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Esittävä taide

Tuotannon ja esityspaikan välinen yhteistyö
Tuotanto ja esityspaikka sekä tuottaja, urakoitsijat ja aliurakoitsijat sopivat työturvallisuuden koordinoinnista
Tuotantoihin osallistuu usein sen oman henkilöstön lisäksi vierailevia yrittäjiä ja itsensätyöllistäjiä sekä muiden työnantajien palveluksessa olevia henkilöitä
(esimerkiksi vierailevat ryhmät, tapahtumatekniikasta, lavarakentamisesta, siivous- ja huoltotöistä sekä yleisöturvallisuudesta vastaavien yritysten
palveluksessa olevat henkilöt). Ilman yhteistä keskustelua ja työturvallisuuden koordinointia riskit tapaturmiin tai muihin vahinkoihin kasvavat (esim.
tuotannon aikataulun venyminen, taiteellinen laatu tai yleisöturvallisuus kärsivät).

Kaikista näistä eri toimijatahoista yhdessä muodostuu yhteinen työpaikka. Jo tuotannon suunnitteluvaiheessa tulee tunnistaa kaikki yhteisellä työpaikalla
toimivat tahot ja sopia kunkin tahon vastuuhenkilöt. Yhteisillä työpaikoilla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on varmistettava
yhteistoiminnalla ja tiedottamisella, että nämä hänen työpaikallaan toimivat ulkopuoliset tahot saavat tarpeelliset tiedot ja toimintaohjeet

työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä, jotka vaikuttavat henkilöiden terveyteen ja turvallisuuteen,
työpaikan palontorjunnasta, ensiavusta ja evakuoinnista ja näihin nimetyistä henkilöistä sekä
muista mahdollisista turvallisuusohjeista.

Ulkopuolisten toimijoiden on puolestaan tiedotettava pääasiallista määräysvaltaa käyttävälle työnantajalle ja muille toimijoille niistä haitta- ja vaaratekijöistä,
joita heidän toimintansa voi aiheuttaa muille.

Kaikki osapuolet tietoisiksi 
Varmista, että tuotannon suunnitteluvaiheessa tunnistetaan kaikki tuotantoon osallistuvat toimijatahot ja selvitetään kunkin toimijan vastuuhenkilö(t).
Sovi vastuuhenkilöiden kanssa siitä, miten yhteydenpito hoidetaan eri tahojen välillä ja mistä työturvallisuuteen liittyvistä asioista keskustellaan
(mahdollisista henkilöiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavista haitta- ja vaaratekijöistä, työpaikan palontorjunnasta, ensiavusta ja
evakuoinnista sekä näihin nimetyistä henkilöistä, muista mahdollisista turvallisuusohjeista). Kirjaa yhdessä sovitut asiat muistioksi, ja pyydä kutakin
tahoa välittämään sovitut asiat tiedoksi omalle henkilöstölleen. Jos tuotanto toteutetaan muualla kuin omissa tiloissa (vierailuesitys, kiertue), niin
pyydä esityspaikalta teknisten tietojen lisäksi tiedot heidän riskinarvioinnistaan, turvallisuussuunnitelmista, paloturvallisuudesta sekä
turvallisuuskäytännöistä (esimerkiksi turvallisuuskierrosten toteutus, vaara- ja läheltä piti -tilanteiden ilmoittamiskäytännöt). Nimeä tuotannosta
vastuuhenkilö, joka perehtyy esityspaikan toimittamaan materiaaliin ja perehdyttää muut työryhmän jäsenet siihen. Toimita esityspaikalle tuotannon
teknisten vaatimusten (esimerkiksi äänentoisto, valaistus, käytettävät laitteet) lisäksi myös tuotantoa koskeva riskinarviointi ja tiedot tuotannossa
noudatettavista turvallisuuskäytännöistä. Sovi tarvittaessa esityspaikan teknisen henkilökunnan osallistumisesta tuotannon toteutukseen.

Esityspaikan soveltuvuus tuotannolle sekä työ- ja yleisöturvallisuutta koskevat tiedot tarkistetaan aina etukäteen
Tuotannon vastuuhenkilön, teknisen päällikön tai tuotantopäällikön tulee käydä esityspaikassa ennakkoon tai selvittää muutoin esityspaikan soveltuvuus
tuotannolle sekä työ- ja yleisöturvallisuutta koskevat tiedot. Näin varmistetaan sekä esityspaikalla työskentelevien että tuotannossa mukana olevien
henkilöiden mahdollisuudet turvalliseen ja sujuvaan työskentelyyn vierailun aikana. Tämän lisäksi on tuotannon aina esityspaikalle tullessaan arvioitava vielä,
että

vastaako esityspaikka siitä saatuja ennakkotietoja,
onko esityspaikan käytöstä oltava yhteydessä mahdolliseen muuhun tahoon (esimerkiksi omistaja, muut vuokralaiset, viranomaiset) sekä
onko esityspaikassa sellaisia ennalta arvaamattomia ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä, jotka voivat tulla esiin pystytyksen ja purkamisen,
esitykseen valmistautumisen tai itse esityksen aikana.

Pyydä tiedot ennakkoon 
Pyydä esityspaikalta tiedot ainakin työturvallisuutta käsittelevistä asioista sekä palo- ja hätäpoistumiseen liittyvistä seikoista. Tarkista esityspaikalta,
onko sellaisia kemikaaleja, aineita tai erikoistehosteita, joita heidän tiloissaan ei saa käyttää. Perehdy materiaaliin ennakkoon sekä anna tai pyydä
lisätietoja tarvittaessa.
Varmista, että asiat on ymmärretty 
Varmista etukäteen, että tuotannolla ja esityspaikalla on yhtenäinen käsitys tuotannon tai esityksen vaatimuksista, turvallisen toteutuksen
edellytyksistä sekä toimintatavoista hätä- tai onnettomuustilanteissa. Sovi myös siitä, miten esityspaikan vastuuhenkilö perehdyttää tuotannon
vastuuhenkilöt esityspaikalla sekä miten tuotannon vastuuhenkilö välittää nämä tiedot muille tuotantoon tai esitykseen osallistuville henkilöille.

Tuotannon teknisessä raiderissa ja esityspaikan antamissa tiedoissa on mukana työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät
Esityspaikan antamat tiedot tiloista ja tekniikasta sekä vierailevan tuotannon tekninen raideri ovat perusta keskinäiselle yhteistyölle. Tuotannon teknisissä
raidereissa tulisi olla tieto myös työturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja turvallisuuskäytännöistä, kuten esimerkiksi

erityistarpeet (esimerkiksi erikoistehosteet, lennätykset, pyrotekniikka, veden, maa-ainesten tai eläinten käyttö esityksessä),
lavarakenteet, ripustukset, sähkötekniikka sekä koneet ja laitteet,
äänitasot ja mahdollinen kuulonsuojauksen tarve,
aikataulu (työ- ja lepoajat sekä kokonaistyöaika huomioiden),
asiallisen työkäyttäytymisen periaatteet ja
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tarvittaessa käyttöturvallisuustiedotteet käytettävistä kemikaaleista, tehostesavuista tai muista aineista.

Esityspaikan tulisi puolestaan toimittaa tiedot

esitys-, sosiaali- ja muista tiloista (ulkoilmaesityksissä niiden erityispiirteet huomioiden),
ulkoalueilla liikkumisesta (ajo- ja jalankulkuväylät, lastaus- ja purkupaikat, sisäänkäynnit),
kone- ja laiteturvallisuudesta sekä sähkötekniikasta,
ripustuksia ja lavarakenteita koskevat tilatekniset tiedot,
vastuullisen työkäyttäytymisen periaatteet,
paloturvallisuudesta ja poistumisteistä sekä
esiintyjien turvallisuuden ja yleisöturvallisuuden varmistamisesta. 

Dokumentit liitteineen on toimitettava etukäteen, jotta yhteisistä toimintatavoista on mahdollista sopia. Vierailevan tuotannon on lisäksi arvioitava aina
esityspaikalle tullessaan ennalta saatujen tietojen paikkansapitävyys.

Raiderissa mukana myös työturvallisuus 
Varmista, että teknisessä raiderissa kuvataan työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Näitä ovat esimerkiksi erityistarpeet, lavarakenteet, ripustukset,
sähkötekniikka sekä koneet ja laitteet, äänitasot ja mahdollinen kuulonsuojauksen tarve, aikataulu (työ- ja lepoajat sekä kokonaistyöaika huomioiden),
vastuullisen työkäyttäytymisen periaatteet sekä tarvittaessa käyttöturvallisuustiedotteet käytettävistä kemikaaleista, tehostesavuista tai muista
aineista. Myös henkilöstön tarvitsemat apuvälineet esityspaikalla esimerkiksi kuljetuslaatikoiden nostoihin ja siirtoihin, on hyvä mainita etukäteen.
Tarkista esityspaikan lupakäytännöt tuotannon erityistarpeiden osalta esimerkiksi erikoistehosteet.

Työympäristö
Työtilat, kulkuväylät ja poistumistiet ovat puhtaat ja esteettömät, riittävän tilavat sekä yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä huolehditaan
Huomattava osa työtapaturmista on liukastumisia ja kompastumisia. Niiden aiheuttaja on usein jokin epäjärjestyksestä tai epäsiisteydestä johtuva tekijä
kuten esimerkiksi lattialla ja kulkuväylillä oleva tavarat, työvälineet, kuljetuslaatikot, laitteet ja sähköjohdot.

Hyvä järjestys ja siisteys edellyttävät kaikkien sitoutumista niiden ylläpitämiseen (henkilöstö, työryhmän jäsenet, vierailevat henkilöt ja ryhmät), sillä se edistää
jokaisen työssä viihtyvyyttä, työ- ja paloturvallisuutta sekä työn tekemisen sujuvuutta.

Työ-, harjoitus- ja esiintymistilojen tulee kooltaan ja korkeudeltaan soveltua suunniteltuun käyttöön. Tiloihin johtavilla käytävillä ja kulkuteillä tulee olla myös
riittävästi tilaa liikkua esimerkiksi isokokoisten instrumenttien tai kuljetuslaatikoiden kanssa. Lisäksi on huolehdittava kulkuteiden esteettömyydestä (kuten
rampit, askelmat ja kynnykset), alustan ja lattiapintojen eheydestä sekä liukastumisvaaran ehkäisemisestä.

Sovitut toimintatavat siisteyden ylläpitämiseen 
Sovi vastuut koskien työ-, harjoitus- ja esitystilojen yleisen järjestyksen ja siisteyden ylläpitämistä. Varmista, että kaikille työkaluille, välineille,
materiaaleille, tavaroille, laitteille, sähköjohdoille, kemikaaleille jne. on niille soveltuvat säilytystilat sekä erilaisille jätteille asianmukaiset keräysastiat.
Huolehdi, että työvuoron aikaista siistimistä varten on saatavilla sopivat puhdistusaineet, välineet ja suojakäsineet sekä työtilojen yleinen
puhtaanapito ja jätehuolto on järjestettynä. Sovi siitä, että nesteroiskeet, hiekka jne. puhdistetaan työ-, harjoitus- ja esitystilan lattialta tai
alustamateriaalilta mahdollisimman nopeasti. Huomioi siistimisessä myös mahdollisista teatterisavuista, hiilihappojäästä tai muista esityksissä
käytettävistä aineista ja materiaaleista tulevat nesteet sekä irtoavat pölyt ja roskat.
Lattiat ja kulkutiet asianmukaisessa kunnossa 
Varmista, että lattiamateriaalit, alustojen ja luiskien pinnat ovat ehjät ja soveltuvat käyttötarkoitukseen (liukastumisen ehkäiseminen,
kuljetuslaatikoiden, lavasteiden tai eri kokoisten soitinten sujuva liikuttelu) sekä ovat helposti puhdistettavissa. Korjaa lattioiden ja kulkuteiden vauriot
pikaisesti. Tarkista poistumisteiden esteettömyys säännöllisesti. Varmista, että sähköjohdot ja -kaapelit ovat sijoitettuna seinänvierustoille tai
kuljetetaan yläkautta käyttökohteeseen. Teippaa tai peitä lattioilla, alustoilla ja kulkuväylillä olevat johdot.

Varastotilat ovat kooltaan riittävät ja niissä voidaan työskennellä turvallisesti
Varastotiloissa tulee olla riittävästi säilytystilaa esimerkiksi esiintymisasuille, tarpeistolle, lavasteille, työkaluille, sähköjohdoille ja -laitteille sekä erilaisille
tarvikkeille. Tämän lisäksi tilaa tarvitaan raskaiden tavaroiden tms. turvalliseen käsittelyyn ja siirtoon tarvittaessa apuvälineitä käyttäen. Henkilöiden,
soittimien ja tavaroiden kuljetuslaatikoiden sekä siirtoon käytettävien apuvälineiden (esimerkiksi pumppukärryt, trukki) on mahduttava liikkumaan siten, ettei
kohtaamisessa synny törmäys-, leikkautumis- tai puristumisvaaraa.

Säilytysratkaisujen toimivuus, hyllyjen kiinnitykset ja kantavuus on varmistettava sekä estettävä tavaroiden putoaminen hyllyiltä pääty- ja taustalevyillä.
Tavarat on pystyttävä tarvittaessa pinoamaan niin tukevasti, etteivät ne kaadu tärinän tai muun syyn takia. Varastotilojen säännöllisellä siivouksella
ehkäistään pölyn kertyminen hyllyille ja ylärakenteiden pinnoille sekä varmistetaan osaltaan hyvän ilmanlaadun säilyminen.

Turvallinen toiminta varastotiloissa
Huolehdi, että varastotilojen koko ja muoto sopivat toiminnan tarpeisiin eivätkä tavarat, säilytyslaatikot, laitteet tai soitinkotelot tuki kulkuteitä tai estä
näkyvyyttä. Varmista, että varastoitavien tavaroiden painot ja säilytysratkaisujen kantavuus on tiedossa, hyllyt ovat tukevat ja turvalliset sekä
säilytyskalusteiden ratkaisut ja pinnoitteet sopivat varastointiin. Huolehdi, että tavarat ovat hyllyillä tukevasti, etteivät ne putoa varastossa kulkevien
henkilöiden päälle. Tarkista, että tilaa jää riittävästi liikkumiseen, mahdollisille nostolaitteille ja siirtoapuvälineille sekä jäteastioille. Perehdytä
henkilöstö käyttämään varastoinnissa tarvittavia apuvälineitä kuten A-tikkaat, työpukit tai pumppukärryt niin, ettei heille itselleen, muille henkilöille tai
ympäristölle aiheudu vaaraa tai vahinkoa. Huolehdi, että nojatikkaita EI käytetä työalustana. Sovi toimintatavat varastotilojen järjestyksen
ylläpitämiseen (sovitut ja merkityt paikat tavaroille, esiintymisasuille, peruukeille, valmistusmateriaaleille, työkaluille tms.) ja tarpeettomien tavaroiden
poistamiseen. Huolehdi varastotilojen säännöllisesti siivouksesta sekä tarpeettomien tavaroiden poistamisesta.



9.11.2022 9.12 OiRA - Vuorovaikutteinen riskinarviointiprojekti verkossa

https://oiraproject.eu/oira-tools/fi/esittava-taide/esittava-taide/++session++1826618/@@start?form.widgets.title=Teatterin riskiarvio&_authenticat… 3/24

•

•

•
•







•





•



Melutasot on mitattu, melualtistus on arvioitu ja tehty näiden edellyttämät toimenpiteet
Melu on häiritsevää tai kuulolle haitallista ääntä, jota esittävissä taiteissa aiheuttavat esimerkiksi soittaminen, laulaminen ja erikoistehosteet ilman
äänitekniikkaa tai siihen yhdistettynä, ripustamiseen, pystytykseen ja purkuun liittyvät työtehtävät sekä verstastyö (puuntyöstö, metallityöt).

Melutason mittaustarpeesta kertoo esimerkiksi

Jos työpäivän, työtilanteen tai harjoituksen jälkeen tuntee kuulevansa huonosti, niin on altistunut liialle melulle (niin sanottu tilapäinen
kuulonalenema).
Jos korvat soivat työpäivän, työtilanteen tai harjoituksen jälkeen, niin on altistunut liialle melulle.
Jos joutuu huutamaan, kun puhuu metrin päässä olevalle henkilölle, on liian meluisaa.

Kuulolle vahingollista on päivittäinen melualtistus, joka ylittää 80 dB(A) voimakkuuden. On myös huomioitava, että jo yksittäinenkin kova melupiikki (esim.
paukkupatruunat näyttämöaseissa, lyömäsoittimet, ilotulitukset, paineilmalaitteilla toimivat tehosteet ja työkalut, kaiutinten lähellä oleminen) saattaa
aiheuttaa pysyvän kuulovamman. Lisäksi melu heikentää työympäristön laatua ja viihtyisyyttä sekä heikentää keskittymistä ja kommunikointia. Melun tai
melupiikin aiheuttama kuulon heikkeneminen ei korjaudu, jonka vuoksi melualtistuksen ehkäiseminen on ehdottoman tärkeä. 

Työnantajalta edellytetään toimenpiteitä, jos työpäivän aikainen melualtistus ylittää 80 dB(A). Jos melualtistustaso ylittää 85 dB(A), niin Valtioneuvoston
asetus 85/2006 velvoittaa työnantajan laatimaan ja toimeenpanemaan meluntorjuntaohjelman.

Tunnista ja ehkäise meluhaitat 
Tunnista työ-, esitys- ja harjoitustilojen melulähteet ja niiden aiheuttama melutaso. Tee yhteistyötä työterveyshuollon kanssa meluhaittojen
ehkäisemiseksi. Hanki tarvittaessa asiantuntija tekemään melukartoitus, selvittämään henkilöiden melualtistus (melualtistusmittarit) ja
melualtistuksen aiheuttajat sekä opastamaan melunhallintaratkaisuissa. Vähennä melua teknisillä ratkaisuilla esimerkiksi pienentämällä yksittäisten
soittimien tai äänentoistolaitteiden voimakkuutta, suuntaamalla äänentoistolaitteet oikein, huolehtimalla riittävästä tilankäytöstä, käyttämällä erilaisia
korokkeita, kasvattamalla etäisyyttä äänilähteestä, huolehtimalla hyvästä akustiikasta sekä hyödyntämällä muunneltavaa akustiikkaa (käännettävät,
siirreltävä levyt). Esiintyjillä ja opettajilla on lisäksi huomioitava, että työpäivän aikainen altistus pysyisi kohtuullisena (harjoittelu, esitykset,
mahdollinen opetustyö). Ehkäise teknisen henkilöstön melualtistusta esimerkiksi koneiden ja laitteiden koteloinnein sekä suosimalla käsityökalujen
hankinnassa alhaisen melutason laitteita. Laadi meluntorjuntaohjelma, jos 85 dB(A) toiminta-arvo ylittyy ja päivitä ohjelma tarvittaessa.
Kuulonsuojaus kunnossa 
Hanki esiintyjille, tekniselle ja muulle henkilöstölle asianmukaiset ja heidän työhönsä sopivat kuulonsuojaimet (esimerkiksi tulppasuojaimet,
kupusuojaimet, muotoonvaletut kuulonsuojaimet) sekä opasta oikea käyttö ja huoltotehtävät. Etenkin muusikoilla äänilähde on usein niin lähellä
korvaa, että äänitasojen laskeminen, soittoajan lyhentäminen ja tilan akustiset ratkaisut eivät riitä, vaan tarvitaan myös kuulonsuojaimia. Seuraa
työpaikan melutason muutoksia ja henkilöstön kokemuksia. Varmista, että työterveyshuolto toteuttaa ennaltaehkäisevät audiometriset kuulotestit ja
tarkastukset. Huolehdi, että perehdyttämisessä kerrotaan työpaikan meluriskeistä.
Impulssimelun torjunta teatterissa ja tv-elokuvatuotannossa 
Suunnittele huolella erikoistehosteiden käyttö ja mitä tehostetta haluat korostaa esimerkiksi leimahduksen korostaminen kovaäänisen paukahduksen
sijaan. Laske turvaetäisyydet ja varmista, että henkilöstö ja/tai yleisö pysyy turvaetäisyyden päässä. Tarkista, että esiintyjien kuulonsuojaus toteutuu
niin, ettei se estä tiedonkulkua henkilöiden välillä.

