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JOHDANTO

1. Yleistä kreosootista
Kreosootti tuli pylväiden lahonestoaineena uudelleen käyttöön vuonna 
2006. Kreosoottiöljy sähköpylväiden kyllästysaineena on ollut hyvin on-
gelmallinen ja kiistanalainen työntekijöiden työturvallisuuden ja ympä-
ristönsuojelun takia. Näistä ongelmista johtuen osa verkkoyhtiöistä ei ole 
ottanut niitä ollenkaan käyttöön ja osa yhtiöistä on niitä kokeiltuaan siirty-
nyt korvaaviin kuparikyllästeisiin. Alalla on vielä muutamia verkkoyhtiöitä, 
jotka edelleen käyttävät kreosoottipylväitä uudisrakentamiseen. 

EU:ssa kreosoottia koskevat hyvin tarkat käyttörajoitukset ja työturvalli-
suusohjeet. Yhteisön lainsäädäntöä tiukentaneessa direktiivissä 2001/90/
EY määrätään, että kreosootilla käsiteltyä puuta saa käyttää ainoastaan 
ammatti- ja teollisuuskohteisiin, kuten sähkö- ja telelinjoihin ja aitaami-
seen.

Edellä mainittu direktiivi on pantu Suomessa täytäntöön valtioneuvoston 
asetuksella (8/2003) ja se tuli voimaan 30.6.2003. Asetus kieltää kreo-
sootilla käsitellyn puun käytön sellaisissa tarkoituksissa, joissa aine voi 
joutua kosketuksiin ihon kanssa tai joissa puu voi joutua kosketuksiin 
ihmisten tai eläinten ravintona käytettävien tuotteiden, niiden raaka-
aineiden ja välituotteiden kanssa tai saastuttaa niitä. Siten kreosoottia ei 
voi käyttää esimerkiksi huonekaluissa, sisustustarvikkeissa, puutarhaka-
lusteissa, ravintokasvien kasvatukseen tarkoitetuissa astioissa, leluissa tai 
leikkipuistoissa, virkistysalueilla tai pakkauksissa, jotka ovat kosketuksissa 
ravinnon kanssa. Käytöstä poistettava kreosootilla kyllästetty puu ja työs-
töjätteet ovat ongelmajätettä eikä niitä saa luovuttaa yksityisille ihmisille.

 Ymmärrettävää on myös se, etteivät ihmiset halua ”ratapölkyltä haise-
vaa” ja tahrivaa pylvästä pihalleen. 

Tämä ohje on laadittu täydentämään Energiateollisuus ry:n verkostosuo-
situksen Kreosoottiöljyllä kyllästettyjen puupylväiden käyttö-, turvallisuus- 
ja laatuohjetta  TJ 6:07. 

2. Sähköalojen ammattiliiton kanta
Sähköalojen ammattiliitto vaatii, että kreosootilla kyllästettyjen puupylväi-
den käytöstä sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakennus- ja korjaustöissä 
tulee luopua työntekijöiden työturvallisuuden takia. 
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3. Miksi kreosootti on vaarallista
Kreosootti on syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava ja lisääntymiselle 
vaarallinen aine. Tällä aineella kyllästetystä puusta haihtuu tai liukenee 
polyaromaattisia ja muita myrkyllisiä yhdisteitä, joille voi altistua iho- ja 
hengitysteitse tai ravinnon välityksellä, jos elintarviketta on säilytetty 
kreosootilla kyllästetyssä puuastiassa. Se saattaa ärsyttää ihoa, silmiä tai 
hengityselimiä ja aiheuttaa auringonvalossa allergisia ihoreaktioita. Aine 
on myrkyllistä myös vesieliöille ja se kertyy niihin. Kreosootin on myös 
todettu saastuttaneen maaperää ja pohjavettä muun muassa sitä käyttä-
neiden kyllästyslaitosten ympäristössä ja ratapölkkyjen läheisyydessä. 

