tai komponentti on liikkuva 

o joka on kokoonpantu erityistä toimintoa varten 
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Mikä on nostoapuväline? 

  Nostoapuvälineellä tarkoitetaan komponenttia tai laitetta 

o joka ei ole kiinnitetty nostolaitteeseen 

o jonka avulla kuormaan voidaan tarttua 

o joka on sijoitettu koneen ja kuorman väliin tai kiinnitetty itse kuormaan tai 

o joka on tarkoitettu kuorman kiinteäksi osaksi ja 

o joka on saatettu markkinoille erillisesti. 

Myös raksien ja niiden komponenttien katsotaan olevan nostoapuvälineitä. 
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