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MERENKULKULAITOS —työtä kylmässä
tärkeimmät tehtävät ovat
luotsaus, väylänpito, jäänmurto, merenmittaus
meriturvallisuustyö. Näitä tehtäviä suorittavssaan Merenkulkulaitoksen työntekijät tekevät
ulkotyötä, mikä Suomen sääoloissa
)aljon
ierkitsee altistumista tuulelle, vedolle,
ja kosteudelle.
.ylmde
j1erenkulkulaitoksessa ulkotyötä tekevät yleimmm jäänmurtajien ja väyläalusten kansimie tytöt, väylänhoitajat, kutteririhoitajat ja luotsit.
)lerenkulkulaitoksen
ycs saariston yhteysalusten ja kanavien henkilöstö
merenkuluntarkastajat tekevät työtä kylmässä. •vä
moniemi 5daolosuhteet asettavat suuria vaatimuksia merellä
turvalaitteille sekä tehtävien suorittamiseen tarvittavalle

jvilie

Mitä kylmä on?
Miten lämpöä tuotetaan?
Miten keho jäähtyy?
Miten kylmä koetaan?

23

Miten kylmä vaikuttaa ihmiseen?

4-5

Suosi kerrospukeutumistal

6-7

Tuuli ja kosteus

Kylmät esineet ja pinnat
Työtehtävät ja olosuhteet vaihtelevat
Talvisen ympäristön aiheuttamat haitat
Kylmä ja muut altisteet

8-9
I 0- I I

Työsuojelun ja työterveyshuollon
N

toimenpiteet kylmätyössä
Tunnista varoitussignaalit ja tunne rajasi

I2I3

MITÄ KYLMÄ ON?

MITEN LÄMPÖÄ TUOTETAAN?
Työ ja liikunta kohottavat lämmöntuotantoa. Raskaassa työssä lämmöntuotanto on
lepoon verrattuna.
monikerta
Lihasvärinä ja vilunpuistatukset alkavat tuottaa lämpöä, kun keho on jo jäähtynyt.

MITEN KEHO JÄÄHTYY?
Lämpöä säteilee iholta ja
vaatetuksen pinnalta ympäristöön
Hien haihtuminen on
tehokas
lämmönluovutusta
Lämpöä siirtyy
johtumalla
kylmään alustaan
esineisiin
ja

Heng it
cr cc
kanalci
läm
pc

Raska
lämmohukka
hengityks
kautta lisääntyy.

Tuuli ku[euaa
lämpöä ihmisesta
paljaalta iholta
sekä vaatetuksen
aukoista ja vaatekerrosten läpi.

TUULEN VAIKUTUS
ILMAN LÄMPÖTILA, °C
TUULI rn/s
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Viimaindeksi kuvaa tuulen jäähdyttävää vaikutusta paljaalle iholle.

KOSTEUS LISÄÄ KYLMÄN VAIKUTUKSIA
Vaikka kylmä ilma on kuivaa, voi talviaikana avoveden äärellä
ilman suhteellinen kosteus nousta suureksi. Kostea ilma
/
lisää pakkasen purevuutta ja lämmönhukkaa koska:

• Kostea Ilma pystyy kuljettamaan mukanaan
enemmän lämpöä kuin kuiva ilma. Tuulessa
kostean ilman vaikutus korostuu erityisesti.

• Ilman suhteellisen kosteuden suuresti
kasvaessa vaatetus kostuu ja menettää
osan lämmönerivyydest.7
• Ilman sisältämä kosteus aan
tiivistyy kylmiin

pintoh.