(Lähde: Ympäristöministeriön tiedote 16.1.2003)

4. Kreosoottityö 
Epäselvyyttä on ollut siitä, miten kreosootilla käsiteltyjen pylväiden kans-
sa työskenneltäessä tulee suojautua ja miten kreosootin likaamia varus-
teita ja työvaatteita tulee säilyttää, kuljettaa ja pestä. Tauko- ja pukeutu-
mistilojen puute työmailla on yleistä, tai ne ovat muutoin puutteellisia. 

Huomattava on myös se, että määräykset suojautumisesta koskevat myös 
verkoston kunnossapitoa, eivätkä vain uudisrakentamista. Työntekijällä 
pitää olla mahdollisuus suojavaatetuksen ja suojavarusteiden käyttöön 
sekä käsienpesuun joka kerta, kun hän joutuu tekemisiin kreosootilla 
käsitellyn materiaalin kanssa. 

5. Työnantajan vastuu 
Työntekijän työturvallisuudesta on vastuussa työnantaja, kuten työnanta-
jan yleisestä huolehtimisvelvoitetta koskevasta työturvallisuuslain 8 §:stä 
ilmenee. 

Ennen kreosoottitöiden aloittamista työnantajan on tehtävä työn vaarojen 
selvittäminen ja arviointi (riskienarviointi). Ensisijainen tapa toimia on 
poistaa vaara ja haittatekijät. Ilmajohtolinjojen rakentamisessa se tarkoit-
taa sitä, että pylväiden lahosuojaamiseksi käytettävät aineet valitaan niin, 
etteivät ne aiheuta työntekijälle vaaraa.

6. Työsuojelu ja työsuojelun 
yhteistoiminta
Työpaikalla, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työn-
tekijää, työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja 
kaksi varavaltuutettua edustajikseen yhteistoimintaan (kun työsuojelutoi-
mikuntaa ei ole perustettu) sekä yhteydenpitoon työsuojeluviranomaisiin. 

 Yksittäisen työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikutta-
vaa asiaa käsitellään työnantajan edustajan ja työntekijän kesken. Työsuo-
jeluvaltuutettu voi osallistua keskusteluun jommankumman osapuolen 
pyynnöstä.

Työsuojelun yhteistoiminnan asioita käsitellään pääsääntöisesti työsuoje-
lutoimikunnassa, joka on perustettava yritykseen, jossa säännöllisesti 
työskentelee vähintään 20 työntekijää. 

Tärkeimmät käsiteltävät asiat liittyvät:

•	 työntekijöiden	haitta-	ja	vaaratekijöiden	selvittämiseen	 
ja niiden poistamiseen 

•	 työkykyä	ylläpitävään	toimintaan	

•	 työntekijöille	annettavan	opetuksen	ja	perehdyttämisen	
tarpeeseen ja järjestelyihin 

•	 työturvallisuutta	ja	-terveyttä	kuvaaviin	tilasto-	 
ja seurantatietoihin 

•	 työsuojelun	toimintaohjelmaan	sekä	työterveyshuoltoon

7. Altistuksen välttäminen
Tutkimusten mukaan kyllästettyä puuta käsittelevien työntekijöiden eli-
mistöön kulkeutuvasta naftaleenista 50 – 60 prosenttia ja pyreenistä yli  
99 prosenttia imeytyy ihon kautta.

Kreosootin ihokosketusta sekä höyryjen hengittämistä tulee välttää.  
Tämä on huomioitava kaikissa työvaiheissa, ei vain pylvääseen kiivetessä.

Työmaalle tulleista märistä kreosoottipylväistä (pintakuivuus alle 98 pro-
senttia) ilmoitetaan työnjohdolle, eikä niitä asenneta. 
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8. Altistuminen ja seuranta
Mikäli kreosootille altistunut iho punoittaa, aristaa tai siihen muodostuu 
rakkuloita, on hakeuduttava lääkärin vastaanotolle.

Työnantajan tulee ilmoittaa ASA-rekisteriin työntekijät, jotka ovat kalente-
rivuoden aikana altistuneet syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille 
merkittävän osan työajastaan, vähintään 20 työpäivän ajan, tai joiden 
altistuminen on todettu työhygieenisillä mittauksilla. Laki syöpäsairau-
den vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien 
rekisteristä (717/2001).

