2
Tietokortti

Kylmässä työskentely
Hannu Rintamäki

Mikä on kylmää?
Kylmänhaittoja alkaa yleensä ilmetä alle 10 °C lämpötiloissa.
Helpoiten haitat tulevat ilmi kevyessä työssä, jossa elimistön oma lämmöntuotanto on vähäistä. Ihmisen lämpötiloihin vaikuttavat ympäristön lisäksi vaatetuksen määrä sekä
ruumiillinen työ, joka tuottaa lämpöä.

Missä kylmänhaittoja ilmenee?
Säästä aiheutuvat kylmäongelmat voivat koskettaa jokaista työntekijää Suomessa talvikautena ainakin työmatkoilla.
Kylmyys on erityinen ongelma maa- ja metsätalouden työntekijöillä, useissa teollisuuden puutteellisesti suojatuissa
töissä, kuljetus- ja puhtaanapitotöissä, palvelualojen ”ovensuutöissä” sekä vesillä työskenneltäessä. Erityisen hankalia
ulkotöitä ovat sähkölinjojen ja tietoliikenneyhteyksien huolto- ja korjaustyöt, jotka on tehtävä kaikissa olosuhteissa,
usein tuulelle alttiina ja ilman merkittävää lihastyön tuottamaa lämpöä. Pelastustoiminnassa mukana olevat (mm. sukeltajat, pintapelastajat, palomiehet) altistuvat usein äärimmäiselle kylmyydelle ja kuumuudelle.

Kylmän vaikutus työkykyyn ja terveyteen
Lievä jäähtyminen heikentää käsien toimintakykyä ja joko
parantaa tai heikentää älyllistä toimintakykyä.
Kohtalainen jäähtyminen heikentää käsien toimintakykyä, ääreisosien lihasvoimaa ja älyllistä toimintakykyä.
Voimakas jäähtyminen heikentää kaiken tyyppisiä toimintakyvyn muotoja. Kylmä supistaa ihon, käsien ja jalkojen
verenkiertoa, kohottaa verenpainetta ja kuormittaa sydäntä.
Erityisesti raskaassa työssä hengityselimistö jäähtyy ja hengitystiet voivat supistua. Vuosia jatkuneessa kylmätyössä
näyttää erityisesti nivel- ja lihasvaivoja kehittyvän enemmän
kuin vastaavassa työssä lämpimässä.
Kylmän vaikutukset toimintakykyyn riippuvat siitä,
mitkä kehon osat jäähtyvät ja kuinka paljon. Työtilanteissa
tavanomaisin jäähtymisen muoto on käsien ja jalkojen jäähtyminen. Kehon vähäinenkin epäsymmetrinen jäähtyminen
aistitaan epämiellyttävänä vetona. Paitsi jäähtyminen, myös
vaatetus ja muut suojavarusteet heikentävät toimintakykyä
ja lisäävät työn kuormittavuutta häiritsemällä tuntoaistimuksia, heikentämällä näppäryyttä, aiheuttamalla liikerajoituksia ja lisäämällä painoa.

Ketkä ovat erityisen herkkiä kylmälle?
Kylmässä selviytyminen voi olla vaikeutunut mm.
- käsien ja jalkojen verenkiertohäiriöistä kärsivillä
- aikaisemmin paleltuneilla ja
- sepelvaltimotautia
- vaikeaa verenpainetautia
- vaikeita nivel- ja lihasoireita sekä
- eturauhasvaivoja sairastavilla.

Miten kylmänhaittoja selvitetään ja
korjataan?
Kylmänhaittoja voidaan määrittää kolmiportaisen riskinarviointimallin avulla. Ensimmäisessä vaiheessa haitat selvitetään systemaattisen kyselykaavakkeen avulla työpaikan
omin voimin. Havaitut puutteet korjataan mahdollisimman
nopeasti. Tarvittaessa käytetään myös enemmän mittauksia
ja asiantuntijatietoa vaativia toista ja kolmatta arviointivaihetta.

Mitä kylmälle voi tehdä?
Tärkein yksilökohtainen kylmänhaittojen suojauskeino on
asianmukainen vaatetus, joka kootaan kerrosvaatetuksen
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seuraaviin vaatekerroksiin ja tuntua miellyttävältä.
Alusvaatetus voi olla esim. polypropeenia, polyesteria
tai villaa.
- Välivaatetus toimii lämmöneristeenä. Se voi olla esim.
villaneulos, fleece tai tekoturkis.
- Päällysvaatetus suojaa tuulelta, kosteudelta ja muilta
ympäristötekijöitä, ja siinä on myös muut työn ja turvallisuuden edellyttämät ominaisuudet.
Koska varsinainen lämmöneriste on vaatetuksen sisältämä ilma, vaatetuksen tulisi olla kuiva ja riittävän väljä.
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Mitä tutkitaan ja kehitetään?
Tavoitteena on
- vähentää kylmän aiheuttamia terveyshaittoja
- ylläpitää tai parantaa työkykyä kylmissä työtilanteissa
- kehittää kylmänsuojausta
- korjata työpaikkojen kylmäaltistusta tuottavia tilanteita
- selvittää kylmän vaikutusmekanismeja elimistössä
- kehittää mittausmenetelmiä
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