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Metso 

minimum 

safety 

standards 

• Lockout/tagout-menettely 

• Korkealla tehtävät työt 

• Nostot 

• Ahtaat tilat 

• Työkalujen ja laitteiden käyttö 

• Vaarallisten aineiden käsittely 

• Henkilösuojaimet 

• Järjestys ja siisteys 

• Tieliikenne 

 

Metson vähimmäisturvallisuusvaatimusten 
kattamat aiheet 

INTERNAL 
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Valusuunnittelussa erityisesti huomioitavia 
työturvallisuusasioita peilattuna Metson 
vähimmäisturvallisuusvaatimuksiin 

1. Korkealla tehtävät työt 

2. Nostot 

3. Työkalujen ja laitteiden käyttö (mallit) 

4. Henkilökohtaiset suojaimet 

5. Tieliikenne  
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1  Korkealla tehtävät työt 

• Suurten mallien jakotasomäärityksissä huomioidaan kehä- ja 

muottikorkeudet 

• Kaavausvaiheen muotin täytössä hiekansekoittimen liikkeiden 

huomioiminen puristumis- ja putoamisvaaran osalta 

• Muotin kuntoonpanossa usein työskennellään korkealla, jolloin putoamisen 

estäminen on suunniteltava huolella etukäteen 

• Valapahtumat ovat suurille muotille tyypillisesti korkealla tehtävää työtä, 

minkä vuoksi putoamisen ehkäiseminen ja hätäpoistumistiet tulee aina 

varmistaa ennen valutapahtumaa 

• Suurten valukappaleiden puhdistustyössä joudutaan joskus kiipeämään 

kappaleiden päälle ja sisälle, jolloin liukastumis- ja putoamisvaara on 

olemassa, mikä pitää huomioida ennen työn aloitusta 

• Käytetään sopivia työtasoja, telineitä, henkilönostimia ja putoamissuojaimia 
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INTERNAL 
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Kaavauskehän kaiteet 

Korkea muotti valuvalmiina Muotin kuntoonpano 

Muotin täyttö on usein korkealla tehtävää työtä 
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2  Nostot 

• Mallien nostot tulisi määrittää mallin ja muotin painon sekä mahdollisen 

irroitusvoiman pohjalta lujuustarkastelun perusteella. 

• Muotin ja sen osien nostot määritetään lujuustarkastelun mukaan. 

• Muotin käännöt aiheuttavat käytettävälle kehäkalustolle joskus yllättäviäkin 

kuormitustilanteita, joihin varautuminen on hyvin haasteellista 

• Valukappaleiden nostotarpeet ovat monesti erilaiset tyhjennyksessä, 

puhdistuksessa, lämpökäsittelyissä, koneistuksessa ja loppukäytössä 

• Yleensä olisi hyvä pyrkiä valukappaleen koko elinkaaren aikaiseen 

nostoelementin toteutukseen 

• Nosto- ja nostoapuvälinevaatimuksiin kuuluu CE-merkintä 

• Laki vaati vaativiin nostoihin nostosuunnitelman tai nosto-ohjeen tekemisen 

ennen työn aloittamista 
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Runkovalu ilman nostosilmukoita 

Runkovalu nostosilmukoilla 

Tarraimen käyttö päästöllisellä pinnalla epävarmaa 
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HSE Alert – NMISS  
Muotin pettäminen 
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Jorma.aronen@metso.com . More info: +358 40 886199 

Tapahtuman kuvaus 

Ison heilurin kaavauksessa ylämuotti “möksi” 
eli kovettunut hiekka sortui alas muotista pian 
sen jälkeen, kun ylämuotti oli laskettu 
teräspukkien päälle. 

Tapahtumasta oppiminen 

• Hiekkamuotteja ei saa laittaa korkeille pukeille alla 
työskentelyä varten 

• Kaavausmenetelmän kehittäminen=>lisäjakotaso 

• Korkea, hiekkarivallinen kehä alimmaiseksi 
ylämuotissa sekä koukkumäärän lisääminen muotissa 

• Muottien alla ei saa työskennellä 

• Asiasta tiedotetaan heti kaavaajille ja valimon 
henkilöstölle 

Syyt 

• Väärä kehäjärjestys, ei 
hiekkalistaa alakehässä 

• Liian vähän koukkuja 

• Vaarallinen kaavausmenetelmä 

 

Location: MAC Foundry Tampere 

Date: 26.06.2012 
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3  Työkalujen ja laitteiden käyttö (mallit) 

• Mallin ja malliosiin lujuustarkastellut nostot 

• Mallin nostoissa huomioidaan mallin käsittelyt ja käännöt 

• Suurissa malleissa jakotasomäärityksissä huomioidaan kehä- ja 

muottikorkeudet mm. korkealla tehtävän työn osalta 

• Mallimateriaalit ja varsinkin pinnoitusmateriaalit (ks.KTT-tiedotteet) 

vaikuttavat tai voivat vaikuttaa mallin korjaus- ja huoltotöihin sekä 

hävitettävyyteen 

• Mallikuljetuksien turvallisuuden huomioiminen voi joskus unohtua! 
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4  Henkilökohtaiset suojaimet 

• Määritetään työpiste- ja tehtäväkohtaiset suojainohjeet esim. 

työpaikkaselvityksien ja riskianalyysien pohjalta 

• Vaaditaan kaikilta asemmasta riippumatta  oikeanlaista suojainten 

käyttöä 

• KTT:ssa (=käyttöturvallisuustiedote) on määritetty suojainvaatimukset eri 

aineille/kemikaaleille 
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Kaavaajan henkilökohtaiset suojaimet 
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Valuun osallistuvan henkilön  henkilökohtaiset suojaimet 
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25 tonnin valutapahtuma 80-luvulta 
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5  Tieliikenne 

• Kuljetuksien turvallisuuden huomioiminen! 
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Valukappaleen turvallinen matka asiakkaalle alkamassa 
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Otteita ensimmäisestä suomenkielisestä Valajan kirjasta v. 1945 