 Työterveyshuolto seuraa biomonitoroinnin avulla (pitoisuudet virtsasta) 
altistumisen tasoa.

Ohjearvot työntekijän biomonitorointiin

-  naftoli: tupakoimattomat 30 nmol/l, tupakoivat 300 nmol/l 

-  pyrenoli: 3 nmol/l (tupakointi lisää virtsan 
pyrenolipitoisuutta)

9. Perehdyttäminen
Ennen kreosoottityön aloittamista työntekijälle on annettava opastus 
kreosootista ja sen haittavaikutusten ehkäisemisestä työturvallisuuslain 
edellyttämällä tavalla.

10. Kulku työmaalle, pukeutumis- ja 
taukotilat
Työmaalle ja työmaalla matkustamiseen käytettävässä autossa tulee olla 
matkustamosta erillinen tila kreosoottille tahriintuneiden vaatteiden ja 
suojavarusteiden säilyttämiseen sekä kuljettamiseen. Kreosoottiin tahriin-
tuneita suojavarusteita ja vaatteita ei missään tapauksessa saa kuljettaa 
samassa tilassa, jossa työntekijät matkustavat. Tahriintuneet varusteet on 
siis riisuttava aina pois auton matkustamoon siirryttäessä. Matkustami-
seen käytettävää autoa ei kreosoottityössä voi käyttää pukeutumistilana.

Työmaalla on oltava tila työntekijän henkilökohtaista suojautumista (pu-
keutumista) varten. Kreosootilla tahriintuneille suojavaatteille ja varus-
teille pitää osoittaa erillinen kuivaus- ja säilytyspaikka. Peseytymistiloissa 
tulee olla lämmintä pesuvettä. Pukeutumis- ja säilytystilojen on oltava 
erillään ruokailu- ja taukotilasta.

PERIAATEKAAVIO ASETUKSEN TARKOITTAMISTA 
TYÖMAATILOISTA

RUOKAILU- 
JA TAUKOTILA
- pöytä ja istuimet
- juomavesi
- jääkaappi
- ruokien lämmitys  

mahdollisuus 

(TES: tarkoitukseen 
varustettu auto)

PUKEUTUMISTILA
- lukittavat vaatekaapit
- penkit

KREOSOOTTI-TILA
- kuivaus
- säilytys

Muut työvaatteet
- kuivaus

WC / PESUTILA
- lämmin vesi

11. Henkilökohtainen suojautuminen
Ennen kreosoottityön aloittamista on työntekijän pukeuduttava suojavaa-
tetukseen ja tarpeellisiin muihin suojavarusteisiin (myös nostokorityössä).

Suojahaalareiden tulee olla käsitelty niin, että ne hylkivät öljyä, vettä ja 
likaa (esimerkiksi öljyltä suojaava kertakäyttöhaalari). 

Käsien suojaamiseen tulee käyttää butyyli-, neopreeni- tai fluorikumisuoja-
käsineitä. Käsineiden kestoaika työssä voi olla hyvin lyhyt. Stm on julkais-
sut oppaan Kemikaaleilta suojaavan käsineen valinta, jota on saatavissa 
työsuojelupiireistä. Opas on myös netissä osoitteessa

http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/ 
2004/11/hm1101116768419/passthru.pdf

Puuta työstettäessä on käytettävä silmäsuojaimia tai kasvovisiiriä ja 
hengityssuojainta. Kreosootista haihtuvilta haitta-aineilta tulee suojautua 
aktiivihiilihengityssuojaimella (tyyppi A2/P3).

Kreosootista tahriintuneet suojavaatteet ja työvälineet on pidettävä eril-
lään puhtaista ja niille on järjestettävä oma, muista työvaatteista erillään 
oleva keräilyjärjestelmä. Tahriintuneet suojavaatteet toimitetaan työnanta-
jalle kemialliseen pesuun. Niitä käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä. 