/

Merenkulkulaitoksen ulkotyötä tekevälle henkilöstölle tehtiin talvella
kylmätyötä koskeva kysely. Kyselyyn vastanneet ilmoittivat 19-20
kylmän

aiheuttavan omassa työssään erilaisia haittoja.
Yli puolet kyselyyn vastanneista koki, että:
• Kylmä lisää tapaturma-alttiutta työssä
• Epämiellyttävät tuntemukset haittaavat

tyot

• Kylmä laskee työskentelymotivaatiota
Lähes puolet kyselyyn vastanneista koki jaähtymisen laskevan myös fyyst:..
toimintakykyä työssä. Työssä syntyneitä paleltumia oli vuosittain joka
viidennellä. Erilaiset oireet, kuten hengitys-, sydän- ja
.
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Lievä jäähtyminen nostaa viretilaa ja tehtävät pyritään tekema
nopeasti, jolloin virhe- ja tapaturmariski kasvaa. Kylmän aiheu.
mukavuus laskee motivaatiota ja heikentää työn tuloksellisuutta
Monimutkaisten tehtävien suorittaminen vaikeutuu erityisesti.
Lihasten suorituskyky heikkenee niiden jäähtyessä.
Raskaat vaatteet ja varusteet lisäävät kuormitusta.
Aäreisosien (kädet ja jalat) tai paljaiden
ihoalueiden jäähtyminen voi aiheuttaa
paleltumia. Koko kehon jäähtyminen

Xi
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eli hypotermia kehittyy yleensä vain
onnettomuustilanteissa, mutta hypo
termia voi syntyä myös, jos joudutaan
pitkään työskentelemään kastuneissa
vaatteissa kylmässä ja tuulessa.
Kun keho jäähtyy, useiden kroonisten
sairauksien oireet pahenevat.
Raskas työ vaikeuttaa
usein oireita.

Paksut talvivaatteet jalkineineen saattavat painaa runsaat 10 kg
lisätä kuormitusta jopa kolmanneksen.

ja

Tyypillisesti ulkotyössä jäähtyneen lihaksen voima on noin 10% alempi
kuin lämpimän. Työn kuormittavuus lisääntyy vastaavasti.

Jos työtä tehdään maksimaalisella teholla, uupuminen tulee
1-3 minuutissa. Kylmä nopeuttaa uupumista ja lisää virhetoimintoja.
Erityisesti raskaassa työssä kylmä voi vaikeuttaa hengitystä.

=

Jäähtyminen tekee kädet kömpelöiksi ja heikentää tuntoalstia.
Kosketettaessa kylmiä esineitä kädet jäähtyvät.

t 1I

Käden iholämpötilan vaikutus käden toimintakykyyn
Käden
Käden iholämpötila (°C) toimintakyky

36-32

optimaalinen toiminta

alle 32

karheuden tunteminen heikkenee

alle 27

käden lihasvoima heikkenee

27- 20

tarkkuus ja kestävyys alenevat

20- 15

tuntoherkkyys alenee

18- 13

käden toimintakyky heikkenee oleellisesti

18-14

kipu

10

lyhytkestoisia lämpenemisaa Itoja

alle 8

vaurio voi syntyä pitkäkestoisessa
kylmäa Itistuksessa

7

lämpötuntemus katoaa

0.. .-2

kudokset jäätyvät

/

S UOS I KER ROS PU KEUTUM ISlA!
Alusvaatetus pitää ihon kuivana. Kylmään sopivia alusvaatemateriaaleja ovat
urheil u -ia lämpökerrastoissakin käytetyt polypropeen i (PP), polyesteri (PES)
villa (WO). Kaksikerrosrakenteissa neuloksen sisäpinta on kosteutta
ja
imemätöntä tekokuitua (PP), neuloksen ulkopinta taas esimerkiksi lämpöä
eristävää villaa. Välikerroksilla säädellään lämmöneristävyyttä. Päällysvaate
suojaa tuulelta, sateelta ja lumelta.