Yleisvalaistus, työpistekohtainen valaistus sekä poistumisteiden valaistus on riittävä ja sopiva turvalliselle työskentelylle
Hyvä valaistus esitys-, työ-, varasto- ja harjoitustiloissa sekä ulkoalueilla tukee sujuvaa työtehtävistä suoriutumista ja turvallista liikkumista. Lisäksi hyvä
valaistus vaikuttaa vireystilaan, parantaa viihtyvyyttä sekä pienentää tapaturmariskiä.

Lähtökohtaisesti kaikissa tiloissa, joissa liikutaan ja työskennellään, tulee olla riittävä yleisvalaistus. Työpistekohtaisia paikallisvalaisimia tulee käyttää
tarkkuutta vaativien työtehtävien suorittamisessa. Lisäksi on huolehdittava poistumisteiden ja uloskäyntien riittävästä valaistuksesta ja opasteiden
näkyvyydestä. 

Turvallinen liikkuminen ulkoalueilla edellyttää riittävää valaistusta, kunnossapitoa ja liukkauden torjuntaa.

Yleisvalaistus ja hätävalaistus asianmukaiset 
Tarkasta yleisvalaistusratkaisujen toimivuus yhdessä henkilöstön tai työryhmän kanssa. Riittävän tehokkaan yleisvalaistuksen lisäksi hanki
käyttötarpeen mukaisia säädettäviä kohdevalaisimia, jotka ominaisuuksiltaan sopivat eri työtehtäviin ja työtiloihin paloturvallisuus huomioiden.
Varmista, että tarkkuutta vaativissa töissä, esimerkiksi valon ja äänen ajopisteet, on niiden erityistarpeet huomioiva valaistus. Tarkista
poistumisteiden valaistus säännöllisesti. Varaudu sähkökatkostilanteiden varalta esimerkiksi akkukäyttöisellä, pistorasiaan kytkettävällä
taskulampulla, joka syttyy sähkönsyötön katketessa pistorasiasta ja palaa taskulampun akun keston verran (ns. vikavirtavalaisin).
Ulkovalaistus kunnossa 
Varmista, että ulkotilojen valaistus on riittävä asiakkaiden ja henkilöstön turvalliseen liikkumiseen. Tarkista, että ulkotiloissa ei ole valaistuksen
katvealueita ja valaisimet ovat aina kunnossa, koska siten ehkäistään myös tiloihin kohdistuvaa ilkivaltaa.

Riittävästä ilmanvaihdosta ja asianmukaisesta lämpötilasta huolehditaan
Ilmanvaihdolla tilaan tuodaan ja sieltä poistetaan ilmaa sekä vähennetään ilman epäpuhtauksia. Riittävästä yleisilmanvaihdosta tulee huolehtia esitys-,
harjoittelu- ja työtilojen osalta. Lisäksi on arvioita kohdepoistojen tarve esimerkiksi verstastyössä (puupölyt, hitsaushuurut, maalaustyössä haihtuvat aineet).

Tilojen lämpöolosuhteet tulee olla asianmukaiset. Harjoitus- ja esiintymistilojen liian kuumat, viileät tai kylmät lämpöolot tai vetoisuus, vaikuttavat esiintyjän
suorituskykyyn. Viileässä ja kylmässä esimerkiksi lihasvammojen ja paleltumien riski kasvaa, kuumalla ilmalla on puolestaan riskinä lämpöuupuminen. 

 Koska ihmiset ovat lämpötuntemuksiltaan hyvin erilaisia, niin tilojen lämpöolot tulisi pyrkiä luomaan sellaisiksi joihin suurin osa tiloissa toimivista on
tyytyväisiä. Tilojen kylmyyteen ja vetoisuuteen vaikuttavat esimerkiksi tilan koko, siihen johtavat ulko- ja väliovet sekä ilmanvaihto. Lämpötilaa nostavat
puolestaan esimerkiksi tilassa olevien henkilöiden määrä (henkilöstö, yleisö) ja käytössä olevat valaisimet, laitteet ja erikoistehosteet.

Lämpöolot hallinnassa 
Huolehdi, että työtilojen lämpötila pysyisi työn tekemisen kannalta mahdollisimman sopivana. Keskustele henkilöstön tai työryhmän kanssa kuhunkin
työtilanteeseen parhaimmin sopivista lämpöolosuhteista ja ratkaisuista sopivien lämpöolosuhteiden ylläpitämiseen.
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Tehokas yleisilmanvaihto ja kohdepoistot käytössä 
Huolehdi yleisilmanvaihdon toimintakunnosta sekä ilmanvaihtolaitteistojen säännöllisestä tarkastamisesta ja huollosta. Lisää tarkastukset ja huollot
kunnossapito-ohjelmaan. Huolehdi myös yleisilmanvaihdon suodattimien säännöllisestä vaihdosta. Edellytä kohdepoistojen käyttöä niitä
edellyttävissä työtehtävissä (esimerkiksi hitsaustyö).

Koneille ja laitteille tehdään käyttöönottotarkastus, niiden toimintakuntoa seurataan sekä henkilöstölle opastetaan turvalliset toimintatavat koneiden ja
laitteiden käyttöön
Työnantajalla tulee olla menettelytavat kaikkien työvälineiden (koneet, laitteet, työkalut, esitys- ja näyttämötilojen ylä- ja alakoneistot, nostolaitteet)
turvallisuuden järjestelmälliseen selvittämiseen ja arviointiin. Eräät laitteet on tarkastettava ennen käyttöönottoa ja määräajoin sen jälkeen. Tällaisia laitteita
ovat esimerkiksi henkilönostimet, nosturit, nostoapuvälineet, nosto-ovet sekä hissit. Koneen käyttöönotossa on tarkastettava, että koneessa on CE-merkintä,
tiedot vaatimusten mukaisuudesta sekä käyttöohje. Myös vanhemmista koneista ja laitteista on käyttöohjeet oltava saatavilla.

Työvälineiden käyttöön liittyy niin tapaturmavaaroja, hankalia työasentoja kuin ylikuormitustilanteita. Ennen työvälineen luovutusta työntekijälle hänet on
perehdytettävä sen turvalliseen käyttöön. Turvallisuuden arvioinnissa on huomioitava, millaisissa töissä ja työolosuhteissa välinettä käytetään ja millaisia
vaaratekijöitä tällöin syntyy

työvälineestä ja sen liikkuvista osista,
ulkoisesta rakenteesta,
fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista,
automaattisista toiminnoista ja
sähköstä.

Etenkin liikkuviin, kuumiin tai jännitteisiin koneiden osiin liittyy merkittävä tapaturmavaara. Siksi koneen osat tulee varustaa suojuksin tai laittein, jotka estävät
pääsyn vaaravyöhykkeelle tai pysäyttävät vaarallisten osien liikkeet ennen kuin vaaravyöhyke saavutetaan. Suojauksia ei saa poistaa tai ohittaa. Lisäksi
koneiden vaara-alueet tulee merkitä selkein varoitusmerkein.

Koneen tai laitteen mukana on oltava asianmukaiset ohjeet sen asentamista, käyttöä ja huoltoa varten sekä tarvittavat merkinnät turvallisuusvaatimusten
täyttämisestä. Koneiden ja laitteiden valmistajan, maahantuojan, asentajan, myyjän tai muun henkilön, joka luovuttaa koneen tai laitteen markkinoille tai
käyttöön, on huolehdittava siitä, että koneessa tai laitteessa on tarpeelliset suojalaitteet, kun se luovutetaan markkinoille.

Asennus, käyttöönottotarkastus ja huoltosuunnitelma kunnossa 
Asenna koneet ja laitteet riittävän etäälle kulkuteistä, seinämistä sekä muista koneista ja laitteista. Tee aina ennen uuden työvälineen käyttöönottoa
käyttöönottotarkastus sekä myös toiminnan ja työmenetelmien muutosten yhteydessä. Varmista, että työpaikalla on suunnitelma säännölliseen
koneiden ja laitteiden kunnon seurantaan, määräaikaistarkastuksiin, huoltojen toteuttamiseen valmistajan ohjeiden mukaan sekä nimetyt ja
tehtävään opastetut vastuuhenkilöt. Huolehdi, että tarkastuspöytäkirjat säilytetään koneen tai laitteen käyttöiän ajan sekä pidä viimeisen
tarkastuksen pöytäkirja saatavilla työpaikalla. Varmista, että kaikissa koneissa on asianmukaiset varoitusmerkinnät sekä käyttöohjeiden mukaiset
riittävän lujat ja kattavat suojukset, turvalaitteet, hätäpysäyttimet ja odottamattoman käynnistyksen esto. Huolehdi, että koskettavissa olevat koneet
tai koneen osat, joiden pintalämpötila on yli 55 °C suojataan. Suojauksilla ja turvalaitteilla varmistetaan, ettei koneen käyttö tai sen rikkoutuminen
aiheuta vaaraa käyttäjälle tai muille lähellä oleville henkilöille. Täydennä suojaavia toimenpiteitä konekohtaisen riskiarvioinnin perusteella. Edellytä,
että suojuksia ja turvalaitteita käytetään asianmukaisesti koneen käytön, vika- ja huoltotilanteiden aikana, eikä niitä ohiteta. Tavallisia turvalaitteita
ovat mm. koneen toimintaan kytketyt avattavat suojukset ja valoverhot.
Työvälineiden käyttöopastus ja toimintaohjeet tehtynä 
Opasta, perehdytä ja ohjaa henkilöstöä suunnitelmallisesti tarvitsemiensa työvälineiden sekä niiden suojuksien ja turvalaitteiden käyttöön. Varmista
ennen työvälineen käyttöönottoa, että jokainen käyttäjä osaa silmämääräisesti tarkistaa työvälineen, sen suojalaitteiden toimintakunnon ja
paikallaanolon (suojalaitteita ei saa ohittaa!) sekä hallitsee hätäpysäyttämisen ja vahinkokäynnistyksen estämisen. Tarkista, että käytössä on selkeät
ohjeet siitä, miten toimitaan, jos työväline ei ole käyttökunnossa. Ohjeet koskevat huoltotoimintaa, korvaavien työvälineiden hankintaa ja työvälineen
poistamista käytöstä. Tarkista, että koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttöohjekirjat ovat kaikkien saatavilla ja työvälineiden välittömässä
läheisyydessä. Huolehdi myös, että vanhempien koneiden ja laitteiden käyttöohjeet ovat päivitetyt ja saatavilla tai laadi niille käyttöohjeet.
Käsityökaluja osataan käyttää ja ne ovat moitteettomassa kunnossa 
Ohjeista käsikäyttöisten paineilma-, hydrauli- ja sähkötyökalujen turvallinen käyttö. Edellytä työkalujen kunnon tarkistusta ennen työn aloittamista
(esimerkiksi vasaroiden ja lekojen varsien eheys ja kiinnitys, kiintoavainten, talttojen ja vasaroiden pinnan kunto, leikkaavien työkalujen terien kunto).
Varmista, ettei jatkovarsia, kuluneita tai viallisia työkaluja käytetä, koska niistä irtoavat kappaleet, osat tai työkalun luiskahtaminen työtilanteessa
saattavat aiheuttaa vakavan vamman. Poista vialliset työkalut pois käytöstä välittömästi. Laadi suunnitelma työkalujen kunnon tarkistukseen ja
niiden oikeanlaiseen säilyttämiseen. Perehdytä henkilöstö paineilmalla tai hydrauliikkanesteellä toimivien työkalujen turvalliseen käyttöön, letkujen
eheyden ja kiinnitysten tarkistamiseen ennen käytön aloittamista ja valmistajien ohjeiden noudattamiseen. Päivitä käyttöohjeet. Huolehdi henkilöstön
osaamisen kehittämisestä, erityisesti uusien paineilmalla tai hydrauliikalla toimivien työkalujen käyttöönotossa.
Hanki työpaikalle vain CE-merkittyjä koneita 
Varmista, että työpaikalle hankittavat koneet ovat säädösten mukaisia ja turvallisia käyttää. Keskustele ennen hankintoja henkilöstön tai työryhmän
kanssa. Huomioi hankinnassa koneiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen, turvallisuus, käytettävyys ja ergonomia. Tällaisia ominaisuuksia ovat mm.
koko, paino, melutaso, tärinä ja muotoilu. Tarkista, että koneessa on valmistajan konekilpi, muut tarpeelliset merkinnät kuten painikkeiden ja muiden
hallintaelimien ja merkkivalojen tekstit tai symbolit sekä turvallisuusohjeet. Ohjeissa tulee olla muun muassa seuraavat tiedot: ohjeet koneen
käyttöönotosta ja käytöstä sekä tarvittaessa käyttäjien kouluttamisesta, ohjeet koneen asentamista, kokoonpanoa ja purkamista varten,
kunnossapito- ja tarkastusohjeet, melutaso, henkilönsuojainten tarve sekä jäännösriskit ja menettelyt jäännösriskien hallitsemiseksi.

Poikkeavia valaistus- ja ääniolosuhteita sisältävissä esitys-, harjoitus- ja työtilanteissa osataan toimia oikein
Äkilliset ja voimakkaat valaistuksen vaihtelut sekä henkilöiden siirtyminen äärivalaistuksesta toiseen (kirkkaasta pimeään tai toisin päin) aiheuttavat
tapaturmavaaran ja vaikeuttavat turvallista työskentelyä ennen kuin henkilön silmä ennättää mukautua muuttuneeseen valaistukseen.

Esitysten ja harjoitusten poikkeavan voimakkaat ääniolosuhteet (esimerkiksi orkesterin huudattaminen, äänenvoimakkuuksien testaus esitykseen) saattavat
vaikeuttaa puheen kuulemista ja aiheuttaa siten väärinymmärryksiä tai tiedonkulun katkoja, jotka saattavat johtaa vaara- tai läheltä piti -tilanteisiin tai jopa
tapaturmaan.
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Mikäli työtilanteessa tarvitaan täydellistä pimeyttä ja/tai ääniolosuhteet ovat voimakkaat, on muita tilassa toimivia varoitettava etukäteen pimentämisestä tai
ääniolosuhteista sekä sovittava toimintatavoista niiden aikana.

Toimintakäytännöt poikkeaviin valaistusolosuhteisiin 
Pyri ensisijaisesti pitämään yleisvalaistus käytössä kaikissa työtilanteissa. Edellytä, että poikkeavia valaistusolosuhteita sisältäviä kohtauksia ja
tilanteita, lavasteiden ja tarpeiston siirtoja, esiintymisasujen vaihtoa, tanssi- ja taistelukohtauksia jne. harjoitellaan yleisvalaistuksessa niin kauan, että
ne sujuvat tarkasti ja varmasti. Siirry vasta tämän jälkeen esitysaikaisessa valaistuksessa harjoitteluun. Merkitse esimerkiksi askelmat, kaiteet,
kahvat, kulmat, reunukset ja oviaukot jälkivalaisevalla teipillä, jotta ne erottuvat pimeässä. Valaise kulkureitit yms. esimerkiksi sinivalolla tai led-
valoilla; asenna ja suuntaa ne siten, etteivät ne aiheuta häikäisyä. Huolehdi, että taskulamppuja ja otsalamppuja on saatavilla tarvittavissa
työpisteissä. Tarkista, että hätäpoistumisteiden valaistus toimii. Edellytä, että kaikkia tilassa työskenteleviä (esiintyjät, tekninen ja muu henkilöstö)
varoitetaan etukäteen valaistuksen sammuttamisesta ja takaisin päälle laittamisesta. Ohjeista, että poikkeavissa valaistusolosuhteissa tarpeetonta
henkilöiden liikkumista sekä tavaroiden ja lavasteiden liikuttelua esitystilassa, sivunäyttämöillä jne. vältetään. Varmista, että valosuunnitelmassa
huomioidaan tarkasti pimennysten tekninen toteutus ja kestot sekä miten esiintyjien ja teknisen henkilöstön liikkumista seurataan poikkeavien
valaistusolosuhteiden aikana esimerkiksi infrapunakameralla. Varmista, että valosuunnitelmaa noudatetaan ja muutoksista keskustellaan
asianosaisten kanssa etukäteen.
Toimintakäytännöt poikkeaviin ääniolosuhteisiin 
Varmista, että kaikkia tilassa työskenteleviä (esiintyjät, tekninen ja muu henkilöstö) varoitetaan etukäteen poikkeavan voimakkaista ääniolosuhteista
(esimerkiksi orkesterin huudattaminen, äänenvoimakkuuksien testaus esitykseen). Huomioi äänisuunnitelmissa voimakkaita ääniolosuhteita
edellyttävät työtilanteet ja niiden kestot sekä miten varmistetaan tiedonkulku näissä tilanteissa. Edellytä, että äänisuunnitelmia noudatetaan,
keskustele muutoksista etukäteen asianosaisten kanssa. Varmista, että kuulonsuojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.

Henkilöiden tai tavaroiden putoaminen esitysalueella olevaan aukkoon tai orkesterimonttuun pyritään ehkäisemään ja turvallinen toiminta on ohjeistettu
Avoin lattiassa oleva aukko tai orkesterimonttu putoamistapaturman vaaraa aukon tai montun läheisyydessä työskenteleville. Lisäksi henkilön tai tavaran
putoaminen aukkoon tai monttuun aiheuttaa vaaraa niissä työskenteleville.

Henkilöiden tai tavaroiden putoaminen tulee ehkäistä teknisillä ratkaisuilla (esimerkiksi suojaverkko, kaiteet, kannet) kaikissa tilanteissa. Esitysten osalta on
tapauskohtaisesti arvioitava mahdollisuudet teknisten ratkaisujen käyttöön, ja jos tämä ei ole mahdollista, niin varmistaa turvallinen työskentely varoalueiden
turvamerkinnöillä ja riittävällä harjoittelulla.

Aukot suojattu ja merkitty 
Varmista, että lattiassa olevat aukot joko peitetään tai putoaminen ehkäistään kulkuesteellä aina, kun aukkoa ei käytetä. Merkitse aukon reuna
esimerkiksi huomiovärein, jälkivalaisevalla teipillä tai valokaapelilla. Tarkista, että aukon ympärillä on reunus, joka estää tavaroiden vierimisen
aukkoon.
Orkesterimonttujen putoamissuojaus huomioitu 
Varoita näyttämön tai lavan reunasta esimerkiksi lattiamerkinnöin (huomioteipit, jälkivalaisevat teipit) tai kulkuestein. Peitä orkesterimonttu peitteen
tai verkon avulla aina kun monttua ei käytetä ja varmista, että peite tai verkko kestää siihen putoavan henkilön tai tavaran painon, peittää koko alueen
sekä verkon tai peitteen kiinnityspisteet tarkastetaan säännöllisesti. Arvioi teoskohtaisesti verkon käyttömahdollisuudet harjoitusten tai esitysten
aikana.

Ahtaissa tai suljetuissa työtiloissa varmistetaan riittävä valaistus, ilmanvaihto ja työn tekemiseen sopiva lämpötila
Esiintymislavan tai näyttämön alla, sivunäyttämöillä, valon ja äänen ajopisteissä, orkesterimontuissa tai muissa ahtaissa ja suljetuissa työtiloissa on
pystyttävä työskentelemään ja niistä poistumaan turvallisesti. Näiden tilojen valaistus, ilmanvaihto ja lämpötila on oltava riittävät ja asianmukaiset ottaen
myös huomioon esityksen, harjoitusten ja huollon tarpeet sekä tilassa työskentelevien henkilöiden määrä. Riittävä ilmanvaihto tulee tarvittaessa varmistaa
koneellisesti. Lisäksi erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, etteivät ilmaa raskaammat aineet, kuten tehostesavut, tai muut esityksessä käytettävät aineet
(maa-aines, vesi tms.) pääse leviämään ahtaisiin tai suljettuihin tiloihin.

