
F A C T S
E u r o o p a n  t y ö t u r v a l l i s u u s -  j a  t y ö t e r v e y s v i r a s t o

FI
h t t p : / / a g e n c y . o s h a . e u . i n t

Kattotöiden turvallisuus
Katoilla työskentely voi olla 
vaarallista, ja tiukat turvalli-
suusstandardit ovat välttämät-
tömiä riippumatta siitä, miten 
kauan tai lyhyen aikaa työ 
kestää. Tässä tiedotteessa an-
netaan kattotöiden turvalli-
suutta koskevia perusohjeita, 
mutta siinä ei voida antaa yk-
sityiskohtaista opastusta. Lisä-

tietoja saa tarvittaessa oman maan toimivaltaisilta viranomai-
silta tai muulta asiantuntijalta ennen töiden aloittamista.

Kattotöitä koskevat turvatoimet

Onko työ tarpeen?

Paras keino estää katolta tai katon läpi putoaminen on, ettei 
katolle mennä lainkaan. Jos työ on tehtävä, kannattaa 
miettiä, voidaanko se tehdä menemättä katolle tai voidaanko 
katollaoloaikaa lyhentää? Kattolohkot voidaan ehkä koota 
osittain maan pinnalla niin, että korkealla työskentelyyn 
käytettävä aika lyhenee.

Ennen työn aloittamista

Kaikista kattotöistä tulee tehdä riskinarviointi ennen työn 
aloittamista. Työpisteessä tulee olla tarvittavat laitteet, siellä 
tulee toteuttaa asianmukaiset turvatoimet ja työjärjestelyt, ja 
työntekijöillä tulee olla selvät ohjeet ja koulutus tehtäviinsä. 
Kaikki kattotyöt, mukaan luettuina lyhytkestoiset työt (jotka 
kestävät pikemminkin minuutteja kuin tunteja), tulee 
suunnitella huolellisesti, niin että työntekijöille aiheutuvat 
riskit voidaan minimoida.

Putoamisen estäminen

Sopiviin turvatoimiin tulee ryhtyä aina, kun on olemassa 
putoamisvaara joko katolla työskenneltäessä tai katolle tai 
sieltä pois siirryttäessä. Putoamisen riskeiltä suojaavat 
rakenteelliset turvatoimet tulee tehdä riskinarvioinnin tulosten 
perusteella ennen henkilökohtaisiin turvatoimiin ryhtymistä 
(esim. henkilönsuojainten käyttö). Putoamissuojusten 
(esimerkiksi reunasuojusten) tulee olla riittävän lujia, niin että 
ne estävät tai pysäyttävät putoamisen ja estävät työntekijöiden 
vahingoittumisen.

Putoamissuojusten tulee olla paikoillaan ennen kuin korkealla 
työskentely aloitetaan, ja niiden tulee pysyä paikoillaan, 
kunnes työ on tehty. Sääolot tulee ottaa huomioon 
kattotöiden aikana, koska jäiset, märät tai tuuliset olosuhteet 
voivat lisätä ihmisten tai materiaalien putoamisen vaaraa.

Materiaalien putoaminen

Putoavat kappaleet (työkalut, rakennustarvikkeet ja -jätteet) 
voivat aiheuttaa vakavia, jopa kuolemaan johtavia vahinkoja. 
Katolta ei saa heittää alas mitään. Erilaisia materiaaleja tulee 
käsitellä katolla seuraavasti:

■  Käytetään suljettuja roskakuiluja, tai materiaalit lasketaan 
maahan.

■  Katolle ei anneta kerääntyä sellaista materiaalia, joka voi 
pudota.

■  Estetään pääsy sen paikan alapuolella tai lähellä oleville 
vaara-alueille, jolla kattotöitä tehdään.

■  Käytetään suojaverkkoa, katettuja kulkuteitä tai vastaavia 
suojauksia, jotka estävät putoavaa materiaalia aiheuttamasta 
vahinkoa.

■  Vältetään mahdollisuuksien mukaan kantamasta katolle 
suuria ja raskaita esineitä.

■  Tarkistetaan, että kaikki materiaalit on varastoitu oikein, 
erityisesti tuulisella säällä.