Alusvaatetus

Välivaatetus

Polypropeeni, polyesteri, villa
on tärkeää
Ihonmyötäinen alusvaate
sirtäkoeudnps
tehokkaasti
Oikea alusvaatetuksen valinta
vähentää välivaatekerrosten
määrää

Kaulnsoj

A

Villaneulos, puuvilla,
nukattu polyesterineulos eli fleece
tai tekoturkis
sanmuk

Päähine

Päällysvaatetus

suojaa tuulelta
myös korvat ja otsan

Päällysvaate suojaa tuulelta ja kosteudelta

Kevyt vanuvuori vähentää välivaatekerrosten tarvetta Hyvä huppu suojaa
myos kasvoja tuulelta

Vetoketjun suoja lista
suojaa tuulelta ja
L'cc-ti dIt

Käsineet
Pidä koko keho lämpimänä, niin käsien
palelu vähenee
Käsineiden tuulenpitävyys on tärkeää
Polypropeeniset aluskäsineet pitävät
kädet kuivina työsormikkaiden tai kumihanskojen alla

i'f4 /

aal
yyttaja
.taa hiertymia

._'

koitteiset huopa tee-pohjasukat ovat
talvisukat. Puuvillainen
sukka ei ole talvisukka!
talvikengät ovat paksuiset ja numeroa isommat
esä kengät
hjalliset lisäävät
nlämöerist
50-80%

-jopa

Meren äärellä tuulee melkein aina. Jo vähäinenkin tuuli
ohentaa ihon pinnalla olevaa liikkumatonta ilmakerrosta
lisää ilman liikettä iholla, jolloin lämpöä luovutetaan ja
enemmän kuin tyynessä säässä. Jo ohut kommandopipo
kasvoilla vähentää tuulen vaikutusta merkittävästi.
Alushansikkaat suojaavat käsiä näppäryyttä vaativissa
tehtävissä.
Tuulessa vaatetuksen lämmöneristävyys laskee, kun tuuli
puristaa vaatetusta kasaan ja Ii ikkumattoman, eristävän
ilmanärvtekosniälvhe.Lkuailm
myös kuljettaa lämpöä mukanaan vaatekerrosten läpi tai
Tuulen jäähdyttävää vaikutusta voidaan vatenukois.
vähentää käyttämällä tuulenpitävää päällys-kangasta.
Pinnoitetut kankaat ovat täysin tuulenpitäviä. Vetoketjut
muut vaatteen aukot on pystyttävä suojaamaan esim. ja
suoja I istoi I la.
Moottorikelkalla ajettaessa ajoviima vaikuttaa tuulen tavoin. Niskaa suojaava
huppuja kypärän visiiri vähentävät tuulen
vaikutusta.

Tuulen jäähdyttävä vaikutus tuntuu suurimmalta kevyissä
töissä, joissa keho tuottaa itse vain vähän lämpöä. Tällöin
on
tärkeää valita tuulenpitävä päällysvaate!

KOSTEUS
Kosteus tuntuu kylmässä epämiellyttävältä ja vähentää vaatetuksen lämmöneristävyyttä. Ulkoiselta kosteudelta suojaudutaan vedenpitävä I lä pääl lysvaatteella. Myös päällysvaatteen pinnan vedenhylkivyys on tärkeää, sillä kostunut
kangas on painava ja epämukava, vaikka se ei vettä läpäisisikään. Kankaan
vedenhylkivyyttä voi parantaa vedenhylkivyyskäsittelyillä. Välivaatteina villa
ja polyesterifleece pysyvät

-_. -1.

kuivan tuntuisina hieman
:einakin, toisin kuin

vila.

teet voivat kostua sa teen, hi ja roiskeveden lisäksi sum usta

nerisavusta, sekä hikoj!ukosesta.