Valaistus, ilmanvaihto, lämpötila kunnossa 
Varmista, että yleisvalaistus ja työpistekohtainen valaistus ovat riittävät turvalliseen liikkumiseen ja työtehtävän suorittamiseen sekä lisää
tarvittaessa työpistekohtaisia valaisimia. Jos valaistusta himmennetään harjoitusten tai esitysten aikana, huolehdi, että työtehtävän suorittaminen
varmistetaan soveltuvilla kohdevalaisimilla ja hätäpoistumisen merkinnät ja reitit näkyvät. Poista kulkureiteiltä ja poistumisteiltä turhat tavarat ja
kuljetuslaatikot. Tarkista, tarvittaessa ilmavaihtomittauksilla, että ahtaissa tai suljetuissa työtiloissa on riittävä ilmanvaihto harjoittelun, esitysten ja
huoltotoimien vaatimukset huomioiden. Varmista, että ilmanvaihtoa voidaan lisätä tilanteissa, joissa esimerkiksi erikoistehosteista vapautuvia aineita
kulkeutuu suljettuun tai ahtaaseen työtilaan tai tilassa työskentelee useita henkilöitä. Jos käytetään hiilidioksidipitoisia tehostesavuja, niin varmista
turvallisuus tarvittaessa mittaamalla em. tilojen hiilidioksidipitoisuus hiilidioksidimittarilla. Huolehdi ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksesta ja
suodatinten vaihdosta säännöllisesti ja huollosta valmistajien ohjeiden mukaan. Seuraa ahtaiden tai suljettujen työtilojen lämpötilaa, jotta ne pysyvät
työskentelyn kannalta sopivalla tasolla. Tarkista, että termostaattien säätimet toimivat.
Toimintatavat sovittuna 
Keskustele henkilöstön tai työryhmän jäsenten kanssa ahtaiden tai suljettujen paikkojen työolosuhteista. Järjestä mahdollisuus työn tauottamiseen
ja tauon ajaksi poistumiseen ahtaista tai suljetuista tiloista. Sovi, miten toimitaan, jos ilmanvaihto, lämpötila tai valaistus ei ole asianmukainen ja
riittävä, kuka vastaa ilmanvaihdon ja lämpötilojen säätämisestä sekä miten häiriö- tai vikatilanteista ilmoitetaan harjoitusten tai esitysten aikana.
Varmista, että kaikki ahtaissa tai suljetuissa tiloissa tietävät, miten mahdollisissa hätätilanteissa toimitaan.

Ulkoilmatuotannoissa on huomioitu sääolosuhteiden ja vuodenajan erityispiirteet sekä huolehdittu turvallisista toimintatavoista
Ulkoilmassa toteuttavien tuotantojen työturvallisuuteen kohdistuu AINA erityisvaatimuksia ja ne edellyttävät huolellista ennakkosuunnittelua.
Sääolosuhteet saattavat merkittävästi lisätä esimerkiksi valo- ja äänitekniikassa käytettävien sähkölaitteiden aiheuttamaa sähkötapaturman vaaraa tai lava-
ja pressurakenteiden putoamis- tai irtoamisvaaraa. Lisäksi ilta- tai aamuhämärä sekä yön pimeys lisäävät liikkumistapaturmien mahdollisuutta.

Ulkoilmatuotantojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida esimerkiksi

henkilöiden mahdollisuus toimia turvallisesti (esimerkiksi alustojen tai pintojen liukkaus tai epätasaisuus, suojautuminen auringon UV-säteilyltä,
kuumuudelta ja kylmyydeltä, allergiat ja yliherkkyydet kasveille, eläimille tai hyönteisten pistoksille),
jalkineiden, pukujen ja esiintymisasujen säänmukaisuus (lämpötila, sade, tuuli)
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sähkölaitteiden, koneiden, ripustusten, lavastuksen, pyrotekniikan ja muiden käytettävien materiaalien soveltuvuus ulkoilmatuotantoon (kuumuus,
kosteus, jäätyminen, pölyt, tuulen suunta ja sen vaihtelut),
lava- ja pressurakenteiden kestävyys,
valaisimien tarve valoisuuden vaihteluista johtuen (vuorokauden aika, vuodenaika) sekä asianmukaiset sosiaalitilat taukojen pitämiseen ja säältä
suojautumiseen.

Kaikessa ulkoilmatuotantoon liittyvässä toiminnassa tulee varautua muuttuviin sääolosuhteisiin (esimerkiksi tuulen voimakkuuden tai suunnan muutokset ja
puuskittaisuus, sade, rakeet, ukkonen, auringonsäteiden suunta, kuumuus, kylmyys). Tuotannon suunnitteluvaiheessa on tehtävä suunnitelma kaiken
toiminnan (kuten pystytykset, purut, harjoitukset, esitykset) mukauttamiseen sääolosuhteiden mukaisesti.

Sähkölaitteet ja -johdot sekä kaapeloinnit soveltuvat ulkoilmatuotantoon 
Varmista, että kaikki valaistukseen, äänentoistoon ja muuhun esitystekniikkaan tarvittavat sähkölaitteet, pistorasiat ja sähköjohdot ovat tarkoitettu
käytettäväksi ulkotiloissa (kotelointiluokan IP-tunnus tai vanhemmissa laiteissa pisaramerkintä), ne ovat ehjiä ja niitä käytetään valmistajien ohjeiden
mukaisesti. Edellytä laitteiden ja johtojen silmämääräistä tarkistusta ennen käyttöönottoa. Ulkona käytettävien sähkölaitteiden on myös aina oltava
suojamaadoitettuja (suojausluokka I), suojaeristettyjä (II) tai suojajännitteellä (III) toimivia. Konsultoi tarvittaessa sähköalan ammattihenkilöä
laitteiden ja kaapelointien turvallisuudesta ulkotiloissa. Pyri sijoittamaan valaistukseen ja äänentoistoon tarvittavat laitteet kuivaan tilaan tai huolehdi
niiden asianmukaisesta suojauksesta esitystilassa sekä äänen ja valon ajopisteissä. Huolehdi, että esimerkiksi instrumenttien ja teknisten laitteiden
käsittelylle on varattu asianmukainen suojattu tila pystytyksen ja purkamisen ajaksi sekä ennen esitystä ja sen jälkeen. Varmista, että laitteita
käsittelevät ja käyttävät vain asianomaiset henkilöt. Huolehdi, että sähköjohdot ja kaapeloinnit peitetään ja suojataan kosteudelta ja mekaaniselta
rasitukselta. Varmista, että kaapeloinnit ja sähkölaitteiden kunto tarkistetaan tuotannon aikana säännöllisesti ja sääolosuhteet huomioiden. Edellytä,
että viallisia laitteita tai johtoja ei käytetä ja ne poistetaan käytöstä välittömästi.
Ulkoilmatuotannon erityispiirteet huomioitu 
Konsultoi tarvittaessa ulkoilmatuotantoihin perehtynyttä asiantuntijaa tuotantoon liittyvistä erityisvaatimuksista. Varmista, että kaikki tarvikkeet ja
tavarat, ripustukset, lavasteet, pyrotekniikka sekä lava- ja pressurakenteet soveltuvat ulkoilmatuotantoon ja kestävät myös esimerkiksi kostean,
kylmän, sateisen ja tuulisen sään. Huolehdi, että tavaroiden siirtoon varatut rampit ovat kaltevuudeltaan käyttöön soveltuvat ja niissä on riittävä
kitkapinta tavaroiden liukumisen ja henkilöiden liukastumisen ehkäisemiseksi. Edellytä, että lavarakentamisesta vastaavat siihen perehtyneet henkilöt
tai yritys sekä konsultoi ulkoilmatuotantoihin erikoistunutta asiantuntijaa tarvittaessa. Selvitä tarvittavat luvat ympäristömelun ja pyrotekniikan osalta.
Huolehdi, että turvallinen työskentely ja liikkuminen ulkona hämärässä tai pimeällä varmistetaan riittävällä valaistuksella (esim. ympäristössä olevat
valopylväät, valonheittimien ja kohdevalojen käyttö tms.). Varmista, että valaisimien johdot ovat peitetty eivätkä aiheuta kompastumisvaaraa.
Huomioi jo suunnitteluvaiheessa esiintymisasujen, jalkineiden, peruukkien jne. soveltuvuus ja mukautettavuus sääolosuhteisiin sekä soveltuvuus
alustamateriaalin (kuten ruoho, hiekka, asfaltti, esiintymislavan alustamateriaali jne.) kanssa. Varmista, että toimintaa esiintymisasujen jne.
harjoitellaan riittävästi. Huolehdi, että esiintymisasut, jalkineet, peruukit jne. ovat suojattuna, silloin kun niitä ei käytetä (kastuminen, suojaaminen
lintujen ulosteilta ja hyönteisiltä).
Henkilöstön hyvinvointi huomioitu 
Järjestä asianmukaiset henkilöstötilat: wc- ja pesutilat (lämmin pesuvesi), ruokailutila, pukuhuoneet vaatteiden vaihtoon ja mahdolliseen kuivaukseen
sekä lepohuone tai oleskelutila taukojen ja odotusaikojen viettämiseen. Ruokailutiloissa tulee olla jääkaappi ja mikroaaltouuni ruoan ja juoman
säilyttämiseen ja lämmittämiseen sekä riittävästi kelvollista juomavettä. Varaa lisäksi henkilökohtaisten tavaroiden ja vaatteiden säilytykseen
esimerkiksi lukolliset kaapit. Huolehdi ensiapuvalmiudesta (ea-välineet, ea-koulutus). Selvitä etukäteen henkilöstön tai työryhmän jäsenten
mahdolliset allergiat ja yliherkkyydet kasveille, eläimille tai hyönteisten pistoille. Sovi toimintatavat varautumisesta ja avun hälyttämisestä näissä
tilanteissa. Henkilöstön tai työryhmän jäsenen vastuulla on huolehtia henkilökohtaisesta varautumisesta (esimerkiksi adrenaliinikynä,
astmalääkkeet).
Kylmyydeltä, kuumuudelta ja UV-säteiltä suojaudutaan 
Pyri ensisijaisesti välttämään työskentelyä erityisen kuumissa (ulkoilman lämpötila ylittää 28 °C), kylmissä olosuhteissa (ulkoilman lämpötila alle 10-
12 °C) tai voimakastuulisessa ja sateisessa säässä. Jos tätä ei voida välttää, niin huolehdi henkilöstön tai työryhmän jäsenet tietävät millaisia riskejä
näihin sääolosuhteisiin liittyy ja ohjeista suojautuminen. Varmista, että kuumalla tai helteellä työskentelevät suojautuvat auringolta (pitkähihaiset
asut, aurinkosuojat, päähineet, aurinkolasit) ja juovat nestettä riittävästi. Huolehdi, että työjakson pituus on enintään 50 minuuttia (jos lämpötila 28-33
°C) tai 45 minuuttia (jos lämpötila yli 33 °C) ja taukojen aikana on mahdollisuus oleskella viileämmässä tilassa. Varmista, että kylmällä tai pakkasella
työskentelevät pukeutuvat lämpimästi – kerrospukeutuminen suositeltavaa (alus-, väli- ja päällysvaatetus). Minimoi työskentelyaika kylmässä ja
hyödynnä työnkiertoa mahdollisuuksien mukaan. Huolehdi, että taukoja pidetään riittävästi ja niiden aikana on käytössä lämpimät taukotilat ja
mahdollisuus vaatteiden kuivaamiseen. Ota huomioon jo suunnitteluvaiheessa, voidaanko esimerkiksi kohtauksia harjoitella sisätiloissa ennen
ulkoilmaan siirtymistä.

Lastuavan ja pölyävän materiaalin työstö tehdään sille tarkoitetussa tilassa, turvallisia työtapoja noudattaen ja asianmukaisia henkilösuojaimia käyttäen
Lastuavan ja pölyävän materiaalin työstössä altistutaan puu- ja muovipölylle, käsi- ja sähkötyökalujen aiheuttamalle melulle ja tärinälle sekä työkalujen,
koneiden ja laitteiden aiheuttamalle tapaturmavaaralle ja tulipaloriskille. Lisäksi käytettävät liimat ja lakat saattavat sisältää ihoa ja hengitysteitä ärsyttäviä
ainesosia.

Käsiteltävästä puumateriaalista riippuen, henkilöt altistuvat havupuiden, lehtipuiden (kovapuiden) ja/tai levyjen sisältämille pölyille ja liima-aineille. Tavallisia
kaikkiin puupölyihin liittyviä terveyshaittoja ovat silmien ja hengitysteiden ärsytysvaikutukset ja iho-oireet. Puupölylle altistumiseen liittyy myös kohonnut
kroonisen keuhkoputkentulehduksen riski. Lehtipuupöly on yksi syöpävaaralliseksi luokitelluista aineista. Tämä tarkoittaa, että työnantajan on selvitettävä
riskin olemassaolo, pidettävä luetteloa käytetyistä syöpävaarallisista aineista ja aineille altistuvista työntekijöistä. Nämä ASA-rekisteriin ilmoitettavat tiedot
toimitetaan vuosittain Työterveyslaitokselle.

Puu- ja muovipölyltä suojautuminen edellyttää mahdollisimman vähän pölyävien menetelmien käyttöä, tehokkaita poistoilmatekniikoita, turvallisia työtapoja
sekä henkilönsuojainten käyttöä. Materiaalien työstö tulisi tehdä sille tarkoitetussa tilassa, jolloin teknisin ratkaisuin voidaan ehkäistä altistumista ja
altisteiden leviämistä muihin tiloihin. Tilojen säännöllinen siivous vähentää puu- ja muovipölyn määrää niin altistumisen kuin palokuorman osalta. Puu- ja
muovimateriaalien työstössä käytettävien koneiden ja laitteiden tulee olla CE-merkittyjä, mahdolliset koneen edellyttämät turva-alueet merkittyinä ja niitä
käyttävien henkilöiden on oltava perehtynyt koneen tai laitteen oikeaan käyttötapaan, noudatettava käyttöohjeita sekä suoja- ja turvamekanismeja. Koneiden
ja laitteiden käyttöön liittyviä vaara- ja haittatekijöitä ovat melu ja tärinä sekä sähkö-, puristumis-, takertumis- ja viiltotapaturman vaara. Erityistä huomiota on
kiinnitettävä vahinkokäynnistymisten ehkäisyyn esimerkiksi terien vaihdon yhteydessä.
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Turvalliset toimintatavat työstöön 
Varmista, että puu- ja muovimateriaalien työstöön käytettävien koneiden ja laitteiden vaara-alueet ovat suojatut ja merkityt, hätäpysäyttimet ovat
selkeästi näkyvillä sekä suojaukset ovat ehjät, paikoillaan ja oikein säädetyt. Huolehdi, että jälkikäynnistys ja takaiskut ovat estetty esimerkiksi
jarruilla, takaiskunestolaitteilla (esim. painekammat), välttämällä oksaisten, osittain haljenneiden, käyrien tms. kappaleiden työstöä sekä
ohjeistamalla, että työstettävää kappaletta EI syötetä terän pyörimissuuntaan (oikohöylät, jyrsinkoneet ym.). Tarkista ohjainveitsien, koneiden
ohjauslautojen ja pöytien kunto (työstettävän kappaleen tökkääminen voi aiheuttaa sormien lipsahtamisen); huolla tai uusi tarvittaessa. Edellytä, että
koneiden jälkikäynnin täydellinen pysähtyminen odotetaan aina ennen huolto-, puhdistus-, asetus- ym. toimenpiteiden aloittamista. Sovi, että
puuntyöstössä tarvittavia koneita ja laitteita saavat käyttää vain niihin riittävästi perehtyneet ja opastetut henkilöt, jotka myös tietävät miten toimitaan
koneiden tai laitteiden vika- ja häiriötilanteissa. Edellytä, että suojauksien paikallaanolo, terien kunto ja kiinnitys, sähkölaitteiden ja -johtojen kunto
tarkastetaan aina ennen työstön alkua ja vialliset työkalut poistetaan käytöstä. Ohjeista oikeanlaisen työvaatetuksen käyttö sekä oikeat työotteet
esimerkiksi kädet pidetään pois terän leikkuulinjalta, konenaulaimia käytettäessä avustava käsi ei ole naulaimen laukaisulinjalla, viiltävät työkalut
pidetään suojakotelossa tai suojattuina, kun ne eivät ole käytössä. Takertumisvaaran vuoksi pyörivien koneiden tai työvälineiden kanssa
työskenneltäessä ei saa käyttää väljiä käsineitä, pitkähihaisia vaatteita ja pitkät hiukset on pidettävä kiinni.
Puu- ja muovipölylle altistumista ehkäistään ja henkilönsuojaimet käytössä 
Määrittele työtila, jossa puun ja muovin työstöä tehdään, merkitse tila selkeästi ja ehkäise puu- ja muovipölyn leviäminen muihin työtiloihin, jotta turha
altistuminen pölylle voidaan välttää. Varmista, että työtiloissa on riittävän tehokas ilmanvaihto, jonka ilmavirtaukset ovat aina puhtaammasta tilasta
epäpuhtaamman tilan suuntaan. Ohjeista ja edellytä kohdepoistojen käyttöä sekä tarkista, että kohdepoistossa imu on mahdollisimman lähellä
pölylähdettä. Vähennä pölyn määrää esimerkiksi valitsemalla oikeanlaiset työmenetelmät ja terät sekä estämällä pölyn leviämistä puhdistamalla
lattiat, erilaiset pinnat, koneet ja laitteet säännöllisesti. Huolehdi, että muiden pölylle altistumista vähentävien menetelmien lisäksi henkilöstöllä tai
työryhmän jäsenillä on käytettävissään henkilönsuojaimet: kuulonsuojaimet melualueilla työskenneltäessä, silmien-/kasvojensuojain
puuntyöstökoneita käytettäessä, hengityksensuojain pölyävissä työvaiheissa (tavanomaiselle puuntyöstölle P2-luokan suodattimilla varustettu
puolinaamari), suojakäsineet puu- ja muovitavaran käsittelyyn sekä turvajalkineet työssä, jossa on kappaleiden putoamisvaara. Hanki tarvittavat
suojaimet, ja opasta niiden oikeanlaiseen käyttöön sekä suojaimen säilytykseen ja puhdistamiseen valmistajien ohjeiden mukaisesti. Varmista, tiedät
työstettävän puumateriaalin, sillä lehtipuupöly on yksi syöpävaaralliseksi luokitelluista aineista. Jos lehtipuupölyä esiintyy, selvitä riskin olemassaolo,
pidä luetteloa käytetyistä syöpävaarallisista aineista ja niille altistuvista työntekijöistä sekä toimita nämä tiedot vuosittain ASA-rekisteriin
Työterveyslaitokselle.
Työvälineiden tärinäaltistus hallintaan 
Selvitä tärinätasot hankkiessasi uusia koneita ja laitteita ja valitse mahdollisimman tärinätön vaihtoehto. Varmista, että työpaikalla tiedetään kaikkien
käytettävien koneiden ja laitteiden aiheuttama tärinäaltistus. Tärinäaltistuksen selvittäminen ja tarvittavat mittaukset tehdään yhteistyössä
työterveyshuollon ja asiantuntijoiden kanssa. Jos käsitärinässä tai koko kehon tärinässä toimenpideraja ylittyy, niin työnantajan on laadittava ja
toimeenpantava tärinäntorjuntaohjelma altistumisen ja terveyshaittojen vähentämiseksi sekä viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin altistumisen
vähentämiseksi alle raja-arvon. Lisäksi varmista, mikäli päivittäinen tärinäaltistuksen raja-arvo ylittyy, että on henkilöstölle järjestetty
työterveyshuollon määräaikaistarkastukset. Ehkäise käsitärinää esimerkiksi rajoittamalla työjärjestelyin tärinätyöskentelyn kestoa, käyttämällä
tärinää vaimentavia lisälaitteita (esimerkiksi vaimennetut kädensijat), huolehtimalla työvälineiden hyvästä kunnosta ja oikeanlaisesta käytöstä.