Koulutus ja työhön perehdyttäminen
Turvallinen työskentely vaatii kattotyöntekijöiltä soveltuvia 
tietoja, taitoja ja kokemusta. Työntekijät on koulutettava ja 
perehdytettävä työhön niin, että he havaitsevat riskit, 
ymmärtävät asianmukaiset työjärjestelyt ja -menetelmät sekä 
hallitsevat niiden toteuttamisen vaatimat taidot, kun on kyse 
esimerkiksi reunasuojusten asentamisesta, siirrettävän 
työlavan käytöstä ja valjasjärjestelmien asentamisesta ja 
käytöstä.

Kattotyypit

Tasakatot

Tasakatolla työskentelyyn liittyy suuri riski. Ihmiset voivat 
pudota

■  valmiin katon reunalta
■  työskentelypisteen reunalta
■  aukoista tai heikkojen kattoikkunoiden läpi.

Tasakatoilla työskenneltäessä tarvitaan turvatoimia, jos on 
olemassa putoamisvaara. Turvatoimia voidaan tarvita katon 
reunoilla, aukkojen kohdalla sekä paikoissa, joissa katolle 
noustaan tai joissa on heikkoja kattoikkunoita.

Harjakatot

Harjakatoilta ihmiset voivat pudota

■  räystäiltä
■  liukastumalla katon lappeella ja putoamalla räystään yli
■  katon läpi
■  katon päädyistä.

Reunasuojusten ja suojakaiteiden on oltava riittävän lujat, niin 
että ne kestävät ihmisen putoamisen tai kaatumisen niitä 
vasten. Mitä pidempi ja jyrkempi katon lape on, sitä vahvempi 
reunasuojuksen (suojakaiteen) on oltava. Konekäyttöisiltä 
työlavoilta voi työskennellä turvallisesti vaihtoehtona katolla 
työskentelylle. Niistä voi olla erityisesti hyötyä lyhytkestoisessa 
työssä ja purkutöiden aikana, jolloin kattoon syntyy aukkoja.

Katolle ja sieltä pois on voitava siirtyä turvallisesti, ja 
työpisteiden on oltava turvallisia. Koska kattopeltien ja -tiilien 
päällä ei välttämättä ole turvallista kulkea, voidaan tarvita 
lapetikkaita tai muita vastaavia laitteita.

Heikot katot

Heikko kattomateriaali on sellaista, joka ei kanna ihmisen ja 
hänen kantamansa kuorman painoa turvallisesti. Monet 
kattorakenteet ovat heikkoja tai voivat heiketä ajan mittaan. 
Asbestisementti, lasikuitu ja muovi haurastuvat yleensä 
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vanhetessaan, ja pelti voi ruostua. Huonosti korjatulla katolla 
peltien tuenta ei välttämättä ole asianmukainen. Katoissa voi 
myös olla heikkoja alueita (esimerkiksi kattoikkunoita), joita ei 
ole helppo havaita, ja ne voivat olla väliaikaisesti heikkoja 
erityisesti rakennusvaiheessa.

Heikko katto ei ole turvallinen työskentelypaikka, eikä sille 
tule nousta ilman sopivia turvatoimia.

Teollisuuslaitosten katot

Teollisuus- ym. laitosten jänneväleiltään suurilla katoilla 
työskentelyyn liittyy vaara pudota

■  katon reunalta
■  keskeneräisessä katossa olevista aukoista 
■  verhouspaneelien läpi
■  katon etureunasta, jossa voi työskentelyn edetessä olla 

suojaamattomia aukkoja
■  kattorungolta esimerkiksi kattolevyjä katolle lastattaessa
■  heikkojen tai väliaikaisesti suojattujen kattoikkunoiden tai 

suojakansien läpi.

Teollisuusrakennusten kattotöihin liittyviä riskejä voi vähentää 
merkittävästi hyvän suunnittelun avulla. Suunnittelussa on 
otettava huomioon seuraavat tärkeät seikat:

■  Vähennetään työntekijöiden tarvetta liikkua katolla
• hyödyntämällä lastauspaikkoja
• huolehtimalla siitä, että oikeat kattolevyt toimitetaan 

oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan sitä mukaa kuin niitä 
tarvitaan

• järjestämällä paikat, joista katolle pääsee, työpisteiden 
kannalta sopiviin kohtiin.

