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Peruskoulujen teknisessä työssä käytettävien koneiden hätäpysäyttimet

Teknisten aineiden opettajat TAO ry on tiedustellut Uudenmaan työsuojelupiirin
kantaa peruskoulun teknisissä töissä käytettävien koneiden
hätäpysäytysvaatimuksesta. Kysymys koskee lähinnä markkinoilla olevia pienehköjä
puuntyöstökoneita ja vannesahoja, jotka on varustettuna pysäytinlaitteella mutta ei
varsinaisella hätäpysäytinlaitteistolla.
1.

Taustaa
Peruskoulujen teknisen työn luokissa käytettävissä koneissa on muun suojauksen
ohella perinteisesti vaadittu hätäpysäytysmahdollisuutta sekä konetta käyttävälle oppilaalle että opettajalle. Hätäpysäytysvaatimus on siten koulukäytössä työn erityispiirteiden vuoksi ollut huomattavasti laajempi kuin koneiden muussa käytössä. Periaate on kirjattu mm. v. 1988 Kouluhallituksen julkaisuun “Teknisen työn työsuojelu“.
“ Koulujen uudet työkoneet tulee varustaa lukittavin pääkytkimin ja tarvittaessa
turvakytkimin, käynnistimin/pysäyttimin, konekohtaisin hätäpysäyttimin,
lämpörelein, alijännitesuojin sekä moottorijarruin. ..... Lisäksi tilat varustetaan
hätäpysäyttimin, jotka sijoitetaan tarkoituksenmukaisiin paikkoihin työtilojen seinille. ne tulee kytkeä siten, etä niillä voidaan katkaista jännite kaikista koneista,
laitteista ja pistorasioista..... Laitteisiin saadaan sen jälkeen jännite vain
opettajantilan tai vastaavan ohjauspaneelista...“

Kouluhallituksen lakkauttamisen jälkeen ohjeen asema on jäänyt epäselväksi.

2.

Sovellettavat säädökset:
Koneen turvallisuus
Koneiden rakenteellisesta turvallisuudesta on säädetty koneiden turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1314/1994).
Koneen käyttöön luovuttaja vastaa siitä, että se täyttää päätöksen vaatimukset.
Pysäytyslaitteiden osalta päätöksen liitteessä 1 todetaan seuraavaa:
“1.2.4. Pysäytyslaitteet
Normaali pysäytys
Jokaisessa koneessa on oltava pysäytyslaite, jolla se voidaan turvallisesti pysäyttää kokonaan.
Jokaisella työasemalla on oltava tarvittavat hallintalaitteet, joilla vaaran laadun
mukaan yksi tai kaikki koneen liikkuvat osat pysäytetään. Koneen pysäyttimen
toiminnan on oltava ensisijainen käynnistimen toimintaan nähden.
Kun kone tai sen vaaralliset osat vat pysähtyneet, käyttöenergian syötön asianomaisiin toimilaitteisiin on katkettava.
Hätäpysäytys
Jokaisessa koneessa on oltava yksi tai useampia hätäpysäyttimiä, joiden avulla
vaara tai vaaran uhka voidaan torjua. Tästä voidaan poiketa:
- koneissa, joissa hätäpysäytin ei vähentäisi vaaran uhkaa joko siitä syystä, että se
ei lyhentäisi pysäytysaikaa, tai se ei tekisi mahdolliseksi niitä erityistoimenpiteitä,
joita riskin hallitsemiseksi tarvitaan;
- käsinkannateltavissa ja -ohjattavissa koneissa.
Hätäpysyttimen on:
- oltava varustettu selvästi tunnistettavalla ja hyvin näkyvällä hallintalaitteella,
joka on nopeasti tavoitettavissa;
- pysäytettävä vaarallinen prosessi mahdollisimman nopeasti ja aiheuttamatta
uusia vaaratekijöitä;
- tavrittaessa aiheutettava tai salllittava aiheuttaa tiettyjä turvatoimenpiteitä.
Kun hätäpysäyttimeen on vaikutettu ja siitä on seurannut pysähtymiskäsky, on
tämän pysähtymiskäskyn jäätävä voimaan hätäpysäytyslaitteen lukkiutumisen
avulla kunnes tämä lukitus vapautetaan erityisellä toimenpiteellä.
Hätäpysäytyslaitteen lukkiutuminen ei saa olla mahdollista ilman, että aiheutu
pysähtymiskäsky. Hätäpysäytyslaitteen vapauttaminen pysäytysasennon
lukituksesta saa olla mahdollista vain tarkoitukselisella toimenpiteellä.
Hätäpysäytyslaitteen vapauttaminen lukituksesta ei saa aiheuttaa koneen
käynnistymistä, vaan se saa ainoastaan tehdä uudelleen käynnistämisen mahdolliseksi.“ (Vnp 1314, liite 1)