Maalaukseen ja liimaukseen liittyvät työtehtävät tehdään turvallisia toimintatapoja ja asianmukaisia henkilönsuojaimia käyttäen
Maalaus- ja liimaustyössä altistutaan erilaisille kemikaaleille ja ilman epäpuhtauksille etenkin hengitysteiden ja ihon kautta, joka aiheuttaa vaaraa terveydelle.
Likaisten käsien välityksellä voi tapahtua myös altistumista suun kautta. Käsien ja paljaiden ihonkohtien suojaus tärkeää erityisesti silloin, kun käytetään
syöpävaarallisia tai herkistäviä aineita.

Altistumista haitallisille kemikaaleille, maalisumulle, liuotinainehöyryille ja hiontapölyille pohjustus- ja maalaustyössä, maalien sekoituksessa,
maalausvälineiden puhdistamisessa ja maalausjätteiden käsittelyssä (suojapaperit, -muovit, liuotinpitoiset rätit ja trasselit, maalin loput) voidaan vähentää ja
poistaa

teknisillä ratkaisuilla (koneellinen ilmanvaihto, kohdepoisto),
noudattamalla turvallisia työ- ja toimintatapoja sekä
käyttämällä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

Ruiskumaalauksessa on otettava huomioon staattisen sähkön synty ja siitä aiheutuvan tapaturma- ja räjähdysvaaran ehkäisy (maadoittaminen), käytettävä
paineilmahuppua tai -naamaria sekä käsiteltävä paineistettuja työkaluja oikein. Ruiskumaalaus vaatii tarkoituksenmukaisen ja paikallisen paloviranomaisen
hyväksymän tilan. Luvan tulee aina olla näkyvillä maalaushuoneessa tai sen läheisyydessä. Lisäksi aina tulee tarkistaa, kuuluuko ruiskumaalaustila ATEX-
määräyksen piiriin, joka säätelee räjähdysvaarallisia tiloja ja niissä käytettäviä laitteita. Määräykset koskevat niitä työpaikkoja, joissa palavat nesteet, kaasut
tai höyryt voivat aiheuttaa räjähdysvaaran.

Turvallisuusohjeet maalaustyölle 
Laadi liimaus- ja maalaustyölle, maalien sekoitukselle, välineiden puhdistukselle ja jätteiden käsittelylle työpaikkakohtaiset turvallisuusohjeet yhdessä
henkilöstön kanssa ja edellytä niiden noudattamista. Opasta oikeat puhdistustekniikat ja -tavat sekä jätteiden käsittely. Varmista, että henkilöstö osaa
käyttää ilmanvaihtojärjestelmää ja tehostaa sitä tarvittaessa. Huolehdi, että maalien sekoitus tehdään paikallispoiston, kuten vetokaapin
vaikutuspiirissä eikä maaliastioita jätetä avoimeksi lyhyeksikään aikaa. Varmista, että työpaikalla on ajan tasalla olevat käyttöturvallisuustiedotteet ja
kemikaaliluettelo. Tarkista suojautumisohjeet aina kunkin käytettävän kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteesta. Hanki henkilöstön käyttöön
asianmukaiset ja käyttötarkoitukseen tarkoitetut hengityksen-, kasvojen- ja silmiensuojaimet, suojakäsineet ja suojapuvut sekä valvo niiden käyttöä.
Hallittu ruiskumaalaus 
Varmista ruiskumaalauksessa, että henkilöstö hallitsee maalaustekniikan, osaa käyttää paineistettuja työvälineitä oikein, ehkäistä
vahinkokäynnistymisen sekä maadoittaa maalattavan esineen, maalausvälineet (maaliastia tai -säiliö, maalipumppu, maalipistooli) ja jätemaalin ja
puhdistusliuotteen keräilyastian. Tarkista maaliruiskujen, letkujen ja liittimien eheys ja kunto säännöllisesti. Hävitä vialliset välittömästi.
Maalaustyöt asianmukaisissa tiloissa 
Huolehdi, että maalaushuone on varustettu tehokkaalla ilmanvaihdolla, tuloilma-aukot ovat katossa ja poistoilma-aukot lattiatasossa. Huolla
ilmanvaihtolaitteisto toimintatehon säilyttämiseksi. Edellytä, että kaikki maalaustyöt toteutetaan niille erikseen tarkoitetuissa tiloissa. Varmista, että
ruiskumaalaukselle on tarkoituksenmukainen ja paikallisen paloviranomaisen hyväksymä tila. Tarkista että lupa on aina näkyvillä maalaushuoneessa
tai sen läheisyydessä.
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Hitsaustyö tehdään sille tarkoitetulla tulityöpaikalla tulityöohjeita ja turvallisia työtapoja noudattaen sekä asianmukaisia henkilönsuojaimia käyttäen
Hitsaustöiden merkittävimmät haittavaikutukset aiheutuvat altistuttaessa hitsauksessa syntyvälle UV-säteilylle, hitsaussavuille (kaasut ja metallihiukkasia
sisältävät huurut) sekä kipinöistä tai roiskeista syntyville palovammoille. Lisäksi hitsaukseen liittyy merkittävä sähkötapaturman vaara, jonka vuoksi
hitsaaminen on tehtävä virtapiiristä eristettynä. Lisäksi hitsaustyöksi lasketaan myös kuumailmapuhaltimet ja kuumailmajuottimet, joita käyttäessä on
huomioitava tapaturmavaara sekä lämmöstä vapautuvat aineet ja huurut.

Hitsaustyöt tulee tehdä palovaatimusten mukaisesti joko vakituisella tai tilapäisellä tulityöpaikalla, jossa on asianmukainen alkusammutusvälineistö. Kaikilla
tulitöitä tekevillä tulisi olla voimassaoleva tulityökortti, vaikka tätä ei välttämättä edellytetä vakituisessa tulityöpaikassa työskenteleviltä. Tilapäisen
tulityöpaikan käyttö edellyttää kirjallista tulityölupakäytäntöä määräaikaisten tulitöiden tekemiseen. Tulityön luvan myöntäjällä ja sen tekijällä tulee olla
voimassaoleva tulityökortti.

Tehokas ilmanvaihto riittää yleensä pitämään työtilan yleisilman riittävän puhtaana hitsauksessa vapautuvista savuista, kun ensin kohdepoistolla poistetaan
mahdollisimman tehokkaasti hitsauspäästöt. Lisäksi altistumisen vähentäminen edellyttää sopimista turvallisista hitsaustyön toimintatavoista kuten
oikeanlaisten henkilönsuojainten, suojavaatetuksen, hitsausmaskien sekä kohdepoiston käytöstä.

Turvallinen hitsaustyö ja henkilösuojainten käyttö ohjeistettu 
Laadi yhdessä henkilöstön kanssa kirjalliset ohjeet turvallisesta hitsaustyöstä huomioiden hitsaustyön vaarat ja palosuojelumääräykset. Tehkää
töiden ennakkosuunnittelua, jossa työt ajoitetaan ja sijoitetaan siten, että eniten altistavat työvaiheet tehdään erillään muista töistä. Perehdytä ja
varmista, että sovittuja toimintatapoja noudatetaan. Edellytä oikeanlaisten henkilönsuojainten, hitsausmaskien, niskan peittävän suojavaatetuksen ja
suojakäsineiden sekä kohdepoiston käyttöä. Varmista, että hitsaustyötä tekevä on aina eristetty virtapiiristä ja että käytössä on ehjät ja kuivat
kumipohjaiset työjalkineet, nahkakäsineet ja tarvittaessa eristävä suojamatto tai työalusta. Ohjeista hitsaustyötä tekevät poistamaan maalit, rasvat,
öljyt ja muut pinnoitteet hitsauskohdasta ennen hitsausta, tekemään pinnoitustyöt hitsauksen jälkeen tai suojaamaan hitsattava kohta ennen
pinnoitustyötä. Huolehdi asianmukaisten hitsausmaskien hankinnasta sekä niiden kunnon tarkistamisesta säännöllisesti. Tarkista, että
nestekaasupullot on sijoitettu siten, että ne eivät pääse kuumenemaan eivätkä ole alttiina mekaaniselle vahingoittumiselle säilytyksen ja käytön
aikana. Tarkista, että pullot ovat asianmukaisesti kiinnitettynä seinään tai kaasupullokärryyn. Huolehdi hitsauslaitteiston kunnosta ja virtakaapelien
eheydestä sekä niiden järjestelmällisestä tarkistuksesta ja huollosta. Pyri hankkimaan hitsaukseen mahdollisimman kevyet ja ergonomiset sekä
tärinää vaimentavat työkalut.
Tehokas yleisilmanvaihto ja kohdepoistot käytössä 
Varmista, että työtiloissa on riittävän tehokas ilmanvaihto, joka pitää sen yleisilman riittävän puhtaana hitsauksessa vapautuvista savuista. Hitsaajan
hengitysalueelle tulevien hitsaussavujen poistoon tämä ei riitä, vaan siihen on käytettävä kohdepoistoja tai vaihtoehtoisesti puhallinmaskeja.
Kohdepoistossa imun tulee olla mahdollisimman lähellä hitsauskohdetta. Ohjeista ja edellytä kohdepoistojen ja/tai puhallinmaskien käyttöä.
Tulityöpaikka, -suunnitelmat, -korttikoulutukset ja työlupakäytännöt kunnossa 
Järjestä hitsaustöille paloturvallisuusvaatimusten mukainen, vakituinen tulityöpaikka, joka on eristetty muusta työtilasta suojaseinillä tai -verhoilla.
Jos käytössä on tilapäinen tulityöpaikka, niin varmista, että ennen tulityöluvan myöntämistä tehdään tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja
arviointi sekä tarvittavien turvatoimien määrääminen. Huolehdi, että tulityön luvan myöntäjällä ja sen tekijällä on voimassaoleva tulityökortti. Tarkista
vakuutusyhtiöstäsi tulitöitä koskevat vakuutusehdot. Varmista, ettei hitsauspaikan läheisyydessä (alle viiden metrin säteellä) käsitellä palavia
nesteitä. Huolehdi, että kaasupullot siirretään aina töiden päätteeksi lähellä ulko-ovea olevaan, näkyvällä kilvellä merkittyyn säilytyspaikkaan. Minimoi
palokuorma ylläpitämällä hyvää järjestystä ja siisteyttä. Säilytä aina kaikki palovaaralliset aineet sille tarkoitetussa, hyvin ilmastoidussa tilassa tai
kaapeissa, joissa on palovaaraa ilmaiseva kilpi. Laadi yrityskohtainen tulityösuunnitelma sekä kirjalliset ohjeet tulitöistä ja paloturvallisuutta tukevista
toimintatavoista. Huolehdi, että tulitöitä tekevät pääsevät tulityökorttikoulutukseen.

Lavastaminen, pystytys ja purku
Lavasteiden valmistus ja huolto tehdään turvallisia toimintatapoja noudattaen sekä tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti käyttäen.
Lavasteiden valmistuksessa ja huollossa tarvitaan niiden koosta riippuen riittävän kokoiset tilat. Tilaa tarvitaan myös materiaalien säilyttämiseen sekä
valmistuvien ja huollettavien lavasteiden säilytykseen. Hyvillä työtiloilla ja työolosuhteilla (esimerkiksi valaistus, ilmastointi ja pölyn poisto, työtasot, työtuolit,
apuvälineet) tuetaan henkilöstön viihtyvyyttä ja ehkäistään valmistus- ja huoltotyössä syntyvää käsien ja koko kehon kuormitusta.

Valmistuksessa ja huollossa käytettävät työvälineet, koneet ja laitteet edellyttävät huolellisuutta ja varovaisuutta niiden aiheuttaman tapaturmavaaran vuoksi.
Kaikkia koneita ja laitteita on käytettävä ja huollettava valmistajien ohjeiden mukaan ja ennen työvälineen luovutusta työntekijälle hänet on perehdytettävä sen
turvalliseen käyttöön. Kaikista koneista ja laitteista on oltava käyttöohjeet saatavilla koneen tai laitteen läheisyydessä.

Lavasteiden valmistuksessa ja huollossa käytettävät materiaalit ja kemikaalit (esimerkiksi liimat, maalit, lakat) on valittava siten, etteivät niiden sisältämät
ainesosat tai muut ominaisuudet aiheuta haittaa tai vaaraa henkilöille tai ympäristölle. Lisäksi on huomioitava henkilöiden allergiat ja yliherkkyydet em.
aineille. Työpaikalla on tunnistettava valmistuksessa ja huollossa käytettävät kemikaalit, työvaiheissa syntyvät kemikaalipäästöt ja niiden mahdolliset
vaaraominaisuudet henkilöille ja ympäristölle. Samoin tulee tunnistaa, miten kemikaalille altistutaan (esim. iho ja hengitystiet) ja ketkä altistuvat, jotta haitoilta
voidaan suojautua asianmukaisesti.

Koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö 
Opasta ja ohjaa henkilöstöä suunnitelmallisesti tarvitsemiensa työvälineiden käyttöön sekä noudattamaan kone- ja laitevalmistajan ohjeita. Varmista,
että henkilöt osaavat käyttää työvälineitä, koneita ja laitteita oikein, tarkistaa niiden kunnon sekä tietävät, miten toimitaan häiriötilanteissa ja kenelle
huoltotarpeesta ilmoitetaan. Sovi, että pyöriviin laitteisiin liittyvän takertumisvaaran vuoksi löysiä vaatteita, koruja, sormuksia, käsineitä jne. ei käytetä
ja pitkät hiukset pidetään kiinni. Ohjeista, että kuumenevien laitteiden kanssa noudatetaan erityistä varovaisuutta palovammojen ehkäisemiseksi.
Varmista, että koneissa olevia suojalaitteita ei ohiteta. Huolehdi, että koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttöohjekirjat ovat kaikkien saatavilla ja
työvälineiden välittömässä läheisyydessä. Huolehdi myös, että vanhempien koneiden ja laitteiden (ennen vuotta 1995 käyttöönotetut) käyttöohjeet
ovat päivitetyt ja saatavilla. Laadi suunnitelma koneiden ja laitteiden kunnossapitoon ja huoltoon.
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Työtilat ja ergonomia kunnossa 
Huolehdi, että työtilassa on riittävän tehokas yleisvalaistus ja lisäksi työpistekohtaisia kohdevalaisimia, jotka ominaisuuksiltaan sopivat tarkkuutta
vaativaan työhön ja työtiloihin paloturvallisuus huomioiden. Varmista yleisilmanvaihdon ja mahdollisten paikallispoistojen toimintakunto sekä
laitteistojen säännöllinen tarkastaminen ja huolto. Lisää tarkastukset ja huollot kunnossapito-ohjelmaan. Huolehdi myös yleisilmanvaihdon
suodattimien säännöllisestä vaihdosta. Sovi tilojen järjestyksen ja siisteyden ylläpidosta sekä järjestä säännöllinen yleissiivous. Huolehdi, että
työntekijöillä on käytettävissä työtä keventäviä apuvälineitä painavien lavasteiden siirtoon sekä keskustele henkilöstön kanssa työn tekemistä
edistävistä työmenetelmistä. Ohjeista, että kuormittavia, kumaria tai kiertyneitä työasentoja sisältävissä tehtävissä pidetään lyhyitä elpymistaukoja,
joiden aikana vireystila paranee ja keholla on mahdollisuus palautua. Työterveyshuollon työfysioterapeutti ohjaa ja opastaa tarvittaessa työn
kuormituksen keventämisessä.
Käytettävät kemikaalit tiedetään ja niiltä osataan suojautua 
Laadi kemikaaliluettelo, johon on koottuna kaikki työpaikalla olevat kemikaalit. Poista käytöstä sellaiset kemikaalit, joihin ei ole
käyttöturvallisuustiedotteita tai hanki niiden käyttöturvallisuustiedotteet. Tarkista, että yrityksessä säilyy tieto myös käytöstä poistetuista
kemikaaleista, sillä osa kemikaalien aiheuttamista haitoista voi ilmetä vasta myöhemmin. Tarkista käyttöturvallisuustiedotteista, kemikaalien
säilytystä, käsittelyä ja henkilönsuojainten tarvetta koskevat tiedot. Mikäli henkilösuojaimen käyttöä edellytetään, hanki käyttöturvallisuustiedotteen
mukaiset suojaimet sekä säilytä ja huolla henkilönsuojaimet valmistajan edellyttämällä tavalla. Kouluta ja opasta suojainten oikea käyttö ja edellytä
niiden käyttöä suojautumista vaativissa työtilanteissa. Varmista, että käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla ja että he tuntevat eri
työtehtävissä käytettävät kemikaalit sekä kemikaalien käsittelyn kaikki vaiheet (hankinta, käyttö, varastointi, poistaminen). Ohjeista, että kemikaalit
säilytetään niille varatussa tilassa ja palautetaan käytön jälkeen paikoilleen tai hävitetään asianmukaisesti eikä niitä jätetä koneiden tai laitteiden
läheisyyteen.

Lavastamiseen käytettävien materiaalien valinnassa ja suunnittelussa huomioidaan esiintyjän turvallisuus
Esityksessä käytettävien lavasteiden tulee turvallisia käyttää, eivätkä ne saa aiheuttaa vaaraa liikkumiselle, näkemiselle tai kuulemiselle. Suunnittelussa ja
hankinnassa tulee huomioida henkilön allergiat tai yliherkkyydet materiaaleille tai niiden käsittelyaineille.

Lavasteiden suunnittelussa tulee huomioida, että valmistettavan lavasteen rakenne ja muodot ovat sellaisia, etteivät esimerkiksi terävät kulmat, metalli- tai
muoviosat, osien kuluminen tai muut ominaisuudet aiheuta tapaturmanvaaraa.

Turvallinen käytettävyys varmistettava 
Varmista, että kaikki asianosaiset henkilöt tietävät lavasteiden käyttötarkoituksen ja käyttötilanteet, vaihtotarpeen esityksen aikana sekä
keskustelevat näistä keskenään turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Huolehdi myös lavasteiden kunnon tarkistuksesta sekä rikkinäisten
poistamisesta käytöstä tai toimittamisesta huollettavaksi. Tarkista, että suunnittelusta tai hankinnasta vastaavat henkilöt ottavat huomioon
esiintyjien mahdolliset materiaaleihin tai niiden käsittelyaineisiin liittyvät allergiat ja yliherkkyydet. Varmista, että lavasteiden suunnittelussa,
valmistuksessa tai hankinnassa huomioidaan kappaleiden ja osien rakenne ja muoto siten, että niissä on mahdollisimman vähän tai ei lainkaan
vaaraa aiheuttavia kohtia (esimerkiksi metalli-, muovi- tai puuosien terävät kulmat, kappaleen tai osan rikkoutumisvaara). Sovi toimintatavat
lavasteiden kunnon säännölliseen tarkistukseen ja ilmoittamiskäytännöt, mikäli vikoja havaitaan.

Pystytykseen, purkuun ja tavaroiden kuljettamiseen on varattu riittävästi aikaa ja siihen osallistuu riittävä määrä perehtynyttä henkilöstöä
Tuotannon tai esityksen suunnitteluvaiheessa on huomioitava pystytyksen ja purun vaatima henkilöstömäärä ja aikataulutettava tekeminen, jotta työ voidaan
suorittaa kiirehtimättä ja turhaa riskinottoa välttäen. Työaikasuunnittelussa tulee huomioida myös yllättävien tilanteiden selvittämiseen kuluva aika. Hyvin
suunnitelluilla työajoilla voidaan myös vähentää fyysisesti raskaan työn kuormittavuutta sekä tukea henkilöstön työkyvyn ja työmotivaation säilymistä. Kiire,
aikataulupaine ja pitkistä työpäivistä johtuva väsymys saattavat johtaa turhaan riskinottoon sekä lisätä merkittävästi pystytykseen, purkuun tai ajotyöhön
liittyvää tapaturmariskiä. 

Mikäli tarvitaan tavaroiden kuljettamista, on ajotyöhön ja ajoneuvon kuormaukseen käytettävä aika huomioitava kokonaisaikataulutuksessa. Kuljetusten
osalta on lisäksi tarkistettava, koskeeko ammattiliikenteen ajo- ja lepoaika-asetus tehtävää työtä.

