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Mitä Safety@Work tekee?

S@W:n toiminta kattaa pääasiallisesti

- kemikaalihallinnan

- suojainanalyysin

- ensiapu-tarvike arvioinnin

- nostoapuvälinetarkastukset

- putoamissuojaimet / WARVE

- opastus ja koulutukset

- yhteydenpito viranomaisiin

- yrityskohtaiset suojainkatalogit

- työpistekohtaiset suojainohjeet

- Turvapuistot (Espoo, Oulu ja Kuopio)

- Orsy Mobil

- lockout tagout



Kemikaalit

Kemikaaliturvallisuus
• Oikeat henkilönsuojaimet
• Oikeat tuotteet
• Hankinta– ja jakelulogistiikka
• REACH-asetuksen mukaiset tuotteet
• Imeytystuotteet/-järjestelmät
• S@W-kemikaalikartoitus

-kemikaalienhallintajärjestelmä
• Käyttöturvallisuustiedotteet
• Kemikaaliluettelot
• Turvaohjeet
• Mobiilisovellus
• Kolmannen osapuolen tuotteet
• Automaattisesti päivittyvät tiedot
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Putoamissuojaus

• Putoamissuojaimet ammattikäyttöön

• Tarkastuspalvelu
• TTL:n kouluttamat tarkastajat
• Safety@Work Centerit

• WARVE-palvelu
• Partner-liittymä
• Hälytykset käyttäjälle/esimiehelle
• Valtakunnallinen

• Ankkurointijärjestelmät

• Koulutus ja opastus
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Vahinkokäynnistymisen esto – Lockout / Tagout

• Asetusten mukaiset turvalukitustuotteet
• Perustuu EU:n konedirektiiviin 89/655 

sekä
• Vnp 1314/94 ja 856/98

• Laaja valikoima eri energiamuodoille
• Hydrauliikka
• Pneumatiikka
• Sähkö 

• Kartoitukset
• Laitekohtaiset ratkaisut
• Käyttäjäkohtaiset ratkaisut

• Käyttäjien koulutus ja perehdytys

• Tuotteet suomenkielisillä teksteillä
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Palokatko
• ETA – hyväksytyt ja CE–merkityt tuotteet

• Laaja valikoima tuotteita erilaisiin tarpeisiin

• Palokatkovalitsin
• Oikean tuotteen valinta
• Palokatkon oikea toteutus
• Palokatkon dokumentointi tilaajalle

• Palokatkokoulutukset

Johan Lehtonen

http://docs.wurth.fi/palokatkovalitsin/?


Orsy Mobil - ajoneuvokalusteet

• Kolariturvallisuutta ja käyttäjäystävällistä järjestystä 
hyötyajoneuvoihin

• Ajoneuvokohtaiset valmiiksi suunnitellut järjestelmät

• Asiakaskohtaiset moduuleista rakentuvat 
kalustejärjestelmät
• Suunnittelupalvelu 

• Asennuspalvelu
• Valtakunnalliset kumppaniyritykset
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Kaasuhälyttimet

• Ammattikäyttö kaasuhälyttimet
• Yhden kaasun hälyttimet
• Nelikaasuhälyttimet

• Kalibrointi
• Valmistajan valtuuttamat toimipisteet
• Kalibrointitodistukset
• Varaosat

Johan Lehtonen



Työkaluturvallisuus

• Oikein valittu ja käytetty työkalu lisää työturvallisuutta

• Hiomaturvallisuus

• Tulityöt
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Logistiikkaratkaisut

• Wücon-varasto 24/7/365
• Varastojärjetelmä toimii käyttäjäkohtaisella 

etäluennalla
• Etäluenta tunnistaa asiakkaan ja valitut tuotteet
• Asiakkaan tiloissa 
• Myös alihankkijoille
• Würth ylläpitää

• Wücon Compact
• Työpistejakelun helppous
• Käytön kontrolli
• Kulujen kohdennus
• Kaapin joustavuus ja tilantarve 
• Würth ylläpitää

Johan Lehtonen

https://www.youtube.com/watch?v=epe2rHllAdQ
https://www.wurth.fi/fi/wurth_fi/center/wuecon_centerit/wuecon_finder.php


Yksilöintipalvelu 

• Työvaatteiden yksilöinti siirtokuvalla tai brodeeraamalla
• Ohjelmointityö
• Brodeeraukset ja siirtokuvat Würth Herajoella
• Siirtokuvat myös 45:llä Centerillä

Johan Lehtonen



Safety@Work asiantuntijapalvelut 

• TTL/STYL koulutetut suojainasiantuntijat
• Koulutukset
• Kartoitukset
• Neuvonta ja opastus

• Safety@Work Centerit
• 38 kpl
• Laaja henkilönsuojainvalikoima
• Valtuutetut putoamissuojaintarkastajat