Käytännössä päätöstä on sovellettu siten, että esim. Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT/Valmistustekniikkka on ilmoitettuna laitoksena EU-tyyppitarkastuksessa
hyväksynyt eräitä valtioneuvoston päätöksen liitteen 4 mukaisia vannesahoja ilman
hätäpysäytintä silloin, kun niissä on normaali pysäytinlaite. Pienet työstökoneet toimitetaan markkinoille useimmiten ilman hätäpysäytintä.

Työvälineen turvallinen käyttö
Työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta on säädetty valtioneuvoston päätöksessä (856/1998). Päätös
koskee työnantajan velvollisuuksia, ja sen painopiste on turvallisten käyttöolosuhteiden ja turvallisten toimintamenetelmien luomisessa työvälineitä käytettäessä.
Konepäätöksen (1314/1994) ja työvälinepäätöksen suhdetta toisiinsa voidaan kuva
ta seuraavasti:

Käyttöpäätös ja konepäätös eivät ole päällekkäisiä, vaan ne kohdistuvat eri tahoihin
ja eri tavalla. Käyttöpäätöstä sovelletaan työvälineiden käyttöön ja käyttö
olosuhteisiin työpaikalla. Konepäätöstä sovelletaan koneiden valmistukseen ja mark
kinoille saattamiseen. Myös sääntelyn kohteet ovat aivan erilaiset. Käyttöpäätös
kohdistuu työnantajaan kun taas koneturvallisuutta koskeva päätös kohdistuu uuden
koneen valmistajaan tai myyjään tai muuhun markkinoille saattajaan tai käyttöön
luovuttajaan. Ajallisesti tätä eroa voidaan havainnollistaa toteamalla, että kone
päätöksen soveltaminen päättyy silloin, kun käyttöpäätöksen soveltaminen alkaa.

3.

Työsuojelupiireissä noudatettu tarkastuskäytäntö

Työsuojeluhallinnossa on noudatettu käytäntöä, jonka mukaan yhden henkilön yhdeltä puolelta käyttämät pienehköt koneet (vannesaha, penkkihiomakone,
katkaisusirkkeli, pylväsporakone jne.) eivät tarvitse erillistä hätäpysäytintä, jos normaali pysäytin on punainen ja isokokoinen ja ulkoneva ja helposti tavoitettavassa
paikassa. Poikkeuksena ovat koulut yms. paikat, joissa käyttäjistä tai tehtävästä työstä tai ympäristöstä aiheutuu ylimääräisiä hätäpysäytysmahdollisuustarpeita. Kannanotto on kirjattu hallinnon sisäiseen tarkastajan tietoaineistoon ns. tarkastajaohjeena v. 1997. Uudenmaan työsuojelupiirin pitää
tarpeellisena, että tavanomaisessa koulukäytössä hätäpysäytinlaitteet asennetaan käsin kannateltavia koneita lukuunottamatta kaikkiin teknisissä töissä käytettäviin koneisiin.

4.

Yhteenveto

Hätäpysäytinlaitteiston asennusvaatimus koulujen osalta perustuu työturvallisuuslakiin (299/58...) ja työvälineiden käyttöpäätökseen (856/98), ja sen velvoitteet kohdistuvat siten työnantajaan eikä koneen markkina-alueelle luovuttajaan. Vastuu
hätäpysäyttimen asentamisesta jää siten työnantajalle. Hätäpysäytintä voidaan pitää
asianmukaisesti asennettuna, jos se on tehty standardin SFS-EN 418 (Koneturvallisuus. Hätäpysäytinlaitteisto. Toiminnalliset näkökohdat. Suunnitteluperiaatteet) mukaisesti.
Konedirektiivin soveltamisessa omaksutun käytännön mukaan hätäpysäytinlaitteita
ei ole vaadittu markkinoitavissa koneissa. Uutta konetta koulukäyttön hankittaessa
voi olla luontevaa sopia koneen toimittajan kanssa hätäpysäyttimen asentamisesta,
jolloin toimittaja voi tarvittaessa ottaa mahdollisesta lisäasennuksesta aiheutuvat
kustannukset huomioon tarjousta tehdessään.
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