Henkilöstömäärä ja aikataulutus kohdalleen 
Varmista, että suunnitteluvaiheessa pystytykseen ja purkamiseen liittyville työtehtäville laaditaan realistinen aikataulu. Tarkista, että kaikki ovat
tietoisia aikataulusta ja oman työnsä limittymisestä siihen. Huomioi työaikasäädökset, työpäivän pituuden kohtuullisuus ja tauot. Huolehdi, että työn
tekemisestä vastaa riittävä määrä teknistä henkilöstöä. Seuraa töiden etenemistä, puutu epäkohtiin ja kiinnitä tarvittaessa lisää henkilöstöä työn
turvallisen toteutuksen varmistamiseksi. Edellytä, että myös ulkopuolinen palveluntuottaja toimii edellä kuvatulla tavalla, mikäli he vastaavat
pystytyksestä, purusta tai tavaroiden kuljetuksesta.

Kulkuteiden, piha-alueiden sekä lastaus- ja purkupaikkojen turvallisuus, esteettömyys ja riittävä valaistus arvioidaan ennen tavaroiden siirtoa, lastausta ja
purkua ajoneuvoista
Lastaus- ja purkupaikkojen piha-alueilla, kulkuväylillä, käytävissä ja portaikoissa puutteellinen valaistus, asiaankuulumattomat tavarat ja roskat tai
hiekoittamaton piha-alue talvella lisäävät tapaturmavaaraa. 

Ajoneuvon kuljettaja tai kuormaa purkava henkilö voi joutua toisen ajoneuvon yliajamaksi tai töytäisemäksi liikkuessaan ajoneuvon ulkopuolella erilaisissa
sääolosuhteissa ja pimeässä. Lisäksi henkilöiden varomaton toiminta voi aiheuttaa vaaratilanteita muille lähellä liikkuville.

Liikkuminen ajoneuvon ulkopuolella turvallisesti 
Ohjeista, että ympäröivät olosuhteet (turvallisuus, siisteys, valaistus, kaltevat tai epätasaiset pinnat) arvioidaan ennen liikkumista ajoneuvon
ulkopuolella, jalankulkuväyliä käytetään liikuttaessa lastaus- ja purkupaikoilla sekä omasta näkyvyydestä huolehditaan heijastinliivin käytöllä.
Varmista, että ajoneuvoille on merkitty asianmukaiset pysäköintipaikat (esim. lastauksen ja purun ajaksi). Perehdytä henkilöstö tai työryhmän jäsenet
yhteisen työpaikan päätoimijan antamiin ohjeisiin heidän alueillaan liikkumisesta ja ajoneuvojen pysäköinnistä sekä edellytä ohjeiden noudattamista.
Kunnossapito ja valaistukset asianmukaiset 
Valaise ajo- ja kulkuväylät sekä työskentelyalueet, merkitse jalankulkuväylät ja huolehdi kulkuteiden kunnossapidosta. Pyydä yhteisten työpaikkojen
päätoimijoita huolehtimaan heidän vastuulleen kuuluvien alueiden, kulkuteiden, lastaus- ja purkupaikkojen asianmukaisesta valaistuksesta ja
kunnossapidosta.

Taakkojen siirroissa ja nostoissa noudatetaan turvallisia työskentelytapoja
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Pystytys ja purku vaatii lähes poikkeuksetta käsin tehtävää raskaiden taakkojen siirtämistä, joka kuormittaa koko kehoa. Vääränlaiset nosto- ja siirtotekniikat,
epätietoisuus taakan painosta sekä nostoapuvälineiden käyttämättömyys tai niiden puutteet lisäävät työn kuormittavuutta ja tapaturmariskiä sekä altistavat
kehon ylikuormittumiselle (erityisesti selkä, polvet ja olkapäät). Aina kun mahdollista, tulee käsin tehtävät nostot ja siirtotyö korvata mekaanisilla apuvälineillä
ja teknisillä ratkaisuilla.

Korvaa käsin tehtävät siirrot apuvälineillä ja teknisillä ratkaisuilla 
Perehdytä henkilöstö apuvälineiden ja teknisten ratkaisujen oikeaan käyttöön taakkojen siirroissa ja nostoissa. Opasta henkilöstöä korvaamaan käsin
tehtävät nostot ja siirrot mekaanisilla apuvälineillä (esimerkiksi nostimet, pumppuvaunut, nokkakärryt) aina, kun se on mahdollista. Huolehdi
apuvälineiden, koneiden ja laitteiden määräaikaistarkastuksista ja oikeista käyttötavoista valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tarkista ja huolehdi
kulkuteiden esteettömyydestä (kuten rampit, askelmat ja kynnykset), alustan ja lattiapintojen eheydestä sekä ehkäise liukastumisvaaraa.
Käsin käsittely turvallisesti 
Arvioi työntekijäkohtaisesti käsin tehtävien siirtojen ja nostojen tarvetta. Varmista, että henkilöstö hallitsee nostojen suunnittelun, apuvälineiden ja
asianmukaisten käsineiden käytön, hyvän tartuntaotteen varmistamisen sekä oikean nostotekniikan eli ns. jalkanostolla. Siinä selkä on suorana ja
pystyssä jalkojen tehdessä työn. Taakka pidetään mahdollisimman lähellä vartaloa. Järjestä käsin tehtävään taakan käsittelyyn henkilöstökoulutusta
tai pyydä työterveyshuollosta ohjausta aiheesta esimerkiksi työfysioterapeutilta.

Ripustaminen ja korkealla tehtävä työ suunnitellaan huolellisesti etukäteen, hätätilanteiden varalle on laadittu suunnitelma ja käytössä on asianmukaiset
telineet, nostimet ja työvälineet
Ripustuksiin ja korkealla työskentelyyn liittyy henkilön, työvälineen, laitteiden ja tavaroiden putoamisvaara. Se aiheuttaa vakavan, jopa kuolemaan johtavan,
työtapaturman vaaran korkealla työskenteleville henkilöille ja heidän alapuolella olevalla alueella työskenteleville henkilöille. Ripustamisella tarkoitetaan
kaikkea pysyvää ja väliaikaista tavaroiden ja laitteiden kiinnittämistä erilaisiin ripustusjärjestelmiin sekä myös ripustusjärjestelmien rakentamista.

Ripustaminen ja korkealla työskentely ovat aina korkean riskin työtehtäviä, jonka vuoksi on etukäteen

suunniteltava ripustuksia ja korkealla työskentelyä sisältävien työtehtävien toteutus (kesto ja työvaiheiden aikataulut, työskentelypaikka ja -korkeus,
työskentelytason pinta ja kaltevuus sekä tarvittavat työvälineet, telineet ja nostimet ja niiden oikeanlainen käyttö),
tiedettävä trussirakenteiden kantavuus, siihen ripustettavien laitteiden, kaapeleiden, verhojen tai muiden tavaroiden massa sekä näiden yhteispainon
aiheuttama rasitus rakenteille ja nostolle,
laadittava mahdollisten hätätilanteiden varalle pelastussuunnitelma, josta kaikki asianosaiset ovat tietoisia,
varmistuttava, ettei ripustuksia ja nostoja tehtäessä tai korkealla työskenneltäessä niiden alapuolella olevalla alueella tehdä muuta työtä
samanaikaisesti
huolehdittava putoamissuojauksesta (henkilöt, tavarat, työkalut, tarvikkeet), jos työskennellään yli 2 metrin korkeudella tai jos putoaminen tapahtuu
vaaralliseen paikkaan (putoamisvaara on huomioitava myös matalammilla korkeuksilla työskenneltäessä) sekä
tehtävä erillinen kirjallinen riskinarviointi putoamisvaarasta ja tarvittavista toimenpiteistä vaaran poistamiseksi tai pienentämiseksi.

Taakkojen nosto- ja siirtotöissä (esim. ripustukset, korkealla tehtävä työ, lavarakenteiden tai lavasteiden pystytys/purku) vaaratilanteita aiheuttavat huonosti
kiinnitetyt ja epätasapainossa olevat taakat, ahdas nostotila ja huono näkyvyys nostoalueella. Ahtaassa nostotilassa taakka saattaa takertua noston aikana ja
huono näkyvyys nostoalueella estää havaitsemasta nostoalueen läheisyydessä liikkuvia henkilöitä tai muuta liikennettä. Nostinten (esimerkiksi nostolaitteet,
taljat, henkilönostimet) käyttäjät on koulutettava nostimen käyttöön ja sallittuihin kuormiin. Henkilönostimien käytössä tulee olla lisäksi erillinen työnantajan
valtuutus nostimen käyttöön.

Nostoissa ja siirroissa käytettävien koneiden ja laitteiden tulee täyttää lainsäädännön edellyttämät koneturvallisuusvaateet, niiden kuntoa on seurattava
säännöllisesti ja ne on huollettava valmistajien ohjeiden mukaan. Lisäksi koneiden ja laitteiden käyttö-, huolto- ja enimmäiskuormitusohjeita on aina
noudatettava.

Ripustaminen suunnitellaan huolellisesti 
Tee aina ensin arvio, tarvitaanko tuotannossa tai esityksessä ripustuksia. Jos toteutus edellyttää tätä, niin suunnittele ja ohjeista ripustusten
kokonaistoteutus sekä tarkista esitystilan soveltuvuus ja tekniset rajoitukset suunnitelluille ripustuksille. Konsultoi tarvittaessa ripustuksiin
erikoistuneita asiantuntijoita, jotta trussirakenteista muodostava kokonaisuus kestää siihen kiinnitetyn kuorman kaikissa tilanteissa, eikä aiheuta
vaaraa esiintyjille, tekniselle ja muulle henkilöstölle, yleisölle tai esitystilan rakenteille. Nimeä ripustuksista vastaava henkilö. Huomioi
ripustussuunnitelmassa esimerkiksi työn kokonaiskesto ja työvaiheiden aikataulutus, muu samanaikainen toiminta alueella, työskentelypaikka ja -
korkeus, tarvittavat trussirakenteet ja muut ripustamisessa käytettävät osat, työvälineet, telineet ja nostimet sekä niiden oikeanlainen käyttö.
Varmista, että ripustusvälineen kuten trussirakenteen tai ansaan suurin sallittu kuorma sekä painopisteen jakautuminen trussirakenteessa tai
ansaksessa tiedetään. Kiinnitettävien tarvikkeiden, laitteiden ja henkilöiden painot tai nostosta syntyvä dynaaminen painokuorma ei saa ylittää trussin
tai ansaksen suurinta sallittua kuormaa missään tilanteessa! Tarkista, että käytössä on vain sellaisia ripustusvälineitä, joissa on merkittynä suurin
sallittu kuorma, valmistaja sekä CE-merkintä. Edellytä, että ripustusvälineitä ei käytetä, jos niistä puuttuu edellä mainitut merkinnät. Säilytä
ripustussuunnitelmat.
Korkealla työskentely ja putoamissuojaus suunniteltuna 
Tee aina ensin arvio, tarvitaanko tuotannossa tai esityksessä korkealla työskentelyä. Jos toteutusta ei voida tehdä muilla tavoin, niin suunnittele ja
ohjeista korkealla työskentelyä sisältävien työtehtävien toteutus (esimerkiksi kokonaiskesto ja työvaiheiden aikataulut, työskentelypaikka ja -korkeus
sekä tarvittavat työvälineet, telineet ja nostimet ja niiden oikeanlainen käyttö). Laadi korkealla työskentelyä koskeva riskinarviointi ja
putoamissuojaussuunnitelma. Kuvaa suojaussuunnitelmassa tuotannon eri vaiheisiin liittyvät putoamisvaaran paikat (henkilöt, tavarat, laitteet jne.),
riskialttiit työvaiheet, toimenpiteet putoamisvaaran ehkäisemiseksi tai putoamisen rajoittamiseksi sekä pelastamissuunnitelma. Ohjeista, että kaikki
työvaiheet pyritään toteuttamaan lattiatasolla, mahdollisuuksien mukaan. Ehkäise putoamisvaaraa ensisijaisesti teknisillä toimilla esimerkiksi
suojakaiteilla, aukkosuojilla tai käyttämällä asianmukaisia henkilönostimia ja työtasoja. Mikäli näillä ei päästä riittävään suojaustasoon, niin edellytä
lisäksi henkilökohtaisten putoamissuojaimien käyttöä (hanki suojaimet, opasta niiden oikea käyttö ja säilytys). Putoamissuojaimien käyttö korostuu
etenkin työskenneltäessä epävakailla asennuspaikoilla esimerkiksi trussirakenteissa tai kaiteettomilla ja huonosti suojatuilla valosilloilla. Varmista,
että putoamissuojaimille on asianmukaiset kiinnityspisteet, jotta se joko estää putoamisen korkealta tai pysäyttää putoamisen turvallisesti –
konsultoi tarvittaessa asiantuntijoita. Tarkista ja huolla putoamissuojaimet säännöllisesti valmistajan ohjeiden ja säädösten mukaisesti. Mikäli
putoamisvaaraa ei voida ehkäistä edellä mainituin toimin, niin tällöin on varmistettava putoamisen rajoittaminen tai pysäyttäminen. Käytä tähän
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teknisiä toimia kuten putoamissuojaverkot tai ilmapatjat, joilla vähennetään putoamisen aiheuttamaa vammaa. Lisäksi tarvittaessa voidaan käyttää
putoamisen pysäyttävää putoamissuojainjärjestelmää.
Toiminta hätätilanteissa on suunniteltu ja harjoiteltu 
Mikäli korkealla työskentely edellyttää henkilökohtaisten putoamissuojainten käyttöä, niin laadi pelastussuunnitelma. Varmista, että työtilanteessa
toimivat tietävät, miten valjaiden varassa roikkuva henkilö pelastetaan sekä alaspäin että ylöspäin mahdollisimman nopeasti. Edellytä, että ennen
töiden aloittamista tarkistetaan, että kaikki asianosaiset tietävät miten pelastaminen tehdään sekä miten saadaan muiden huomio kiinnitettyä
tilanteeseen ja apua hälytettyä. Huolehdi, että pelastamista harjoitellaan säännöllisesti esimerkiksi painavan, valjaissa roikkuvan nuken kanssa.
Nostolaitteet turvallisia käyttää 
Perehdytä ja opasta henkilöstölle kaikkien nostolaitteiden ja -apuvälineiden turvalliset käyttötavat ja eri nostinten erityispiirteet. Huolehdi, että
nostolaitteiden ja -apuvälineiden käyttöohjeet ovat kaikkien saatavilla. Käyttäjän on tiedettävä työvälineen suurin sallittu kuorma, taakan paino
(huomioitava myös jälkiasenteiset lisävarusteet ja kuorma), hallittava vahinkokäynnistyksen ehkäiseminen ja hätäpysäytys, sekä pysäytettävä nosto
aina alkuvaiheessa vakauden ja kiinnitysten tarkistamiseksi ja vasta sitten nosto lopulliseen nostokorkeuteen. Varmista, että ohjeita noudatetaan.
Ylläpidä laiterekisteriä ja merkitse siihen tarkastuspäivämäärät sekä säilytä tarkastuspöytäkirjat (laitteilta, joilta tätä edellytetään). Huolehdi, että
henkilönostinta käyttävä henkilö on täysi-ikäinen, hänellä on tehtävään edellytetty koulutus ja osaaminen sekä työnantajan antama kirjallinen lupa.
Valvo, että henkilönostimia käytetään aina ohjeiden mukaan turvallisesti ja puutu tarvittaessa väärinkäytöksiin. Tarkista, että henkilönostimille on
tehty käyttöönottotarkastus sekä käyttötarkastus ennen jokaista henkilönostimen käyttökertaa. Henkilönostimen saa ottaa käyttöön, kun
tarkastuskilvessä on merkintä suoritetusta vuositarkastuksesta, hätäpysäytys, varalasku ja tuet toimivat, hallintalaitteet ja työtason vakainlaitteisto
on kunnossa, työtason portti sulkeutuu eikä esiinny öljyvuotoja. Huolehdi, että henkilönostimien kuntoa seurataan säännöllisesti, kunnossapito,
huollot ja määräaikaistarkastukset tehdään valmistajan ja lain edellyttämättä tavalla. Varmista, että määräaikaistarkastuksen tekevä henkilö on
perehtynyt tehtävään, tarkastukset on merkitty tarkastuskilpeen ja säilytä tarkastuksista tehdyt pöytäkirjat henkilönostimen mukana. Ota huomioon
nostolaitteiden valinnassa ja hankinnassa nostotarve, suurin sallittu kuormitus, käyttöolosuhteet, käytettävyys, huollettavuus ja turvallisuus.
Nostolaitteiden ja -apuvälineiden käyttöä on seurattava tarkastuksilla, testauksilla ja mittauksilla. Huolehdi, että nostolaitteiden ja -apuvälineiden
säännölliset tarkastukset tehdään lain ja valmistajan ohjeiden edellyttämällä tavalla. Laadi nostolaitteiden kunnossapidolle huoltosuunnitelma, jonka
mukaisesti huoltotoimet toteutetaan ennakoivasti, määräaikaishuolloista vastaa ammattilainen ja nostolaitteeseen on kiinnitetty huoltokilpi.
Asianmukaiset telineet käytössä 
Huolehdi, että henkilöstö on opastettu telineiden turvalliseen pystytykseen ja käyttöön. Telineitä tai vastaavia rakenteita, kuten työpukkeja, on
rakennettava työtasoiksi, jos työskentelykorkeus on niin suuri, ettei työtä voida tehdä alapuoliselta tasolta tai jos työkohteessa olevat tasot eivät ole
työntekoon sopivia. Edellytä, että siirrettävien telineiden työtasoilla ei ole henkilöitä tai putoavaa tavaraa niitä liikuteltaessa ja pyörät lukitaan aina
telineellä työskenneltäessä. Tarkista telineiden työtasojen riittävät leveydet ja tukirakenteet sekä noudata valmistajien ohjeita. Mikäli telineen korkeus
ylittää kaksi metriä, huolehdi suojakaiteista, jalkalistoista, sisäpuolisesta kulkutiestä, telinekortista sekä käyttöönottotarkastuksesta ja viikoittaisen
tarkastuksen merkitsemisestä telinekorttiin.

Ripustuksia tekevillä ja/tai korkealla työskentelevillä on riittävä koulutus ja kokemus työn tekemiseen, turvalliset toimintatavat on ohjeistettu ja asianmukaisia
henkilönsuojaimia käytetään
Ripustuksiin ja korkealla työskentelyyn liittyy vakavan työtapaturman vaara. Siksi on etukäteen arvioitava työn vaativuus ja valittava työhön sopiva ja
osaava henkilö/henkilöstö ennen töiden aloittamista. Sopivan ja osaavan henkilön/henkilöstön valintaperusteena voidaan käyttää koulutusta, kokemusta
kyseisistä töistä, vaara- ja riskitekijöiden tuntemusta sekä kykyä tunnistaa kaikissa tilanteissa, onko työn toteuttaminen turvallista. Ripustuksia tekevien on
hallittava esimerkiksi

trussien kokoaminen ja käytettävät liittimet sekä eri osien kantavuus,
kiinnityksissä tarvittavat koukut, kiinnikkeet, pultit, puristimet, köydet, vaijerit, turvaketjut ja lukot,
trussiin kiinnitettävien laitteiden vaatimukset (laitteiden ilmanvaihto, vaadittu ripustusasento, paloturvallisuus),
kiinnityksessä käytettävien osien kunnon tarkistus,
kiinnitysten oikeanlainen toteutus,
trussille aiheutuva kokonaisrasite kiinnitetyistä laitteista ja tarvikkeista sellaisenaan ja noston yhteydessä syntyvä kuormituspiikki sekä
trussirakenteen noston turvallinen toteutus (esimerkiksi näköyhteys nostettavaan kokonaisuuteen ja kontrolli nostosta).

