
Asetuksen 475/2006 mukainen ilmoitus vaarallisten töiden 

teettämisestä 

 

Vaarallisella työllä tarkoitetaan työtä, jossa on jokin mekaaninen, kemiallinen, sähköinen tai 
biologinen vaaratekijä tai mahdollisuus ruumiilliseen liikarasitukseen.  
 
Koulussa vaaralliseksi määriteltyjä töitä teetetään oppilailla siten kuin se opetussuunnitelman 
noudattamiseksi on välttämätöntä. Oppiaineet, joissa vaaralliseksi määriteltyjä töitä teetetään, 
on lueteltu tässä ilmoituksessa. Lisäksi on lueteltu oppiainekohtaiset turvallisuusohjeet, joihin 
huoltajia pyydetään tutustumaan yhdessä oppilaan kanssa. Turvallisuusohjeet ovat voimassa 
koko yläkoulun ajan. 
 
Fysiikka ja kemia 
 
Oppilastöissä käsitellään kemikaaleja, avotulta, lasitavaroita ja sähkölaitteita. Turvallisen 
työskentelyn perusedellytyksiä ovat varovaisuus, huolellisuus, annettujen ohjeiden tarkka ja 
ehdoton noudattaminen, suojavälineiden asianmukainen käyttö. 
 
Oppilaiden turvallisuusohjeet: 
 
Turvaa itsesi ja toverisi. 
Työskentele harkiten ja rauhallisesti. 
Kaasunhaju varoittaa vaarasta. 
Sytytä kaasupoltin vasta luvan saatuasi. 
Ole erittäin varovainen tulenkäytössä. 
Suojaa tukkasi tulelta. 
Varo nesteiden roiskumista kuumennettaessa. 
Muista aina tarvittaessa käyttää suojasilmälaseja. 
Suojaa silmäsi kirkkaalta valolta ja muulta voimakkaalta säteilyltä. 
Varo päästämästä syövyttäviä aineita silmiisi, älä hengitä niitä äläkä päästä niitä valumaan 
ihollesi. 
Sähkövirran saat kytkeä laitteisiisi vasta opettajan tarkastettua kytkennät ja annettua 
kytkentäluvan. 
Älä koske yhtä aikaa vesijohtoon ja sähkölaitteeseen. 
Maistaminen voi tappaa ja haistaminenkin voi olla vaarallista. 
Syöminen ja juominen on kiellettyä laboratoriossa. 
Pese kätesi aina tunnin päätyttyä. 
 
 
Kotitalous 
 
Kotitaloudessa on työturvallisuudesta huolehdittu muun muassa seuraavin tavoin: 
 
Koneet ja välineet ovat kunnossa ja asianmukaisesti suojattuja. 
Sähkölaitteet on sijoitettu asianmukaisesti. 
Luokassa on alkusammutusvälineet ja ilmanvaihto on riittävä. 
Elintarvikkeille on riittävät ja oikeanlämpöiset säilytystilat. 
 
 
 
 
 



 
Oppilaiden turvallisuusohjeet: 
 
VARO 
 
Palovammoja, joita aiheuttavat kiehuva vesi, kuuma ruoka, höyryt, rasvan roiskuminen, kuumat 
kattilat ja pellit sekä kuuma uuni. 
Käytä patalappuja. 
Loukkaamasta itseäsi terävillä esineillä.  
Keskity, kun kädessäsi on terävä työkalu. Älä juoksentele veitsi kädessä. 
Liukastumista, jonka voivat aiheuttaa märkä tai likainen lattia. 
Pidä työympäristö koko ajan puhtaana. 
Sähkötapaturmia, joita voivat aiheuttaa koneen sammuttamatta jättäminen ja veden joutuminen 
sähkölaitteisiin. 
 
Liikunta 
 
Yleisesti: 
 
noudatetaan kunkin liikuntapaikan yleisiä kaikkia käyttäjiä koskevia sääntöjä 
noudatetaan koulun järjestyssääntöjä 
noudatetaan opettajan kussakin erityistilanteessa antamia ohjeita 
 
 
Koulun liikuntatunneilla: 
 
luistelussa käytetään kypärää 
sisäliikunnassa sisäliikuntaan soveltuvat kengät tai avojaloin (voimistelu) 
pukeudutaan tarkoituksenmukaiseen, aiheena olevaan liikuntalajiin soveltuvaan 
liikuntavarustukseen 
telinevoimistelussa pitkät hiukset kiinni 
sisäliikunnassa korut, kellot ja muut mahdollisesti pelikaveria, avustajaa tai liikkujaa itseä 
raapivat ja haittaavat esineet pois 
 
 
Koulun ulkopuoliset liikuntapaikat: 
 
Uimahallilla noudatetaan uimahallin järjestyssääntöjä. 
Laskettelukeskuksissa noudatetaan paikan rinnesääntöjä ja muita käyttäytymis- sekä 
turvallisuussääntöjä. 
 
 
Tekninen työ 7-9 
 
Oppilaat käsittelevät luokassa avotulta, sähkölaitteita, paineilmalaitteita, isoja työkoneita, 
leikkureita, porakoneita, sorvia, pyörösahaa, vannesahaa (puu ja metalli), oiko- ja tasohöylää, 
poratalttaa, hitsauslaitteita, hiomalaitteita (puu ja metalli) ym., teräviä käsityökaluja ja 
kemikaaleja. Turvallinen työskentely edellyttää suojalaitteiden ja suojavälineiden käyttöä, 
annettujen ohjeiden ehdotonta noudattamista sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. 
 
Oppilaan turvallisuusohjeet: 
 
Käsityöluokkaan tulen opettajan mukana (luokassa en ole ilman opettajaa). 
Suojavaatetusta ja suojalaseja sekä suojakäsineitä käytän annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Koneissa olevia suojalaitteita käytän aina. 
Koneilla työskentelen vain opettajan luvalla (lupa kysytään aina koneille mentäessä). 



En häiritse toisia. 
Teen vain luvallisia käsitöitä. 
Turha kiire pois. 
Koneiden tasoilla en työskentele. 
Koneilla ja työkaluilla en leiki. 
Työskentelen harkiten, rauhallisesti ja ajatellen tekemääni työtä. 
Työympäristöni pidän siistinä. 
Paineilmalla en puhdista itseäni enkä vaatteitani (vain koneita). 
Avotulta käsittelen vain hitsaushuoneessa. 
Puuhiomakoneella en hio metallia. 
Pitkät hiukset sidon kiinni työskennellessäni porakoneella ja sorvilla. 
Porakoneella en pidä kappaletta käsin kiinni. 
En käytä viallista laitetta, vaan ilmoitan siitä heti opettajalle. 
 
Tekstiilityö 
 
Noudata koulun järjestyssääntöjä. Käsittele työvälineitä hyvin. 
 
Kaikilla työvälineillä ja aineksilla on oma paikkansa. 
Opettele muistamaan ne. 
 
Palauta välineet aina omille paikoilleen. 
 
Säilytä työympäristösi siistinä. Vie roskat, langanpätkät, pienet tilkut ym. roskakoriin. 
 
Koneiden ja laitteiden kanssa tulee aina noudattaa seuraavia ohjeita: 
 
Käytä laitetta ohjekirjan mukaan ja vain sille kuuluvassa paikassa. 
Älä käytä viallista sähkölaitetta. Ilmoita viasta opettajalle. 
Muista varovaisuus sähkön ja veden kanssa. 
Älä jätä kuumenevia sähkölaitteita ilman valvontaa. 
Noudata sähkölaitteiden turvallisuusmääräyksiä. 

 