Altistumisen välttämiseksi ruoka- ja kahvitauoille peseydytään huolellisesti 
lämpimällä vedellä ja saippualla sekä pukeudutaan puhtaisiin vaatteisiin. 

Samoin menetellään, kun työpäivän aikana siirrytään autolla  
työkohteesta toiseen. 
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Jos työ on yhtäjaksoista paikallaoloa vaativaa tai yhtäjaksoisesti 
kuormittavaa, on järjestettävä mahdollisuus tarvittaessa sellaisiin 
taukoihin, jotka sallivat lyhytaikaisen poistumisen työpisteestä.

Vaadi työnantajaasi (esimiestäsi) suunnittelemaan työt 
niin, että näiden edellä kuvattujen suojautumis- ja turva-
määräysten noudattaminen työn aikana on mahdollista. 

12. Työstä pidättäytyminen
Mikäli työmaan työturvallisuuteen liittyvissä järjestelyissä on 
vakavia puutteita esimerkiksi suojavarusteissa tai peseytymis- ja 
pukeutumistiloissa, ei työtä tule aloittaa. Työntekijöiden on tässä ta-
pauksessa otettava välittömästi yhteys työtä johtavaan esimieheen 
ja ilmoitettava puutteista. Työntekijöiden tulee ilmoittaa asia myös 
työsuojeluvaltuutetulle.

Mikäli työnantaja ei ilmoituksesta huolimatta korjaa työturvallisuu-
teen liittyviä puutteita, on työntekijöillä oikeus pidättäytyä työstä 
työturvallisuuslain 23 §:n mukaisesti. 

Työehtosopimuksissa asiasta on sovittu näin:

Kieltäytymistä suorittamasta työtä, jossa tarpeellisiin työturvalli-
suus toimenpiteisiin ei ole ryhdytty, ei ole pidettävä työsopimuksen 
vastaisena työstä kieltäytymisenä.

(Sähköalan TES – Energia – ICT – Verkosto,  
VII Työolosuhteet 56.1, s. 37) 

13. Lait ja säädökset
TYÖTURVALLISUUSLAKI

8 § Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan 
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituk-
sessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja 
muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin 
edellytyksiin liittyvät seikat.

Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava 

työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on mah-
dollisuuksien mukaan noudatettava seuraavia periaatteita:

1. vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään;

2. vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole 
mahdollista, ne korvataan vähemmän vaarallisilla tai 
vähemmän haitallisilla;

3. yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan 
ennen yksilöllisiä; ja

4. tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen 
kehittyminen otetaan huomioon

10 § Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän 
järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta 
työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, 
milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden 
turvallisuudelle ja terveydelle. Tällöin on otettava huomioon muun ohella:

1) tapaturman ja muu terveyden menettämisen vaara 
kiinnittäen huomiota erityisesti kyseisessä työssä tai 
työpaikassa esiintyviin 5 luvussa tarkoitettuihin vaaroihin 
ja haittoihin;

2) esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset 
sairaudet sekä vaaratilanteet;

3) työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut hänen 
henkilökohtaiset edellytyksensä;

4) työn kuormitustekijät; ja

5) mahdollinen lisääntymisterveydelle aiheutuva vaara.

Jos työnantajalla ei ole 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan tarvitta-
vaa riittävää asiantuntemusta, hänen on käytettävä ulkopuolisia asian-
tuntijoita. Työnantajan on varmistuttava, että asiantuntijalla on riittävä 
pätevyys ja muut edellytykset tehtävän asianmukaiseen suorittamiseen. 
Työterveyshuollon asiantuntijoiden ja ammattihenkilöiden käytöstä sekä 
työpaikkaselvityksestä säädetään työterveyshuoltolaissa (1383/2001).
Työnantajalla tulee olla hallussaan 1 momentissa tarkoitettu selvitys ja 
arviointi. Selvitys ja arviointi on tarkistettava olosuhteiden olennaisesti 
muuttuessa ja se on muutenkin pidettävä ajan tasalla.