Lisäksi ripustukset (väliaikaiset tai kiinteästi esityskäytössä oleviin tiloihin asennetut) on tarkistettava säännöllisesti sekä varmistuttava, että kiinnitykset
pitävät. Lisäksi ripustukset ja niissä käytettävät osat tulee huoltaa valmistajan ohjeiden mukaisesti (huoltosuunnitelma).

Ripustuksien tekeminen ohjeistettu 
Laadi yhdessä henkilöstön kanssa ohjeet ripustusten turvalliseen toteutukseen. Konsultoi ripustuksiin erikoistuneita asiantuntijoita tarvittaessa.
Nimeä vastuuhenkilö, joka valvoo työn tekemistä ja varmistaa, että ripustussuunnitelmaa noudatetaan, työtehtävät tehdään suunnitellusti sekä tieto
ja ohjeet tavoittavat ripustuksia tekevien lisäksi kaikki tilassa työskentelevät heidän turvallisuutensa varmistamiseksi. Edellytä, että ennen
ripustustöiden aloittamista tarkistetaan kaikkien tarvittavien trussirakenteiden ja välineiden kunto (esimerkiksi koukut, pultit, ketjut, vaijerit, kahvat,
sovitteet, liittimet, sangat) sekä merkitään ja poistetaan kaikki vialliset käytöstä. Varmista, että kaikki kiinnitykset osataan tehdä, suojata ja varmistaa
oikein ja turvamekanismit toimivat eikä niitä ohiteta. Ohjeista, että trussirakenteen nosto pysäytetään aina alkuvaiheessa vakauden ja kiinnitysten
tarkistamiseksi ja vasta sitten nostetaan lopulliseen nostokorkeuteen. Noston aikana katsekontakti ja kontrolli nostosta on säilyttävä koko ajan sekä
nostoa tekevän on hallittava hätäpysäytys. Tarkista laitteiden, tarvikkeiden tms. kiinnitykset trussirakenteisiin ja/tai ansaksiin silmämääräisesti
päivittäin. Osa laitteista ja tarvikkeista saattavat olla pidempiaikaisesti kiinnitettyinä, joten varmista että näiden kiinnitysten tarkempi tarkistus
tehdään säännöllisesti.
Korkealla työskentely ohjeistettu 
Laadi yhdessä henkilöstön kanssa ohjeet korkealla työskentelyn turvallisuuteen. Huolehdi, että korkealla työskenneltäessä niiden alapuolella oleva
alue rajataan ja varustetaan varoituskyltein, eikä alapuolella työskennellä samanaikaisesti. Jos alapuolisella alueella on tarve samanaikaiseen
työskentelyyn, niin suojakypäriä on käytettävä. Varmista, että korkealla tehtävää työtä ei tehdä yksin sekä käytössä olevat työvälineet, työtasot,
nostimet sekä muut laitteet soveltuvat suunniteltuun käyttötarkoitukseen, niitä osataan käyttää oikein ja ne tarkistetaan aina ennen käyttöönottoa
silmämääräisesti. Edellytä tarvittavien henkilösuojainten käyttöä (esimerkiksi turvajalkineet, suojakäsineet, suojakypärä, kuulonsuojaimet ja
putoamissuojaimet). Sovi, että korkealla työskenneltäessä kaikki työvälineet, tarvikkeet ja tavarat kiinnitetään putoamisen ehkäisemiseksi, niitä ei
jätetä työtasoille tai avoimien reunojen lähelle ja vain tarpeelliset työvälineet ovat mukana. Huomioi, että myös työvaatteissa esimerkiksi taskuissa
olevat tavarat, on pystyttävä kiinnittämään tai sitten ne on poistettava työvaatteista ennen korkealla työskentelyä.
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Varmista henkilöstön osaaminen 
Huolehdi, että ripustuksia tekevät vain riittävän kokeneet ja tehtävään perehtyneet henkilöt. Pidä kirjaa ripustuksia tekevien ja korkealla
työskentelevien henkilöiden kokemuksesta, osaamisesta ja koulutuksista. Järjestä tarvittaessa ulkopuolista koulutusta. Jos omalla henkilöstöllä ei
ole riittävää harjaantuneisuutta ja kokemusta tehtävästä työstä, on ehdottomasti konsultoitava ulkopuolisia ripustuksiin ja korkealla työskentelyyn
perehtyneitä asiantuntijoita. Tee tarvittaessa erillinen riskinarviointi päättääksesi vaadittavasti osaamisesta työtehtävän suorittamiseen.

Sähkölaitteiden käytön ja kaapeloinnin suunnittelee ja toteuttaa vain siihen pätevä henkilökunta, joka myös huomioi sähkötapaturmavaaran ennaltaehkäisyn
Ennen ääni-, valo- ja näyttämötekniikkaan kuuluvien sähkölaitteiden käyttöä tai kaapelointia on arvioitava työn vaativuus ja valittava työhön sopiva, osaava
henkilö. Perusteena voidaan käyttää valo- ja äänitekniikan koulutusta sekä kokemusta, sähköalan perustietoja, vaaratekijöiden tuntemusta, ensiapuvalmiutta
sähkötapaturmatilanteissa sekä kykyä tunnistaa kaikissa tilanteissa, onko työn toteuttaminen turvallista. Tarvittaessa on varmistettava, mitkä sähköön
liittyvät työt ovat luvanvaraisia ja siten kuuluvat sähköalan ammattitutkinnon omaaville henkilöille.

Mikäli tuotannossa käytetään esimerkiksi valonheittimiä, halogeenilamppuja, purkauslamppuja tai voimakasta lämpöä tuottavia sähkölaitteita, tulee
varmistua niiden oikeanlaisesta käytöstä, laitteiden vaatimista varoetäisyyksistä paloturvallisuus huomioiden sekä ehkäistävä muut niihin liittyvät
tapaturmavaarat.

Lisäksi sähkö- ja työturvallisuutta sekä esityksen sujuvaa valmistelua tukee se, että taiteellisesta suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta vastaavat henkilöt
tekevät tiivistä yhteistyötä.

Sähkölaitteiden käyttö ja kaapeloinnit osaavissa käsissä 
Varmista, että sähkölaitteiden käytöstä ja kaapeloinnista vastaa henkilö(t), jolla on riittävät perustiedot, koulutus ja kokemus tehtävän turvalliseen
toteutukseen (vaaratekijöiden tunnistaminen, sähkötapaturmatilanteissa toimiminen).
Valo- ja äänisuunnitelmat yhteistyössä 
Edellytä, että taiteellisesta suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta vastaavat henkilöt tekevät valo- ja äänisuunnitelmat yhteistyössä sähkö- ja
työturvallisuuden huomioiden.

Sähkölaitteita ja -johtoja osataan käsitellä ja säilyttää oikein, ne tarkistetaan säännöllisesti ja pidetään sähköturvallisuusmääräysten mukaisessa kunnossa
Sähköturvallisuusmääräysten mukaan sähkölaitteita on hoidettava niin, että ne ovat jatkuvasti määräysten mukaisessa kunnossa; rikkinäisiä tai viallisia
laitteita tai kaapeleita ei saa käyttää. Sähkölaitteiden ja kaapeleiden sekä liittimien kunto tulee tarkistaa aina ennen käyttöä ja ne on sijoitettava tai suojattava
niin, etteivät ne altistu mekaaniselle tai kemialliselle vaurioitumiselle. Ulkoilmatuotannoissa käytettävissä laitteissa ja kaapeleissa on aina varmistettava niiden
soveltuvuus ulkokäyttöön ja sääolosuhteisiin. Sähkötapaturmista on ilmoitettava välittömästi Turvatekniikan keskukseen.

Turvallisuuskäytännöt sähkölaitteiden käsittelyyn 
Perehdytä henkilöstö tarkistamaan aina ennen sähkölaitteiden ja -johtojen käyttöönottoa niiden kunto ja toimivuus sekä välttämään vaaratilanteisiin
johtavia toimintatapoja. Varmista, että viallisia sähkölaitteita, -työkaluja ja -johtoja ei käytetä ja henkilöstö tietää miten menetellä ja kenelle ilmoittavat,
jos epäilevät johdon tai laitteen toimintakuntoa. Huolehdi, että sähkökeskusten edustat ovat aina vapaana tavaroista.
Johdot ja kaapelit sijoitettu ja suojattu oikein 
Varmista, että kaapelit ja johdot ovat sijoitettuna seinänvierustoille tai kuljetetaan yläkautta käyttökohteeseen. Teippaa tai peitä lattioilla, alustoilla ja
kulkuväylillä olevat johdot sekä tarkista, ettei lattioilla ole johtoja vaurioittavia teräviä esineitä tai kemikaaleja.

Esiintymisasut, kosmetiikka, puvustus, peruukit ja tarpeisto
Esiintymisasujen, puvustuksen, peruukkien ja tarpeiston valmistus ja huolto tehdään turvallisia toimintatapoja noudattaen, koneiden ja laitteiden turvallinen
käyttö ohjeistetaan sekä niitä käytetään ja huolletaan valmistajien ohjeiden mukaan
Puvustuksen ja tarpeiston valmistuksessa ja huollossa tarvitaan työ- ja pöytätilaa esimerkiksi kaavojen, kankaiden ja muiden materiaalien käsittelyyn,
ompeluun ja huoltoon. Tilaa tarvitaan myös materiaalien säilyttämiseen sekä valmistuvien ja huollettavien asujen/pukujen/tarpeiston säilytykseen. Hyvillä
työtiloilla ja työolosuhteilla (esimerkiksi valaistus, ilmastointi ja pölyn poisto, työtasot, työtuolit) tuetaan henkilöstön viihtyvyyttä ja ehkäistään valmistus- ja
huoltotyössä syntyvää kuormitusta hartioihin, käsiin ja selkään.

Valmistuksessa ja huollossa käytettävät työvälineet, koneet ja laitteet edellyttävät huolellisuutta ja varovaisuutta niiden aiheuttaman tapaturmavaaran vuoksi
(kuten viilto- ja pistotapaturmat, palovammat). Kaikkia koneita ja laitteita on käytettävä ja huollettava valmistajien ohjeiden mukaan, niistä on oltava
käyttöohjeet saatavilla ja niitä käyttävät henkilöt on ohjeistettava turvallisesta käytöstä.

Esiintymisasujen, jalkineiden, peruukkien ja tarpeiston valmistuksessa ja huollossa käytettävät kankaat, valmistusmateriaalit ja kemikaalit (esimerkiksi liimat,
maalit, lakat, erilaiset pesu- ja puhdistusaineet) on valittava siten, etteivät niiden sisältämät ainesosat, väriaineet, hajusteet tai muut ominaisuudet aiheuta
haittaa tai vaaraa henkilöille tai ympäristölle. Lisäksi on huomioitava henkilöiden mahdolliset allergiat ja yliherkkyydet em. aineille. Työpaikalla on tunnistettava
valmistuksessa ja huollossa käytettävät kemikaalit, työvaiheissa syntyvät kemikaalipäästöt (esimerkiksi silityksessä tai höyrytyksessä saattaa vapautua
materiaalin pinnasta aineita) ja niiden mahdolliset vaaraominaisuudet henkilöille ja ympäristölle. Samoin tulee tunnistaa, miten kemikaalille altistutaan (esim.
iho ja hengitystiet) ja ketkä altistuvat, jotta haitoilta voidaan suojautua asianmukaisesti.

Työtilat ja ergonomia kunnossa 
Huolehdi, että työtilassa on riittävän tehokas yleisvalaistus ja lisäksi työpistekohtaisia kohdevalaisimia, jotka ominaisuuksiltaan sopivat tarkkuutta
vaativaan työhön ja työtiloihin paloturvallisuus huomioiden. Varmista yleisilmanvaihdon ja mahdollisten paikallispoistojen toimintakunto sekä
laitteistojen säännöllinen tarkastaminen ja huolto. Lisää tarkastukset ja huollot kunnossapito-ohjelmaan. Huolehdi myös yleisilmanvaihdon
suodattimien säännöllisestä vaihdosta. Sovi tilojen järjestyksen ja siisteyden ylläpidosta sekä järjestä säännöllinen yleissiivous. Perehdytä ja ohjeista
säätämään hyvä työasento valmistus- ja huoltotöissä käyttämällä työpöydän ja työtuolien säätömahdollisuuksia. Huolehdi, että työntekijöillä on
käytettävissä säädettävät työpöydät ja työtuolit sekä työtä keventäviä apuvälineitä (esimerkiksi pyörillä varustetut säilytyskorit, kevennetyt
silitysraudat) sekä keskustele henkilöstön kanssa työn tekemistä edistävistä työmenetelmistä, työpöytä- ja työtuoliratkaisuista sekä apuvälineistä ja
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kokeilkaa näitä. Ohjeista, että kuormittavia, kumaria tai kiertyneitä työasentoja sisältävissä tehtävissä pidetään lyhyitä elpymistaukoja, joiden aikana
vireystila paranee, työn sujuvuus pysyy ja keholla on mahdollisuus palautua. Hyvä työnsuunnittelu huomioi mahdollisuuden työnkiertoon,
liikkumiseen, istumiseen ja seisomiseen työvuoron aikana. Työterveyshuollon työfysioterapeutti ohjaa ja opastaa tarvittaessa työpisteen
säätämisessä ja työn kuormituksen keventämisessä.
Koneiden ja laitteiden käyttö turvallista 
Opasta ja ohjaa henkilöstöä suunnitelmallisesti tarvitsemiensa työvälineiden käyttöön sekä noudattamaan kone- ja laitevalmistajan ohjeita. Varmista,
että henkilöt osaavat käyttää työvälineitä, koneita ja laitteita oikein, tarkistaa niiden kunnon sekä tietävät, miten toimitaan häiriötilanteissa ja kenelle
huoltotarpeesta ilmoitetaan. Sovi, että pyöriviin laitteisiin liittyvän takertumisvaaran vuoksi löysiä vaatteita, koruja, sormuksia, käsineitä jne. ei käytetä
ja pitkät hiukset pidetään kiinni. Ohjeista, että kuumenevien laitteiden kanssa noudatetaan erityistä varovaisuutta palovammojen ehkäisemiseksi.
Varmista, että koneissa olevia suojalaitteita ei ohiteta. Huolehdi, että koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttöohjekirjat ovat kaikkien saatavilla ja
työvälineiden välittömässä läheisyydessä. Huolehdi myös, että vanhempien koneiden ja laitteiden (ennen vuotta 1995 käyttöönotetut) käyttöohjeet
ovat päivitetyt ja saatavilla. Laadi suunnitelma koneiden ja laitteiden kunnossapitoon ja huoltoon.
Käytössä olevat kemikaalit tiedetään ja niiltä osataan suojautua 
Laadi kemikaaliluettelo, johon on koottuna kaikki työpaikalla olevat kemikaalit. Poista käytöstä sellaiset kemikaalit, joihin ei ole
käyttöturvallisuustiedotteita tai hanki niiden käyttöturvallisuustiedotteet yritykseen. Tarkista, että yrityksessä säilyy tieto myös käytöstä poistetuista
kemikaaleista, sillä osa kemikaalien aiheuttamista haitoista voi ilmetä vasta myöhemmin. Tarkista käyttöturvallisuustiedotteista, kemikaalien
säilytystä, käsittelyä ja henkilönsuojainten tarvetta koskevat tiedot. Mikäli henkilösuojaimen käyttöä edellytetään, hanki käyttöturvallisuustiedotteen
mukaiset suojaimet sekä säilytä ja huolla henkilönsuojaimet valmistajan edellyttämällä tavalla. Kouluta ja opasta suojainten oikea käyttö ja edellytä
niiden käyttöä suojautumista vaativissa työtilanteissa. Varmista, että käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla ja että he tuntevat eri
työtehtävissä käytettävät kemikaalit sekä kemikaalien käsittelyn kaikki vaiheet (hankinta, käyttö, varastointi, poistaminen). Ohjeista, että kemikaalit
säilytetään niille varatussa tilassa ja palautetaan käytön jälkeen paikoilleen tai hävitetään asianmukaisesti eikä niitä jätetä koneiden tai laitteiden
läheisyyteen.

Esiintymisasujen, puvustuksen, peruukkien ja tarpeiston materiaalien valinnassa ja suunnittelussa huomioidaan niitä käyttävän esiintyjän turvallisuus
Esiintyjille suunnitellut tai hankitut esiintymisasut, puvut, jalkineet, päähineet ja peruukit tulee olla turvallisia käyttää, eivätkä ne saa aiheuttaa vaaraa tai
haittaa liikkumiselle, näkemiselle, kuulemiselle tai hengittämiselle. Suunnittelussa ja hankinnassa tulee huomioida henkilön ikä, kehon rakenne, fyysinen kunto
sekä allergiat tai yliherkkyydet materiaaleille tai niiden käsittelyaineille.

Tarpeiston suunnittelussa tulee huomioida, että valmistettavan esineen tai tavaran rakenne ja muodot ovat sellaisia, etteivät esimerkiksi terävät kulmat,
metalli- tai muoviosat, osien kuluminen tai muut ominaisuudet aiheuta tapaturmanvaaraa.

Turvallinen käytettävyys kunnossa 
Varmista, että kaikki asianosaiset henkilöt tietävät esiintymisasujen, pukujen, jalkineiden, päähineiden, peruukkien tai/ja tarpeiston käyttötarkoituksen
ja käyttötilanteet, vaihtotarpeen esityksen aikana sekä keskustelevat näistä keskenään turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Huolehdi, että myös
esiintymisasun/ peruukin/naamion jne. sovittamisesta, käyttökunnon tarkistuksesta sekä rikkinäisten poistamisesta käytöstä tai toimittamisesta
huollettavaksi sovitaan. Tarkista, että suunnittelusta tai hankinnasta vastaavat henkilöt ovat huomioivat, mikäli esiintyjillä on materiaaleihin tai niiden
käsittelyaineisiin liittyviä allergioita tai yliherkkyyksiä. Varmista, että tarpeiston suunnittelussa, valmistuksessa tai hankinnassa huomioidaan
kappaleiden ja osien rakenne ja muoto siten, että niissä on mahdollisimman vähän tai ei lainkaan vaaraa aiheuttavia kohtia (esimerkiksi metalli-,
muovi- tai puuosien terävät kulmat, kappaleen tai osan rikkoutumisvaara). Sovi toimintatavat tarpeiston kunnon säännölliseen tarkistukseen ja
ilmoittamiskäytännöt, mikäli vikoja havaitaan.

Kosmetiikan ja maskeeraustuotteiden hankinnassa valitaan mahdollisimman tuoksuttomia ja turvallisia tuotteita sekä huomioidaan allergiat ja yliherkkyydet
Kosmetiikka, kuten meikit, ihonhoito- ja -puhdistustuotteet, hiusten pesu-, muotoilu- ja väriaineet, maskeeraustuotteet, iholiimat ja sen poistoaineet, ripsiliimat
ja muut kiinnikeaineet sisältävät runsaasti kemikaaleja. Tuotteiden sisältämät aineisosat, säilöntäaineet ja hajusteet voivat ärsyttää esimerkiksi ihoa ja silmiä,
aiheuttaa erilaisia iho- ja hengitystieoireita sekä riskin kosketus -ja ihoallergian syntyyn. Tämä vuoksi jo tuotteiden hankintavaiheessa tulee huomioida
henkilöiden allergiat ja yliherkkyydet, tarkistaa tuotteiden turvallisuusmerkinnät ja pyytää tuotteiden toimittajalta tuotetta koskevat turvallisuustiedot. Lisäksi
meikkauksia, maskeerauksia ja kampauksia tekevien henkilöiden on tärkeä huolehtia käsien ihon suojaamisesta, ihon puhdistamisesta ja hoidosta.

Osa käytettävästä kosmetiikasta (erityisesti silmät, huulet, kasvojen alueelle levitettävät tuotteet) sekä kosmetiikkavälineistä (siveltimet, meikkisienet,
hiusharjat, kammat) tulee olla henkilökohtaisessa käytössä, sillä näiden välityksellä voi siirtyä esimerkiksi mikrobeja henkilöstä toiseen. Useampi henkilö voi
käyttää samoja tuotteita tai välineitä, mikäli hyvin suunnitelluilla työmenetelmillä varmistetaan, etteivät mikrobit pääse leviämään.

