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TELINEET, NOJATIKKAAT, SUOJAKAITEET ja AUKKOSUOJAT 

SIIRRETTÄVÄT TYÖTELINEET 

• Yli 0,5 m korkea työteline on varustettava askelmallisella 

nousutiellä.Nousutienä telineissä on käytettävä ensisijassa 

portaita. Nousuteiden rakenteen ja askelmien vaakasuoruuden on 

oltava sellainen, että nousuteitä käytettäessä telineen 

seisontavakavuus ei vaarannu (= askelman vaakasuoruuden 

vähimmäissyvyys on 50 mm eli ns. pienatikkaita ei sallita). 

• Työtaso on varustettava suojakaiteilla, jos työtasolta voi tippua yli 2 m 

korkeudelta. Myös alle 2 metrin korkuinen työtaso on varustettava 

kaiteilla, mikäli putoamisesta voi aiheutua erityistä vaaraa. 

• Suojakaiteessa on käytettävä käsi- ja välijohdetta sekä jalkalistaa. 

• Telineellä työskentelyn aikana telineen kaikkien pyörien tulee olla 

lukittuina! 

• Siirrettävää telinettä saa käyttää vain painumattomalla alustalla 

• Kaikille osista rakennetuille telineille (alle tai yli 2m) tehdään käyttöön-

ottotarkastus (myös rakennetta muutettaessa) sekä viikoittainen 

kunnossapitotarkastus. Käyttöönottotarkastus ja viikoittainen 

kunnossapitotarkastus merkitään telinekorttiin. 

NOJATIKKAAT 

• Työnantajan tulee arvioida tikkaiden käytön vaarat ja vaarojen merki-

tys! 

• Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana. Niitä voidaan käyttää vain 

tilapäisinä kulkuteinä, nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja 

irrottamiseen sekä muihin vastaaviin lyhytaikaisiin, kertaluontoisiin 

töihin. Nojatikkaiden pituus max. 6 m. 

• Tikkaiden turvallisesta käytöstä ja käytön vaaroista on annettava ope-

tus ja ohjeet. 

• Käytettäessä nojatikkaita tilapäisinä kulkuteinä, tulee 

varmistaaniiden kiinnityksen pysyvyys käytön aikana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUOJAKAITEET 

• Kaikki rakennustyömaan kerrostasoilla ja vesikatolla olevat va-

rausaukot, porraskuilut tms. on suojattava putoamismatkasta 

riippumatta. 

• Suojakaiteiden tulee olla riittävän tukevat/kestää vaakakuormaa 100 

kg. 

• Määräysten mukaiset kaiteen osat ja sijoittaminen: 

 

AUKKOSUOJAT 

• Kaikki yli 10x10 cm kokoiset aukot tulee suojata. 

• Aukkosuojat tulee tehdä siten, etteivät ne pääse vahingossa siirty-

mään paikoiltaan, esim. aluspuilla, kiiloilla tai kiinnittämällä aukkosuoja 

alustaan. 

• Aukkosuojan tulee olla riittävän iso, sen on peitettävä koko aukko. 

• Kaikki aukkosuojat merkitään selvästi erottuvalla tavalla, esim. punai-

sella ruksilla. 

• Yleisesti aukkosuojien on kestettävä mitoituskuormana 200 kg (2,0kN) 

suuruista pintakuormaa ja eriaikaista 150 kg (1,5 kN) pistekuormaa. • 

Alueella, jolla liikutaan esimerkiksi trukeilla tai saksilavoilla, 

aukkosuojat on mitoitettava erikseen ja tarpeen mukaisesti. 

• Jos aukon pienempi sivu tai halkaisija on yli 1 m, suojaus 

tehdäänsuojakaiteella ja jalkalistalla. 
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