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Huomautuksia

1	KALUSTO JA TYÖSKENTELY
• työskentely
• työkoneet
• aggregaatti
• pienkalusto
• sähköistys
• valaistus
2
•
•
•
•
•

MUUT TYÖT JA TYÖVAIHEET
poravaunut
rikotus ja rikotuskone
kompressorit ja letkut
työmaaliikenne ja kulkutiet
raaka-aineen otto

3	ESIMURSKAIN
• nousutie, hoitotasot ja kaiteet
• suojat
• kuljetin
• siisteys
4
•
•
•

VÄLIMURSKAIN
nousutie, hoitotasot ja kaiteet
kuljetin
siisteys

5
•
•
•
•

JÄLKIMURSKAIN
nousutie, hoitotasot ja kaiteet
kuljetin
seula
siisteys

6	SEULA
• nousutie, hoitotasot ja kaiteet
• kuljetin
• seula
• siisteys
7
•
•
•
•
•

JÄRJESTYS JA VARASTOINTI
yleisjärjestys
pölyntorjunta
jäteastiat
poltto- ja voiteluaineiden säilytys
Räjähdystarvikkeiden säilytys
Oikein yht:

Väärin yht:
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%=
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Pöytäkirjasta käy ilmi hyväksyttyjen kohteiden osuus tarkastetuista kohteista.
Työturvallisuuslaki (738/2002). Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009).
Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008)
Lomakkeen täyttöohjeet ovat Murskamittari 2010 -kirjasessa.

X 100

Vastuuhlö

Kuittauspvm

Mittauskohteet

havaintojen määrä

hyväksymisperusteet

Mittauskohteet

havaintojen määrä

• Työskentely

– Yksi jokaisesta työntekijästä,
mukaanlukien koneen kuljettaja

– Työntekijä käyttää tarvittavia suojaimia, ei
ota ilmiselvää riskiä työssään

• Työkoneet

– Yksi jokaisesta työkoneesta,
mukaanlukien työmaan sisäinen
kuljetuskalusto

– Koneiden yleiskunto (valot, kulkutasot,
peilit, peruustushälyttimet jne.)

• Aggrekaatti

– Yksi aggrekaatista

–	Aggrekaatin yleiskunto

• Pienkalusto

– Yksi jokaisesta pienlaitteesta (nostoapuvälineet ja kaasuhitsauslaitteet)

– Pienkaluston yleiskunto ja laitekohtaiset
määräykset

• Sähköistys

– Yksi jokaisesta keskuksesta ja
kaapelista

–	Keskusten ja kaapeleiden sijoittelu ja
suojaus

• Valaistus

– Valaistushavainto aina, kun valaistus
on tarpeen

– Sekä yleis- että kohdevalaistus riittävä

• Poravaunut

– Yksi havainto poravaunuista

– Yleiskunto hyvä

• Rikotus ja
rikotuskone

– Yksi havainto rikotuksesta ja
rikotuskoneesta

– Rikotus tehdään turvallisesti, rikotuskoneen
yleiskunto hyvä

• Kompressorit
ja letkut

– Yksi havainto kompressorista ja sen
letkuista

– Kompressorin yleiskunto hyvä, letkut
kunnossa

• Työmaaliikenne
ja kulkutiet

– Yksi havainto alueen työmaa
liikenteestä ja kulkuteistä

– Työmaaliikenteelle on varattu erillinen alue,
työmaateiden risteykset ovat turvalliset ja
niissä riittävät näkemät

• Raaka-aineen otto

– Yksi havainto alueen raaka-aineen
oton rintauksesta tai luiskista sekä
kallioleikkauksen rusnauksesta

– Kalliorintaus rusnattu irtolohkareista,
putoamisvaarallisille reuna-alueille pääsy on
estetty

– Yksi jokaisesta nousutiestä, hoito
tasosta ja niihin liittyvistä kaiteista

– Nousutie (portaat, tikasportaat) kunnossa
ja riittävän siistit
–	Hoitotasot aukottomat ja siistit
– Nousutien tai hoitotason kaiteet kunnossa
(käsi- ja välijohde)