Turvalliset tuotteet ja suojaustoimet käytössä 
Tarkista kosmetiikkatuotteiden turvallisuusmerkinnät ja pyydä toimittajalta tai valmistajalta tuotteita koskevat turvallisuustiedot. Valitse tuotteita,
joista saat riittävät tiedot niiden käyttöturvallisuudesta ja haitoilta suojautumisesta. Ohjeista, että tuotteita käytetään niiden käyttöohjeiden
mukaisesti. Valitse suojakäsineet käytettävien aineiden käyttöturvallisuustiedotteiden mukaisesti. Varmista, että suojakäsineitä käytetään
käsiteltäessä kemikaaleja kuten värjäys- ja vaalennusaineita, hiusmuotoilutuotteita, pesu- ja hoitoaineita, kovettumattomia rakennekynsimateriaaleja
ja ripsiliimoja. Perehdytä henkilöstö suojakäsineiden oikeanlaiseen käyttöön, riisumiseen ja asianmukaiseen hävittämiseen sekä sovi käsien ihon
puhdistukseen ja hoitoon liittyvistä käytännöistä.
Kosmetiikan ja välineiden asianmukainen käsittely 
Sovi henkilöstön tai työryhmän jäsenten kanssa käytännöt henkilökohtaiseen ja yhteiseen käyttöön tarkoitetun kosmetiikan ja välineiden käsittelystä.
Keskustele työmenetelmistä, joilla voidaan ehkäistä mikrobien ja epäpuhtauksien leviämistä käsien tai välineiden kautta esimerkiksi puhtaiden
spatuloiden käyttö tuotteen ottamiseen purkista tai rasiasta, siveltimien/meikkisienten/harjojen/kampojen asianmukainen puhdistus käyttäjien välillä,
nimetyt säilytysrasiat tai -purkit henkilökohtaisille tuotteille ja välineille sekä kertakäyttöisten välineiden käyttö tarvittaessa.

Palokyllästys on tehty avotulta käyttävien teosten paloherkkiin materiaaleihin, pukuihin ja peruukkeihin
Paloturvallisuus on varmistettava esityksissä, joihin liittyy avotulen tai muiden korkeita lämpötiloja tuottavien laitteiden käyttö. Siksi käytettävien materiaalien,
pukujen ja peruukkien tulee olla palokyllästettyjä tai on valittava palosuojattuja materiaaleja.

Palokyllästetyt tai palosuojatut materiaalit käytössä 
Varmista, että materiaalien, pukujen ja peruukkien palokyllästys on tehty tai käytössä on palosuojatut materiaalit. Tarkista tarvittavat turvaetäisyydet
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sekä ohjeista käsittelyyn liittyvät turvatoimet. Jos palokyllästystä ei ole tehty tai käytössä ei ole palosuojattuja materiaaleja, niin arvioi avotulen tai
korkeita lämpötiloja tuottavien laitteiden käyttötarve tarkasti uudelleen. Suunnittele vaihtoehtoiset ratkaisut näiden tilalle.

Esitykseen kuuluvat elintarvikkeet tai henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu rekvisiitta valitaan ottaen huomioon allergiat ja yliherkkyydet sekä ne säilytetään
asianmukaisesti
Esitykseen kuuluvista elintarvikkeista tai henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetusta rekvisiitasta tulee keskustella esiintyjien ja muun henkilöstön kanssa
etukäteen. Samalla tulee selvittää allergiat tai yliherkkyydet käytettäville elintarvikkeille ja rekvisiitalle (esim. lateksi). Elintarvikkeita tulee säilyttää
asianmukaisesti, käsitellä elintarvikehygienia huomioiden ja varmistaa niiden säilyvyys sekä tarjollaolon ajan että pidempiaikaisessa kylmäsäilytyksessä tai
varastoinnissa. Myös henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua rekvisiittaa tulee käsitellä, puhdistaa ja säilyttää siten, että ne ovat hygieenisiä käyttää harjoitus-
ja esitystilanteissa.

Elintarvikkeet tai henkilökohtainen rekvisiitta turvallisia käyttää 
Keskustele elintarvikkeiden ja henkilökohtaisen rekvisiitan käytöstä esityksessä henkilöstön tai työryhmän jäsenten kanssa. Selvitä etukäteen
henkilöiden allergiat ja yliherkkyydet esityksessä käytettäville elintarvikkeille ja rekvisiitalle (esim. lateksi). Varmista, että elintarvikkeita käsitellään ja
säilytetään asianmukaisesti pilaantumisen estämiseksi. Huomioi myös yhteiskäyttöisten astioiden, aterimien jne. hygieenisyys. Varmista ja sovi
henkilökohtaisen rekviisitan huollosta, käytöstä poistamisesta ja asianmukaisesta säilyttämisestä.

Erikoistehosteet, lennätykset ja ilma-akrobatia
Tehostesavujen käyttötarve arvioidaan huolella, käytettävät tehostesavunesteet ja tehostesavukoneet tunnetaan ja niiden turvallinen käyttö on ohjeistettu
Tehostesavujen käyttöön liittyviä vaaroja ovat esimerkiksi:

savut heikentävät näkyvyyttä, joka voi altistaa kompastumiselle, kaatumiselle tai putoamiselle,
savukaasujen sisältämien aineiden tiivistyminen lattiapinnoille tai alustalle voi altistaa liukastumisille,
tehostesavunesteiden sisältämiin kemikaaleihin liittyvä riski silmä-, iho- tai hengitystieärsytykselle sekä
happipitoisuuden väheneminen lattiatasolla ja sen alla olevissa tiloissa etenkin matalaa savua käytettäessä.

Tehostesavujen turvallinen käyttö tulee ohjeistaa kirjallisin ohjein sekä käyttömäärät ja -tilanteet on suunniteltava ja aikataulutettava esitykseen etukäteen.
Tehostesavujen turvallinen käyttö edellyttää, että niitä käsittelevät henkilöt osaavat käyttää tehostesavukoneita valmistajan ohjeiden mukaisesti sekä tietävät
niihin tarkoitetut aineet ja aineiden käyttöturvallisuuden. Lisäksi tehostesavukoneet ja -laitteet on huollettava valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Turvallinen käyttö suunniteltu ja ohjeistettu 
Arvioi huolella tehostesavujen käyttötarve. Keskustele tarpeesta sekä vaihtoehtoisista ratkaisuista henkilöstön tai työryhmän jäsenten kanssa. Jos
tehostesavujen käyttöä ei voida välttää, niin suunnittele käyttö huolella ja valitse turvallisimmat savuntuottotavat. Varmista, että käyttömäärä on
mahdollisimman vähäinen, käyttötilanteet tiedetään ja aikataulutetaan tarkasti sekä altistumisen kesto arvioidaan esiintyjien, muun henkilöstön ja
yleisön osalta. Ehkäise hetkellisille suuremmille pitoisuuksille altistumista esiintyjien sisääntulojen oikealla ajoituksella sekä tehostesavukoneiden
savun tuoton suuntauksella ja jaksotuksella. Huolehdi, että henkilöstö tietää, miten toimia tehostesavuja käytettäessä ja tapaturmaisessa
altistumisessa. Laadi turvallisuusohjeistus tehostesavujen käyttöön ja perehdytä henkilöstö ohjeisiin. Ota käyttöön vain yleisesti käytössä olevia,
turvallisimmiksi luokiteltuja tehostesavunesteitä; mikäli otetaan uusi aine käyttöön, on se tehtävä kontrolloidusti ja varoen. Varmista, että
tehostesavukoneita ja -nesteitä käyttävät ovat perehdytetty turvalliseen toimintaan paloturvallisuus huomioiden. Edellytä, että koneiden käyttöohjeita
noudatetaan sekä huolla koneet ja laitteet valmistajan ohjeiden mukaisesti. Huolehdi, että savukonenesteiden käsittelyssä ja säilytyksessä
noudatetaan käyttöturvallisuustiedotteiden ohjeita. Tarvittaessa keskustele työterveyshuollon kanssa tehostesavujoen käyttöön liittyvistä
terveysvaikutuksista. Tarkista, että esitystilan ilmanvaihtotekniset ratkaisut mahdollistavat tehostesavujen käytöstä aiheutuvien epäpuhtauksien
poistamisen nopeasti heti niiden syntymisen jälkeen. Huolehdi, että suljetuissa tai ahtaissa tiloissa (esim. näyttämön alapuoliset tilat) on
mahdollisuus ilmanvaihdon tehostamiseen. Jos käytetään hiilidioksidipitoisia tehostesavuja, niin varmista turvallisuus tarvittaessa mittaamalla em.
tilojen hiilidioksidipitoisuus hiilidioksidimittarilla.

Laser-, UV- ja strobovalojen käyttötarve arvioidaan huolella ja niiden turvallinen käyttö on selvitetty ja ohjeistettu
Työnantajan on selvitettävä ja arvioitava työntekijän optiselle säteilylle (laser, UV-A) altistumisen taso, tarvittaessa esimerkiksi mittaamalla.

Esityksissä käytettävien laserlaitteiden yleisin vaaratilanne liittyy siihen, että lasersäde osuu suoraan tai heijastuu henkilön silmään. Säde saattaa aiheuttaa
häikäisyä ja väliaikaisia näköhäiriöitä, mutta pahimmillaan vahingoittaa verkkokalvoa ja aiheuttaa näön merkittävää heikkenemistä ja jopa menetyksen.
Suuritehoisimmat lasersäteet voivat myös vahingoittaa ihoa sekä aiheuttaa palovaaran. Laserlaitteiden käytöstä on ilmoitettava Säteilyturvakeskukseen.
Laitteiden käyttöön liittyvät vaarat ja riskit sekä mahdollinen lasersäteille altistuminen on tunnistettava ja merkitys arvioitava. Lisäksi on ennakoitava
laserlaitteiden käyttöön liittyvät poikkeama- ja vaaratilanteet, toimittava laitteiston käyttö- ja säteilyturvallisuusohjeiden mukaisesti sekä varmistuttava siitä,
että laitteistoa käyttävät henkilöt ovat perehdytetty laitteiston käyttöön ja laserturvallisuuteen. Laserlaitteiden tulee olla niitä koskevan standardin mukaisia,
niissä on oltava vaatimuksenmukaisuusvakuutus ja CE-merkintä.

Esityksissä käytettävät mustavalolamput tuottavat pääosin UV-A-säteilyä, jolla saadaan aikaiseksi �uoresenssi-ilmiön vaatteissa, näyttämöelementissä,
esiintymistilassa jne. Ajoittainen tai satunnainen altistuminen mustavalolamppujen UV-A-säteilylle ei yleensä aiheuta vaaraa silmille tai iholle, mutta turvalliset
työskentelyetäisyydet riippuvat kuitenkin mustavalolampun tyypistä ja tehosta sekä laitteen rakenteesta.

Strobovaloja käytetään vilkkuvaloefektin aikaansaamiseksi. Vilkkuvalon käyttö saattaa aiheuttaa ongelmia näkemiseen (sokaistuminen), ja aiheuttaa siten
tapaturmariskin. Lisäksi vilkkuvalojen käyttö saattaa laukaista vilkkuvaloherkillä henkilöillä epileptisen kohtauksen.

Laserlaitteiden turvallinen asennus ja käyttö 
Varmista, että tiedät käytettävien laserlaitteiden turvallisuusluokan, sillä standardien, lakien ja asetusten velvoitteet sekä Säteilyturvakeskukselta
haettavat luvat ja pyydettävät tarkastukset perustuvat niihin. Laadi laserlaitteita koskeva riskinarviointi, jossa kuvataan lasereiden käyttöön liittyvät
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riskit asennus-, testaus-, harjoitus- ja esitystilanteissa, mahdolliset poikkeavat tilanteet, altistumistilanteet ja -aika säteilylle sekä ehkäisevät
toimenpiteet vaara- ja poikkeamatilanteiden estämiseksi (säteen osuminen silmään tai iholle on ehkäistävä ja vältettävä säteen asettamista silmien
tasolle). Arvioi henkilöstön altistuminen lasersäteilylle. Huolehdi, että esiintyjiin, laitteiston käyttäjiin ja muuhun henkilöstöön kohdistuva säteily ei ylitä
standardin mukaisia enimmäisarvoja. Hanki tai laadi asennus- ja käyttöturvallisuusohjeet, jotka sisältävä tiedot asennuksesta, huollosta,
suojalaitteista, käyttöön liittyvistä varotoimista, poikkeavien tilanteiden ennakoimisesta ja niiden ilmoittamisesta sekä laserlaitteen
säteilyominaisuuksista. Ohjeiden on oltava aina saatavilla laitteita käytettäessä. Nimeä laserlaitteiston vastuuhenkilö(t), joka on perehdytetty
laserturvallisuuteen ja laitteiden asianmukaiseen käsittelyyn kaikissa työtilanteissa, ja jonka valvonnassa laitteita käytetään. Edellytä, että vain
tehtävään perehdytetty henkilö asentaa, sijoittaa ja käyttää laitteistoa sekä suuntaa lasersäteet oikein heijastavat pinnat ja paloturvallisuuden
huomioiden. Tarkista, että laitteiden vaara-alueet ja kulkureitit ovat merkitty asianmukaisesti, valvo pääsyä vaara-alueelle sekä varmista
hätäkatkaisimien toiminta. Huolehdi, että laserlaitteet ovat lukittuina tai säilytetään lukituissa tiloissa, silloin kun niitä ei käytetä. Keskustele
henkilöstön tai työryhmän jäsenten kanssa laservalojen käytöstä esityksessä, käyttöön liittyvistä riskeistä ja suojautumisesta sekä toimintatavoista
tapaturmaisessa altistumisessa. Ohjeista, että työtilanne tai esitys on keskeytettävä välittömästi, mikäli henkilöstö (ja/tai yleisö) on altistunut tai
voinut altistua lasersäteilylle. Tällöin on myös arvioitava, onko säteilylle altistumisen raja-arvoja ylitetty. Ilmoita poikkeavasta tapahtumasta
Säteilyturvakeskukseen.
UV-valojen turvallinen käyttö 
Arvioi henkilöstön altistuminen UV-A -säteilylle. Vähennä mustavalolampusta syntyvälle UV-säteilylle altistumista valitsemalla pienitehoisia lamppuja,
asentamalla lamppu etäälle käyttäjästä ja pienentämällä altistumisaikaa valolle. Huolehdi, että uv-säteily ei osu käyttäjän, esiintyjän tai ulkopuolisten
silmiin tai iholle. Käytä ja huolla mustavalolamput valmistajan ohjeiden mukaisesti. Keskustele henkilöstön tai työryhmän jäsenten kanssa
mustavalolamppujen käytöstä, vaikutuksista ja uv-valolta suojautumisesta.
Strobovalojen turvallinen käyttö 
Keskustele ja sovi henkilöstön tai työryhmän jäsenten kanssaetukäteen strobovalojen käyttötarpeesta ja -tilanteista sekä käytön kestosta. Pyydä
henkilöstöä tai työryhmän jäseniä kertomaan, mikäli he ovat aiemmin kokeneet strobovalon aiheuttaneen oireita tai laukaisseen migreenin tai
epileptisen kohtauksen. Pidä kiinni sovitusta käytöstä ja keskustele muutoksista henkilöstön tai työryhmän jäsenten kanssa etukäteen.

Pyrotekniikan ja avotulen käyttötarve arvioidaan huolellisesti, paloturvallisuusohjeet ja turvalliset toimintatavat on ohjeistettu, vastuuhenkilö on nimettynä
sekä pyroteknistä asiantuntijaa konsultoidaan suunnittelussa ja toteutuksessa
Avotulen (esimerkiksi kynttilät, lyhdyt, savukkeet, liekin synnyttävät laitteet) lisäksi esityksissä voidaan käyttää pyroteknisiä tuotteita. Pyroteknisellä tuotteella
esinettä tai välinettä, joka sisältää kemiallisten reaktioiden seurauksena lämpöä, valoa, ääntä, kaasua, savua tai näiden yhdistelmiä tuottavia aineita tai
seoksia. Pyroteknisellä laitteella tarkoitetaan liekin tai kipinäsuihkun tuottavaa laitetta. Avotulen ja pyrotekniikan käyttöön liittyviä vaara- ja haittatekijöitä ovat
räjähdykset, tulipalot, savut sekä kemikaalien käsittely. Nämä voivat aiheuttaa esimerkiksi vakavia palovammoja, haavoja, näön tai kuulon menetystä,
omaisuusvahinkoja ja pahimmillaan jopa henkilön menehtymisen.

Jo tuotannon suunnitteluvaiheessa tulee arvioida vaihtoehtoisia ratkaisuja avotulen ja pyrotekniikan käytölle sekä konsultoida pyroteknistä
erikoistehosteasiantuntijaa turvallisen käytön vaatimuksista. Lisäksi suunnittelussa on huomioitava ratkaisun vaikutus paloturvallisuuteen ja henkilöiden
turvalliseen toimintaan esimerkiksi esiintymisasujen, peruukkien, lavasteiden ja tarpeiston materiaalien osalta. Avotulta käytettäessä on myös varmistettava,
että paikalla on nimetty alkusammutuskoulutuksen käynyt henkilö (palovartija).

Kaikessa pyroteknisten tuotteiden käytössä, käsittelyssä, säilytyksessä, varastoinnissa ja kuljetuksessa on noudatettava voimassa olevia säädöksiä sekä
valmistajien ohjeita pyroteknisten tuotteiden ja laitteiden sekä palovaarallisten kemikaalien käsittelystä ja säilytyksestä. Tuotannon on nimettävä käytön
vastuuhenkilö, joka huolehtii toiminnan turvallisuudesta, asianmukaisten lupien hankinnasta ja viranomaisilmoitusten tekemisestä säädösten
mukaisesti. Käytön vastuuhenkilöllä tulee olla laissa tarkoitettu tehosteräjäyttäjän pätevyys. Hän vastaa yleisötilaisuuksissa, että pyroteknisiä tuotteita ja
laitteita sekä palovaarallisia kemikaaleja käsitellään säännösten ja pelastusviranomaisten ohjeiden mukaan.