■  Vähennetään putoamisvaaraa huolehtimalla ensisijaisesti 
työpisteen turvallisuudesta ja vasta toissijaisesti 
turvautumalla putoamisen pysäyttäviin laitteisiin.

Vanhoilla katoilla työskentely

Vanhoilla katoilla työskentelyyn sisältyy kattojen 
tarkastaminen, ylläpito ja puhdistaminen sekä kunnostamiseen 
ja katemateriaalin tai koko katon purkamiseen liittyvät työt. 
Tarkastus- ja puhdistustöitä tekevät usein muut kuin 
rakennusalan asiantuntijat, esimerkiksi siivoojat, talonmiehet 
tai isännöitsijät. Tällaisia töitä ei saa tehdä ilman sopivaa 
riskinarviointia, asianmukaista suunnittelua, turvatoimia ja 
valvontaa.

Katon korjaamista, kunnostamista tai purkamista 
suunniteltaessa on otettava huomioon, miten materiaalit 
puretaan katolta ja miten ne varastoidaan. Katolla on koko 
purkuprosessin ajan oltava työntekijöitä suojaavat 

putoamissuojaukset. Kattojen ja kattomateriaalien 
purkaminen on suunniteltava huolellisesti.

Lainsäädäntö

Kattotöitä koskevat seuraavat tärkeimmät EU:n direktiivit:

■  Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä 
kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi 
työssä

■  Neuvoston direktiivi 92/57/ETY, annettu 24 päivänä 
kesäkuuta 1992, turvallisuutta ja terveyttä koskevien 
vähimmäisvaatimusten täytäntöönpanosta tilapäisillä tai 
liikkuvilla rakennustyömailla

■  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/45/EY, 
annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, työntekijöiden 
työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta 
ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun 
neuvoston direktiivin 89/655/ETY muuttamisesta.

EU:n direktiiveissä asetetaan terveyttä ja turvallisuutta 
koskevat vähimmäisstandardit, ja ne saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa. Kansallisessa 
lainsäädännössä voidaan vaatia korkeampia standardeja, 
joten vaatimukset tulee tarkastaa oman maan 
toimeenpanevilta viranomaisilta.

Lisätietoja

Tämä tiedote on laadittu tukemaan Euroopan vuoden 2004 
työterveys- ja työturvallisuuskampanjaa ja teemaviikkoa. 
Muita sarjaan kuuluvia tiedotteita ja lisätietoja rakentamisesta 
on saatavilla osoitteesta http://ew2004.osha.eu.int. Tätä 
sivustoa päivitetään ja kehitetään jatkuvasti. Tietoja EU:n 
työterveys- ja työturvallisuus lainsäädännöstä on saatavilla 
osoitteesta http://europe.osha.eu.int/legislation/fi/.

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao

P. (34) 944 79 43 60, f. (34) 944 79 43 83
information@osha.eu.int

Vanhoilla katoilla työskentelyn suunnitteleminen

Vanhoilla katoilla työskentely edellyttää huolellista 
suunnittelua, koska on tarpeen

■  tunnistaa katon heikot osat
■  tunnistaa tarvittavat turvatoimet
■  olla yhteydessä rakennuttajaan (tarvittaessa)
■  tehdä rakennetarkastus joissakin tapauksissa ja aina
■  tehdä riskinarviointi.

Työntekijöiden kuuleminen

Työntekijöitä on kuultava. Heiltä on varmistettava, että 
työhön liittyvät vaarat ymmärretään ja että 
työturvallisuuteen liittyvät ratkaisut toteutetaan. 
Työntekijöitä on kuultava työterveys- ja 
työturvallisuustoimiin liittyvistä seikoista sekä ennen 
uuden tekniikan tai uusien tuotteiden käyttöönottoa. 
Työntekijöiden kuuleminen auttaa varmistamaan, että he 
ovat sitoutuneet työterveys- ja työturvallisuustoimiin ja 
parannuksiin.

C
ou

rt
es

y 
of

 O
PP

BT
P,

 F
ra

nc
e