8 98



Työturvallisuusohje KREOSOOTTITYÖ Työturvallisuusohje KREOSOOTTITYÖ

14 § Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus
Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja 
vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen 
osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen:

1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan 
työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä 
käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön 
sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden 
työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien 
muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai 
tuotantomenetelmien käyttöön ottamista;

2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn 
haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan 
turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran 
välttämiseksi

15 § Henkilönsuojainten, apuvälineiden ja muiden 
laitteiden varaaminen käyttöön
Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön erikseen 
säädetyt vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojai-
met, jollei tapaturman tai sairastumisen vaaraa voida välttää tai riittävästi 
rajoittaa työhön tai työolosuhteisiin kohdistuvilla toimenpiteillä.

Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön apuväline tai 
muu varuste, silloin kun työn luonne, työolosuhteet tai työn tarkoituksen-
mukainen suorittaminen sitä edellyttävät ja se on välttämätöntä tapatur-
man tai sairastumisen vaaran välttämiseksi. 

23 § Työntekijän työstä pidättäytyminen
 Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden 
työntekijöiden hengelle tai terveydelle, työntekijällä on oikeus pidättäytyä 
tällaisen työn tekemisestä.

Työstä pidättäytymisestä on ilmoitettava työnantajalle tai tämän edus-
tajalle niin pian kuin mahdollista. Oikeus pidättäytyä työnteosta jatkuu, 
kunnes työnantaja on poistanut vaaratekijät tai muutoin huolehtinut siitä, 
että työ voidaan suorittaa turvallisesti.
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Työstä pidättäytyminen ei saa rajoittaa työntekoa laajemmalti kuin työn 
turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta on välttämätöntä. Työstä pi-
dättäytyessä on huolehdittava siitä, että pidättäytymisestä mahdollisesti 
aiheutuva vaara on mahdollisimman vähäinen. Jos työntekijä tämän 
pykälän mukaisesti pidättäytyy työstä, hän ei ole velvollinen korvaamaan 
työstä pidättäytymisestä aiheutuvaa vahinkoa.

VALTIONEUVOSTON ASETUS TYÖPAIKKOJEN 
TURVALLISUUS- JA TERVEYSVAATIMUKSISTA 
18.6.2003/577

4 § Ruokailu- ja lepotilat
Työntekijöiden käyttöön tarkoitettujen ruokailu- ja lepotilojen ja lepohuo-
neiden tulee olla tarkoitukseen sopivia ja riittävän tilavia. Tähän tarkoituk-
seen varatussa tilassa tai huoneessa tulee olla työntekijöiden määrään 
nähden tarpeeksi monta pöytää ja selkänojallista istuinta. Työntekijöiden 
mukanaan tuoman ruoan ja juoman säilyttämistä ja lämmittämistä varten 
tulee tarvittaessa olla asianmukaiset laitteet.

5 § Pukeutumistilat
Pukeutumistilojen tulee olla helppopääsyisiä ja työn luonteeseen ja työn-
tekijöiden lukumäärään nähden riittävän tilavia. Niissä on oltava istui-
met. Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus säilyttää vaatteensa lukitussa 
paikassa. Työvaatteille tulee olla erilliset säilytystilat kuin muille vaatteille, 
jos työssä käytettävät vaaralliset aineet, kosteus, lika ja muut vastaavat 
olosuhteet sitä edellyttävät. Tarvittaessa tulee olla tila vaatteiden kuivatta-
mista varten.

6 § Peseytymis- ja käymälätilat
Peseytymistilojen tulee tarvittaessa olla lämmitettäviä ja niissä tulee olla 
saatavissa lämmintä pesuvettä. Niissä tulee myös olla tarvittava määrä 
peseytymislaitteita ja tarvittaessa kylpy- tai suihkulaitteet taikka sauna. 
Jos peseytymistilat ovat erillään pukeutumistiloista, niiden välillä on olta-
va helppo kulkuyhteys. 

Martti Alakoski Sauli Väntti Veijo Korhonen
puheenjohtaja vastaava työehtoasiamies vastaava työympäristöasiamies
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