Johan Lehtonen

https://www.wurth.fi/fi/wurth_fi/center/wuerth_centerit/branch_finder.php
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Työpistekohtaiset

henkilönsuojaimet



Valu 

Henkilönsuojaimet

Pakolliset Suositeltavat
Suojalasit

Turvakengät

Valimokinnas, 
Hitsarinkäsine

Lasikuitukypärä, kultavisiiri

Alumiiniessu, nilkkasuoja

Palosuojatut työvaatteet 

Kuulonsuojaimet

Puolinaamari 3M4277
ABE1-P3



OIKEAN KÄSINEEN VALINTA

• Oikean käsineen määrittämiseksi on arvioitava 
työssä esiintyvien vaarojen tai altistumisten laji, 
suurus, kesto ja esiintymistiheys työpisteittäin.

• Suojainkäsineitä käytetään aina töissä, joissa 
käsille voi joutua haitallisia aineita tai joissa 
käsinetarve on muista syistä todettu.



Käsineiden valinta

Eniten ammattisairauksia TTL:n tutkimuksien mukaan tulee ihon kautta.

Käyttökohteeseen valittu suojakäsine ei aina suojaa kokonaisvaltaisesti.

esim.

• Kromi(VI)-yhdisteitä voi esiintyä nahkatekstiileissä, joita käytetään 

nahan parkitsemiseen. 

• Kromi VI voi saada aikaan allergisen ihoreaktion tai laukaista 

yliherkkyyden.

• Ihokosketukseen joutuva nahka ei saa sisältää kromi VI:sta yli 3 mg/kg
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Kuumuudelta suojaavat

EN 407 Suojakäsineet kuumuutta vastaan

• 1. numero = Palo-ominaisuudet Asteikko 1-4

• 2. numero = Kontaktikuumuus Asteikko 1-4

• 3. numero = Liekkikosketus Asteikko 1-4

• 4. numero = Lämpösäteily Asteikko 1-4

• 5. numero = Pienet sulametalliroiskeet Asteikko 1-4

• 6. numero = Sulametalliroiskeet Asteikko 1-4



Kuumansuojakäsine Preox-
Aramidkangas/aluminoitu
650/1000astetta
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Silmien- ja kasvojensuojaimet

• Pienetkin silmävammat ovat epämiellyttäviä ja voivat 
vaikeuttaa näkemistä työssä, jopa heikentää näkökykyä 
vakavasti ja pysyvästi.

• Silmätapaturmia voivat aiheuttaa esimerkiksi hiukkaset, 
pöly, iskut, kemikaalit, optinen säteily, kuumuus ja 
kylmyys. 



ANTIFLAME

PALOSUOJATTU POOLOPAITA

Palamatonta, tulelta ja kuumuudelta suojaavaa
hiilikuituvahvennettua kangasta vaativiin suorituksiin

Tuote on tyyppihyväksytty EN ISO 11612:2008, EN 1149-5:2008 

ja EN 61482-2:2009 lk 1 standardien mukaisesti. 

Valmistettu palamattomasta ja antistaattisesta meta-
aramidi-carbon -sekoitteesta.

Antaa suojan kuumuutta vastaan  jopa +1000 
asteeseen asti )



SUOJAHAALARI  

EN ISO 11611 A1+A2 lk 1 & EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E2 FI

• Materiaali Carrington 3111PB 100% 

palosuojattu puuvillaa, 340g/m2. Kangas on 

valokaarelta suojaava, mutta haalarille ei ole

haettu ko. hyväksyntää 

• Kevyt ja yksinkertaistettu malli

• Kipinöilta suojaava pystykaulus

• Nepparikiinnitys peitelistalla

• Hihansuissa nepparisäätö

• Läpälliset rintataskut

• Mitta-/puikkotasku, vasaralenkki

• Sisäkautta täytettävät polvitaskut

• Säädettävä kuminauhavyötärö



Tapaturmaesimerkki

• Työntekijä irrotti paineilmatyökalua letkusta

• Irrotuksen yhteydessä letku pääsi irti kädestä siihen jääneen 
paineen voimasta

• Paineilmaliitin iski S-luokan suojalasit rikki

• Työntekijän oikea silmä sokeutui; Haittaluokka 3

• Korvaukset tapaturmasta 136 185,60 € (uudelleen koulutus)

• Työntekijä on vahinkohetkellä 34 vuotias 
Johan Lehtonen



Aluminoitu, edestä suojaava takki
lämpösuojatakki
lämpösuojahaalarit
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Aluminoitu esiliina 
Aluminoitu kypäräsuoja
Lämpösuojasäärystimet
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https://www.youtube.com/watch?v=4ddql
5Rjo2s
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