2. Muut työt ja vaiheet

• Nousutie(t),
hoitotasot ja kaiteet

– Yksi jokaisesta nousutiestä, hoito
tasosta ja niihin liittyvistä kaiteista

– Nousutie (portaat, tikasportaat) kunnossa
ja riittävän siistit
–	Hoitotasot aukottomat ja siistit
– Nousutien tai hoitotason kaiteet kunnossa
(käsi- ja välijohde)

• Kuljetin

– Yksi havainto kuljettimesta
molemmin puolin

– Kuljettimien vaaralliset nielut ja puristuma
kohdat suojattu ja kuljetin varustettu
hätäpysäytinvaijereilla

• Siisteys

– Yksi havainto maanpinnalta
molemmilta puolilta välimurskainta

–	Työympäristö siisti ja ylimääräiset
materiaalit varastoitu

• Nousutie(t),
hoitotasot ja kaiteet

– Yksi jokaisesta nousutiestä, hoito
tasosta ja niihin liittyvistä kaiteista

– Nousutie (portaat, tikasportaat) kunnossa
ja riittävän siistit
–	Hoitotasot aukottomat ja siistit
– Nousutien tai hoitotason kaiteet kunnossa
(käsi- ja välijohde)

• Kuljetin

– Yksi havainto kuljettimesta
molemmin puolin

–	Kuljettimien vaaralliset nielut ja puristumakohdat suojattu ja kuljetin varustettu
hätäpysäytinvaijereilla

• Seula

– Yksi havainto seulasta

–	Seulan suojat paikoillaan

• Siisteys

– Yksi havainto maanpinnalta
–	Työympäristö siisti ja ylimääräiset
molemmilta puolilta jälkimurskainta
materiaalit varastoitu

5	Jälkimurskain

6	Seula

• Nousutie(t),
hoitotasot ja kaiteet

– Yksi jokaisesta nousutiestä, hoito
tasosta ja niihin liittyvistä kaiteista

– Nousutie (portaat, tikasportaat) kunnossa
ja riittävän siistit
–	Hoitotasot aukottomat ja siistit
– Nousutien tai hoitotason kaiteet kunnossa
(käsi- ja välijohde)

• Seula

– Yksi havainto seulasta

–	Seulan suojat paikoillaan

• Siisteys

– Yksi havainto maanpinnalta
molemmilta puolilta seulaa

–	Työympäristö siisti ja ylimääräiset
materiaalit varastoitu

3	Esimurskain

• Nousutie(t),
hoitotasot ja kaiteet

hyväksymisperusteet

3	Välimurskain

1 Kalusto ja työskentely

• Suojat

– Yksi havainto hihna- ja
vauhtipyörästä

– Hihna- ja vauhtipyörän suojat paikoillaan

• Kuljetin

– Yksi havainto kuljettimesta
molemmin puolin

–	Kuljettimien vaaralliset nielut ja puristumakohdat suojattu ja kuljetin varustettu
hätäpysäytinvaijereilla

• Siisteys

– Yksi havainto maanpinnalta
molemmilta puolilta esimurskainta

–	Työympäristö siisti ja ylimääräiset
materiaalit varastoitu

7	Järjestys ja varastointi

• Yleisjärjestys

– Järjestyshavainto jokaisesta alueesta

• Pölyntorjunta

– Pölyntorjunta on riittävällä tasolla, kun
– Yksi havainto käynnissä olevan
alueella ei havaita silmämääräisesti pölyä.
murskauslaitoksen pölyntorjunnan
toimivuudesta sekä lisäksi havainnot
alueittain muiden työalueiden
pölyntorjunnasta.

• Jäteastiat

– Yksi jokaisesta jäteastiasta

– Jäteastian ympäristö siisti ja jäte lajiteltu
oikein

• Poltto- ja voitelu
aineiden säilytys

– Yksi jokaisesta säiliöstä

–	Säiliöiden kunto

• Räjähdystarvikkeiden – Yksi jokaisesta varastosta ja yksi
räjähdystarvikkeiden käsittelystä
säilytys ja varastointi
panostuspaikalla.

– Järjestys hyvä turvallisuuden kannalta

– Räjähteet ja nallit lukitussa ja määräysten
mukaisessa varastosuojassa
– Panostuspaikalla räjähdystarvikkeita
käsitellään asianmukaisesti.