KYLMAT ESINEET IA PINNAT
Kylmän pinnan koskettaminen paljain käsin laskee nopeasti ihon lämpötilaa.
Kylmä metallipinta voi aiheuttaa paljaalle iholle paleltuman jo muutamassa
sekunnissa.
Käden jäähtyminen koskettaessa kylmiä työkaluja
K 05K E TE TIA VA

MATERIAALI
Käden

Lämpää

johtuu
pois kädestä
cs!neeseen

I

jäähtyminen

Puu
Kumi
Muovi

nopeutuu

Rauta
Alumiini
Kontaktijäähtymistä hidastaa:
• Metallityökalun kahvan pinnoitus kumilla tai muovilla

karkea tarttumapinta

•Työkalun

• Ohutkin käsine

Kylmillä pinnoilla, kuten jäällä tai metallisella
laivan kannella seisominen lisää lämmönhukkaa
jaloista. Jäähtymistä voidaan hidastaa
käyttämällä esim. puisia seisoma-alustoja.
Alustat voivat olla joko kiinteitä tai mukana
kuijetettavia. Istuinalustat ja polvisuojat ovat
tärkeitä kylmän työn mukavuutta lisääviä

-

tekijöitä.

-
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Työpäivän aikana tehtävät voivat vaihdella esimerkiksi raskaasta kiipeämisestä
kevyeen sähkötyöhön. Kylmässä on tärkeää välttää hikoilua, sillä kostunut
on huono lämmöneriste ja hikoilua seuraavan kevyen työvaiheen vateus
aikana tulee helposti kylmä. Lämmöntuoton vaihteluja voi tasata tekemällä
raskaat työt rauhallisesti ja lisäämällä lämmittelyliikuntaa kevyissa töissä.
Vaatetusta kannattaa säädellä työpäivän aikana:
• Ennen raskaan työn aloittamista vähennetään vaatetta ja avataan
tuuletusaukkoja
• Kevyeen työhön ja tauoille varataan paksumpi vaatetus ja taukotakki
• Kastuneet vaatteet tulisi mandollisuuksien mukaan vaihtaa kuivHn

•

..JA OLOSUHTEETKN

KYLMÄSTÄ LÄMPIMÄÄN IA LAMPIMASTA KYLMAAN

Siirtyminen lämpimistä sisätiloista ulos kylmään aiheuttaa elimistölle
stressireaktion. Verenpaine nousee ja hengityselimistö kuormittuu. Ulos
mentäessä on syytä aloittaa kevyemmistä töistä stressin pierientämiseksi.
Työolosuhteiden vaihtelut aiheuttavat ongelmia pukeutumisen
kannalta. Päällysvaatetuksen tulee olla helposti riisuttava ja puettava.
Myös muun vaatetuksen sääteleminen on tärkeää. Pukeutuminen
tällaiseen työhön on aina kompromissiratkaisu, esimerkiksi liivi
voi olla riittävän lämmin lyhyeen ulkona työskentelyyn, muttei
-

sisällä kuitenkaan liian
kuuma. Päähineen
käytöllä voi myös helposti säädellä kehosta
postuvaa
Jalkojen hikoaminen on

r

va

myösleinoga.
: :'

Villasekoitesukat tuntuvat
kosteina lämpimämmiltä
kuin puuvillaiset.

TALVISENYMPARISTON AIHEUTTAMAT HAITAT
Jää, lumi ja liukkaus kuuluvat kiinteästi Suomen talveeri.
Liukastumisia voidaan vähentää puhdistamalla
kulkupinnat lumesta ja jäästä. Korkeakuvioinen ja
pitää liukkaalla parhaiten.
pehmäojainlke
Pohjan pitävyyttä voidaan lisätä erilaisilla liukuesteillä,
kuten nastoilla tai liukuestepastalla. Liukuesteitä on
olemaskäinte gäplkintevä
malleja.

KYLMÄ IA MUUT ALTISTEET TYÖSSÄ
Kylmä lisää muiden altisteiden, kuten tärinän, melun ja kemikaalien, aiheuttamia haittoja.
Tärinä voi herkistää ääreisverenkierron häiriöille, kuten valkosormisuudelle. Työvälineiden
aiheuttamaa tärinää voidaan vähentää oikeanlaisten rakenteiden avulla. Jousitetut penkit
vaimennetut kahvat vähentävät tärinää.

ja

Meluisissaympäristöissä ja töissä täytyy päähineen ja kuulosuojainten valinnassa
kiinnittää huomiota niiden yhteensopivuuteen.
_______ -

-

Useat talvipäällysvaatteet eivät kestä tulitöissä

-

syntyviä kipinöitä. Kipinät polttavat helposti
_________

I

reikiä tekokuituisiin lämpöhaalareihin, jolloin /
niiden suojaavuus heikkenee. Talvella on siis /
tärkeää käyttää tulitöissä talvivaatetuksen /
päällä suojahaalaria. Puuvillasta valmis- /
tetun suojahaalarin tulee olla riittävän/

_____________
_____

haalarinPäälle&käsest >/"

taM
alla olevaa vaatetusta Tulitoissa ei pida myoskaan kayttaa sulavista
tekokuiduista valmistettuja alusasuja tai aluskasineita
Kylmiä nesteitä, kuten polttoaineita,
käsiteltävä kylmässä erittäin
varovasti, sillä ne aiheuttavat
herkästi paleltumia.

on

TYOSUOJELUN JA
TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMENPITEET KYLMÄTYÖSSÄ

I

Ympäristön kylmyys, kosteus ja tuuli vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin työssä. Työsuojelun
ja
työterveyshuollon yhteisenä tavoitteena on turvata ja ylläpitää työntekijän terveys
hankalissakin työolosuhteissa.
Riskien hallitsemiseksi työsuojelun ja työterveyshuollon tulee selvittää ja arvioida kylmätyön
määrää ja laatua työpaikoilla. Arviointi voidaan toteuttaa havainnoimalla työntekijöitä ja
työmpäriso.
Lisäksi työterveyshuollon tulee selvittää työntekijän yksilöllisistä ominaisuuksista
johtuvat terveyshaitat ja työkykyrajoitukset.
Selvitysten perusteella työpaikat nimeävät ne työtehtävät, joihin liittyy kylmätyön terveysriskejä
päättävät toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen työntekijän suojelemiseksi niin, ettei terveys ja
työkyky vaarannu. Selvitykset tehdään vuosittain ja tarvittaessa muulloinkin työnantajantai /
ja
työntekijöiden sekä työterveyshuollon yhteistyönä ja ne sisältyvät työsuojelun
toimi ntaohjel maan.
Ellei tapaturman tai sairastumisen vaaraa voida välttää tai riittävästi rajoittaa teknisillä
työolosuhteisiin kohdistettavilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, tulee
työpaikan riskien arvioinnin perusteella hankkia työntekijän käyttöön tarpeelliset
henki lönsuoja i met.
Työpaikat ja yksilöt tarvitsevat opastusta, ohjausta ja neuvontaa kylmätyöstä.
Perehdyttämisen yhteydessä työnantaja huomioi kylmän terveysriskit ja opastaa
haittojen hallintaan. Työterveyshuolto voi osaltaan järjestää tietoiskuja ja luentoja
kylmän
vaikutuksista ja kylmältä suojautumisesta esim, muun koulutuksen
yhteydessä.
Terveyden seurantatarkastuksissa ja
sa irasvastaanotoi ha työterveyshuolto
huomikyläatsenvikut

ja

haitat yksilön terveydelle.
Oireet, sairaudet ja työkykyrajoitteet
tulesviä.Tarteyövs-

huolto hankkii terveysriskeihin liittyviä
erityisselvityksiä ja tutkimuksia.

SVAROIT USiIMLIT

jos
_______
tai uupumista. jos aikaisempi palettum.............
I--

MWSTILISTA

-

Suunnuttele tj6*l'
etukäteen, varaa
riittävästi aikaa.

-$ft

metallien

Vaibda kastuneet
vaatteet. käslneet ja

käsittelyä paljain käsin.

sukat kuiviin.

Suosi kerrosvaatetusta.

Valitse työkaluja.
joita voit käyttää
kädessä.käsinet

Juo riittävästi nestettä.

Suojaudu tuulelta,
erityisesti pää ja k.t

iennävaatetta

Varaa varpaille tu.
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