Avotulen hallittu käyttö ja tulityöohjeet 
Selvitä ensin, voidaanko avotuli korvata muilla tavoin ja onko esitystilassa mahdollista käyttää avotulta. Jos avotulta on käytettävä, niin huomioi, että
tulityöohje koskee esitystilanteisiin liittyvää tulenkäyttöä (tulityö on työtä, jonka tekemisessä syntyy kipinöitä tai jossa käytetään liekkiä tai muuta
lämpöä ja joka aiheuttaa palovaaraa). Tarkista alueesi pelastusviranomaiselta tarkempi ohjeistus ja tarvittavat luvat avotulen käyttöön esityksissä.
Nimeä vastuuhenkilö, joka myöntää tulityölle luvan. Vastuuhenkilön tehtävänä on tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi sekä määrittää
tarvittavat turvatoimet ennen tulityöluvan antamista. Huolehdi, että tulityön luvan myöntäjällä ja tulityön tekijällä on voimassaoleva tulityökortti.
Tarkista vakuutusyhtiöstäsi tulitöitä koskevat vakuutusehdot. Suunnittele avotulen käyttö huolella (esimerkiksi avotulen käytön laajuus ja kesto, tarve
palonsuojatuille ja palokyllästetyille esiintymisasuille, tarpeistolle, lavastukselle, verhoille, kone- ja laiteturvallisuudelle sekä paloturvallisuudelle).
Keskustele avotulen käytöstä henkilöstön tai työryhmän jäsenten kanssa etukäteen ja sovi turvallisista toimintatavoista. Varmista myös, ettei
ilmanvaihto tai tilan ristiveto suuntaa tulta tai palokaasuja arvaamattomasti. Varmista, että sammutusvälineet ovat sijoitettu helposti saataville.
Selvitä tarve automaattisen paloilmoittimen irtikytkennälle ja ehkäise pölypalon vaara. Nimeä myös henkilö (palovartija), joka tarkkailee avotulta
harjoituksissa/esityksissä ja on uhkaavassa tilanteessa valmis toimimaan. Varmista, että palovartijalla on vaadittava alkusammutuskoulutus
käytynä. Huolehdi, että palo- ja yleisöturvallisuus varmistetaan asianmukaisesti. Huomioi myös, että palovaarallisten kemikaalien käyttö
erikoistehosteena yleisötilaisuudessa vaatii vastuuhenkilöltä tehosteräjäyttäjän pätevyyden.
Pyrotekniikan hallittu käyttö 
Arvioi ensin, voidaanko pyrotekniikan korvata muilla tavoin sekä tarkista, onko sitä mahdollista käyttää esitystilassa. Selvitä pyrotekniikan käyttöön
liittyvät voimassaolevat säädökset ja noudata niitä. Huolehdi, että pyroteknisten laitteiden ja tuotteiden käsittely, säilytys, varastointi ja valmistelu
esitykseen tehdään valmistajan ohjeiden mukaan ja voimassa olevia säädöksiä noudattaen. Keskustele henkilöstön tai työryhmän jäsenten kanssa
pyrotekniikan käytöstä ja toimintatavoista näissä tilanteissa sekä pyrotekniikkaa sisältävien tilanteiden riittävästä harjoittelusta (esimerkiksi ajoitus,
turvaetäisyydet, pyrotekniikan sijainti esitystilassa). Varmista, että kaikki asianosaiset, myös freelancerit ja muiden työnantajien palveluksessa
työskentelevät, tietävät missä ja milloin pyrotekniikkaa käytetään, mitkä ovat suojaetäisyydet sekä miten toimia harjoitus-, esitys- ja mahdollisissa
poikkeustilanteissa. Huolehdi, että asianmukaiset sammutusvälineet ja varoitusmerkinnät ovat paikoillaan ja viestinnästä henkilöiden kesken on
sovittu etukäteen. Varmista, että yleisötapahtumassa käytettävien erikoistehosteiden suunnittelusta ja käytöstä vastaa henkilö(t), jolla panostajalain
mukainen tehosteräjäyttäjän pätevyyskirja. Arvioi yhdessä pyroteknikon kanssa erikoistehosteiden aiheuttamat vaaratilanteet ja niiden ehkäisy,
vaadittavat turvaetäisyydet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt (palovartijan käyttö, pelastustiet, sammutusvälineet, ensiaputarvikkeet).
Sovi pyroteknikon kanssa ennen harjoitusta tai esitystä tehtävistä varmistuksista (esim. tuotteiden ja laitteiden sijainti ja sytytysmenetelmät ja
palosuojaukset) sekä käytännöistä esityksen jälkeen. Harjoittele riittävästi poikkeustilanteiden varalle (esimerkiksi käytänteet toimimattomien
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pyroteknisten tuotteiden varalle). Mikäli tehostesuunnitelmaan tai näyttämötoimintaan tehdään muutoksia, varmista, että niistä keskustellaan
pyroteknikon, vastuuhenkilöiden ja kaikkien asianosaisten kanssa ennen muutosten toteutusta.

Nesteiden ja muiden haasteellisten materiaalien käyttötarve esityksissä arvioidaan huolella, niiden vaikutukset turvallisuudelle ja terveydelle tunnistetaan
sekä turvallinen käyttö on ohjeistettu
Jo tuotannon suunnitteluvaiheessa tulee arvioida vaihtoehtoisia ratkaisuja

veden ja muiden nesteiden,
muovi-, paperi- tai muun materiaalisilpun,
eläinten turkkien ja karvojen sekä linnun sulkien,
sammaleen tai heinien,
kivien, hiekan tai muun maa-aineksen jne.

käytölle esityksessä. Mikäli em. nesteitä tai materiaaleja käytetään, on ennen niiden käyttöönottoa arvioitava käytön

aiheuttama tapaturmavaara,
vaikutukset esimerkiksi henkilöiden terveydelle (silmien, ihon ja hengitysteiden ärsytys, astma, allergiat ja yliherkkyydet),
vaikutukset soittimille, esiintymisasuille, jalkineille ja tarpeistolle,
kone-, laite- ja sähköturvallisuudelle,
paloturvallisuudelle sekä
tilojen siistimiselle.

Veden ja nesteiden käyttö turvallisesti 
Varmista, vesi tai muut nesteet eivät ole kosketuksissa sähkölaitteisiin ja sähkölaitteet ovat vesisuojattuja (kotelointiluokan IP-tunnus tai
vanhemmissa laiteissa pisaramerkintä) ja vikavirtasuojattuja. Poista käytöstä sähkölaitteet ja -johdot, jotka eivät ole vesisuojattuja. Suunnittele
etukäteen veden tai nesteiden käyttötilanteet ja määrät. Keskustele henkilöstön tai työryhmän jäsenten kanssa, miten käyttö vaikuttaa esiintyjien,
teknisen ja muun henkilöstön työhön sekä esiintymisasuihin, soittimiin, tarpeistoon, lavastukseen, esitystilan alapuolella oleviin tiloihin jne. Arvioi
nesteiden käytöstä syntyvät tapaturmavaarat (esimerkiksi liukastuminen märällä pinnalla). Sovi käytännöt, joilla vesi- tai nesteroiskeet ja vuodot
kuivataan ja siistitään pinnoilta mahdollisimman nopeasti sekä kenelle ilmoitetaan mahdollisista vuotokohdista.
Maa-aineisten ja muiden materiaalien turvallinen käyttö 
Suunnittele huolella esimerkiksi muovi- tai paperisilpun, eläinten turkkien ja karvojen sekä linnun sulkien, sammaleen, kukkien tai heinien, kivien,
hiekan tai muun maa-aineksen käyttömäärät ja tilanteet, mikäli niiden käyttöä ei voida korvata muulla tavoin. Huomioi jo suunnitteluvaiheessa myös
em. materiaalien siistimiseen tarvittava aika. Keskustele henkilöstön tai työryhmän jäsenten kanssa em. materiaalien käytöstä sekä miten käyttö
vaikuttaa esiintyjien, teknisen ja muun henkilöstön työhön sekä esiintymisasuihin, soittimiin, tarpeistoon, lavastukseen, esitystilan alapuolella oleviin
tiloihin jne. Huomioi myös mahdolliset allergiat ja yliherkkyydet sekä kerro käyttöön liittyvät haitat (esimerkiksi hiekkapöly voi ärsyttää silmiä, nenän
limakalvoja ja hengitysteitä). Arvioi materiaalien tai ainesten käytöstä syntyvät tapaturmavaarat (esimerkiksi liukastuminen hiekkaisella pinnalla,
otteen lipeäminen pölyiseltä kaiteelta). Konsultoi tarvittaessa esimerkiksi työterveyshuoltoa käyttöturvallisuudesta. Selvitä henkilönsuojainten
käyttötarve esimerkiksi maa-ainesta tai heinää levitettäessä tai poistettaessa esitystilasta (pölyävä työvaihe: hengityksensuojain, suojakäsineet,
silmäsuojain) sekä ehkäise pölyn leviäminen koneisiin ja laitteisiin, soittimiin, esiintymisasuihin, muihin tiloihin jne.

Lennätyksissä ja ilma-akrobatiassa käytettävät välineet, laitteet ja tekniset ratkaisut ovat käyttötarkoitukseensa sopivia ja turvallisuutta tukevia sekä
hätätilanteita varten on laadittu pelastussuunnitelma
Lennätyksiin ja ilma-akrobatiaan liittyy merkittävä henkilön putoamistapaturman vaara. Siksi niistä on tehtävä erillinen kirjallinen riskinarviointi, jossa
arvioidaan putoamisvaara ja laaditaan toimenpiteet vaaran poistamiseksi tai pienentämiseksi. Lisäksi on tehtävä suunnitelma toimintatavoista
mahdollisissa hätätilanteissa ja varmistettava, että kaikki asianosaiset ovat perehtyneet suunnitelmaan.

Lennätyksissä ja ilma-akrobatiassa käytetään erilaisia kiinnitysjärjestelmiä ja -ratkaisuja. Niitä valittaessa tulee painottaa turvallisuutta, varmistaa budjetin
riittävyys turvalliseen toteutukseen sekä esiintymistilan rakenteiden soveltuvuus suunnitellulle toiminnalle. Kiinnitysjärjestelmän toimivuus tulee testata ennen
käyttöä ja aina muutosten jälkeen (esimerkiksi kiinnityspisteet, köydet, trapetsit). Kiinnitysjärjestelmien ja rakenteiden kantavuus on tiedettävä, samoin kuin
ilma-akrobaattien tai lennätettävien henkilöiden tai tavaroiden massa sekä näiden yhteispainon ja dynaamisen liikkeen aiheuttama rasitus
kiinnitysjärjestelmälle ja rakenteille.

Kiinnitysjärjestelmien toiminnasta, huollosta ja korjauksista vastaavaksi henkilöksi tai henkilöiksi tulisi valita työhön sopiva, osaava henkilö(t). Perusteena
voidaan käyttää koulutusta, kokemusta kyseisistä töistä, vaara- ja riskitekijöiden tuntemusta sekä kykyä tunnistaa kaikissa tilanteissa, onko työn
toteuttaminen turvallista.

Lennätysten ja ilma-akrobatian turvallinen toteutus 
Suunnittele ja ohjeista lennätysten ja ilma-akrobatian toteutus (esimerkiksi kokonaiskesto, aikataulut, tilan koko ja työskentelykorkeus sekä tarvittavat
työvälineet, köydet, vaijerit, vinssit, muut rakenteet jne.). Laadi riskinarviointi ja putoamissuojaussuunnitelma. Kuvaa suunnitelmassa tuotannon eri
vaiheisiin liittyvät putoamisvaaran paikat (henkilöt, tavarat, laitteet jne.), riskialttiit vaiheet ja vaihdot, toimenpiteet putoamisvaaran ehkäisemiseksi tai
putoamisen rajoittamiseksi sekä pelastamissuunnitelma. Keskustele suunnitelmasta henkilöstön tai työryhmän jäsenten kanssa ja perehdytä heidät
turvalliseen toimintaan. Varmista, että lennätyksissä ja/tai ilma-akrobatiassa tarvittava järjestelmä (köydet, vaijerit, vinssit, kiinnityspisteet jne.) vastaa
säädöksiä, tarkistetaan säännöllisesti sekä käyttö ja huolto toteutuu valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista, että ripustusvälineen suurin sallittu
kuorma tiedetään. Kiinnitettävien tarvikkeiden, laitteiden ja henkilöiden painot tai liikkeestä syntyvä dynaaminen painokuorma ei saa ylittää
ripustusvälineen suurinta sallittua kuormaa missään tilanteessa! Tarkista, että käytössä on vain sellaisia ripustusvälineitä, joissa on merkittynä suurin
sallittu kuorma, valmistaja sekä CE-merkintä. Edellytä, että ripustusvälineitä ei käytetä, jos niistä puuttuu edellä mainitut merkinnät. Sovi, että
lennätysten ja ilma-akrobatian harjoittelun ajaksi harjoitus- tai esitystilassa liikkumista rajoitetaan ja estetään pääsy alapuolella olevalla alueella.
Ehkäise putoamisvaaraa henkilökohtaisilla putoamissuojaimilla (hanki suojaimet, opasta niiden oikea käyttö ja säilytys). Tarkista ja huolla
putoamissuojaimet säännöllisesti valmistajan ohjeiden ja säädösten mukaisesti. Mikäli putoamisvaaraa ei voida ehkäistä edellä mainituin toimin, niin
tällöin on varmistettava putoamisen rajoittaminen tai pysäyttäminen. Käytä tähän teknisiä toimia kuten putoamissuojaverkot tai ilmapatjat, joilla
vähennetään putoamisen aiheuttamaa vammaa.
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Varmista henkilöstön osaaminen 
Huolehdi, että lennätyksissä ja ilma-akrobatiassa tarvittavasta kiinnitysjärjestelmästä (köydet, vaijerit, vinssit, kiinnityspisteet jne.) vastaavat vain
riittävän kokeneet ja tehtävään perehtyneet henkilöt. Pidä kirjaa lennätyksiä tekevien ja korkealla työskentelevien henkilöiden kokemuksesta,
osaamisesta ja koulutuksista. Järjestä tarvittaessa ulkopuolista koulutusta. Jos omalla henkilöstöllä ei ole riittävää harjaantuneisuutta ja kokemusta
tehtävästä työstä, on ehdottomasti konsultoitava ulkopuolisia ripustuksiin, lennätyksiin ja ilma-akrobatiaan perehtyneitä asiantuntijoita. Tee
tarvittaessa erillinen riskinarviointi päättääksesi vaadittavasti osaamisesta työtehtävän suorittamiseen.
Toiminta hätätilanteissa on suunniteltu ja harjoiteltu 
Laadi pelastussuunnitelma. Varmista, että työtilanteessa toimivat tietävät, miten valjaiden varassa roikkuva, putoamissuojaverkoissa tai ilmapatjalla
oleva henkilö pelastetaan mahdollisimman nopeasti. Edellytä, että ennen töiden aloittamista tarkistetaan, että kaikki asianosaiset tietävät miten
pelastaminen tehdään sekä miten saadaan muiden huomio kiinnitettyä tilanteeseen ja apua hälytettyä. Huolehdi, että pelastamista harjoitellaan
säännöllisesti esimerkiksi painavan nuken kanssa.

Käytössä on vain näyttämötaisteluihin tarkoitettuja aseita, niiden käsittelystä vastaa nimetty henkilö sekä henkilöstö on perehdytetty aseiden käsittelyä
koskeviin ohjeisiin
Esityksissä käytettävillä aseilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia välineitä, joita käytetään taistelukohtauksissa puolustautumiseen tai hyökkäämiseen (kuten terä-
ja ampuma-aseet, muu taistelussa käytettävä tarpeisto). Näiden käyttöön liittyy merkittävä tapaturmavaara. Siksi käytössä tulee olla vain näyttämötaisteluihin
tarkoitettuja aseita, niitä saa käsitellä nimetyt vastuuhenkilöt sekä esiintyjät harjoituksiin/esityksiin liittyvissä tilanteissa. Lisäksi aseet on säilytettävä
asianmukaisesti.

Näyttämötaisteluissa käytettävien terä- ja ampuma-aseiden turvallisesta käytöstä tulee laatia ohjeet, joissa sovitaan aseita käyttävän henkilön/henkilöiden ja
muiden tilanteessa tai sen läheisyydessä toimivien henkilöiden turvallisuuden varmistamisesta sekä toimintatavoista aseen rikkoutuessa tai toimiessa
viallisesti.

Sovitut säännöt aseiden käsittelyyn 
Varmista, että käytössä on vain näyttämötaisteluihin tarkoitettuja aseita sekä aselain edellyttämät luvat ampuma-aseiden ja niiden osien osalta ovat
kunnossa. Pidä kirjaa käytössä olevista aseista. Nimeä näyttämöaseiden käsittelystä vastaava henkilö(t) ja huolehdi asianmukaisesta koulutuksesta.
Laatikaa yhdessä ohjeet terä- ja ampuma-aseiden käsittelystä harjoitusten ja esitysten aikana tapaturmavaaran välttämiseksi sekä aseiden
asianmukaisesta säilyttämisestä. Huolehdi, että näyttämöaseet ovat esitys- ja harjoitustilassa vain niiden käytön ajan, aseita valvotaan koko ajan
sekä muutoin säilytetään erikseen merkityllä paikalla tai lukitussa tilassa. Sovi, että lähtökohtaisesti vain aseiden käsittelystä vastaavalla henkilöllä on
oikeus aseiden käsittelyyn, niiden käyttökunnon tarkistamiseen ja varmistamiseen, ampuma-aseiden patruunoiden lataamiseen ja poistamiseen
aseista. Vastuuhenkilö huolehtii myös aseiden toimittamisesta harjoituksiin ja esityksiin sekä niiden säilyttämisestä lukituissa kaapeissa (ampuma-
aseiden ja niiden osien osalta lain edellyttämällä tavalla). Varmista, että kaikki tietävät aseiden käsittelystä vastaavan henkilön(t). Tarkista, että
teräaseiden (kuten miekat, veitset, tikarit, nuolien tai pistinten teräosat jne.) kärjet ja terät on tylsytetty. Varmista, että kaikkia ampuma-aseita
käsitellään varoen ja kuin ne olisivat ladattuja. Paukkupatruunoja käytettäessä on huomioitava syntyvä melupiikki sekä kuumien kaasujen ja
partikkeleiden vapautuminen asetta laukaistaessa – määritä tarvittavat henkilönsuojaimet ja varoalueet sekä varmista, että varoaluetta noudatetaan.
Jos henkilöiden on oltava tätä lähempänä toisiaan, on varmistettava riittävä suojavarustus vaaratilanteen tai tapaturman välttämiseksi. Perehdytä ja
sitouta henkilöstö tai työryhmän jäsenet aseiden käsittelyä koskeviin ohjeisiin ja edellytä niiden noudattamista.

Esiintyminen
Harjoitus- ja esiintymistilojen lattiat ja alustat sekä lämpöolosuhteet täyttävät esiintyjien ammatilliset vaatimukset
Harjoitus- ja esiintymistilojen lattia- ja alustamateriaalin päällyspinnan tulee olla kitkaltaan käyttötarkoitukseensa sopiva ja alapinnan puolestaan joustava –
näin voidaan ehkäistä lihas- ja nivelvammoja sekä liikkumiseen liittyviä tapaturmia. Etenkin tanssijoiden ja akrobaattien osalta on lattia- tai alustamateriaalin
tai levitettävien tanssimattojen soveltuvuus ja kunto tarkistettava etukäteen. Levitettäviä mattoja käytettäessä on myös huolehdittava, etteivät mattojen
saumakohdat ja kohollaan olevat kulmat aiheuta vaaratilanteita.

Myös erilaisten alusta- tai lattiamateriaalien samanaikaisuus esitystilassa (esimerkiksi hiekka, ruoho, vesi, betoni, rekvisiittana olevat matot) saattavat
aiheuttaa liikkumiseen liittyvän tapaturmavaaran, kun pinnan kitka, tasaisuus ja joustavuus muuttuvat.

Lattia- ja alustamateriaalit tukevat turvallista toimintaa 
Keskustele esiintyjien kanssa harjoitus- ja/tai esitystilojen lattia- tai alustamateriaalilta vaadittavista ominaisuuksista, jotta ne soveltuvat
mahdollisimman hyvin käyttötarkoitukseensa eivätkä aiheuta vaaratilanteita (esimerkiksi liukkaus, liiallinen kitka, kalteva pinta, erilaisten pintojen
rajakohdat). Tarkista mattojen ja alustamateriaalien kunto etukäteen sekä varmista, että levitettävien mattojen saumakohdat ja kulmat eivät ole
koholla ja matot pysyvät paikallaan; kiinnitä tarvittaessa. Huolehdi lattioiden ja alustojen puhdistuksesta ja tarkistuksesta ennen harjoituksia ja
esitystä, etteivät niissä olevat halkeamat, puusäröt, vesi, irtolika tms. aiheuta tapaturmavaaraa. Huomioi erityisesti työtilanteet, joissa alustoilla
liikutaan avojaloin.
Lämpöolosuhteet kunnossa 
Keskustele esiintyjien kanssa, millaiset harjoitus- ja esiintymistilojen lämpöolosuhteet vastaavat heidän tarpeitaan ja toimintakykyä voimakkaan
fyysisen rasituksen aikana ja paikallaan oltaessa. Harjoitus- ja esiintymistilojen liian kuumat, viileät tai kylmät lämpöolot tai vetoisuus, voivat
heikentää esiintyjän suorituskykyä tai altistaa tapaturmalle.

Itsenäisen harjoittelun, esiintymisen ja siihen liittyvän harjoittelun aiheuttamaa liiallista kuormittumista pyritään ehkäisemään
Jatkuva itsenäinen harjoittelu yhdessä esitysten ja niiden edellyttämien harjoitusten kanssa kuormittavat esiintyjien tuki- ja liikuntaelimistöä (koko keho tai
sen osat). Kuormitusta voivat aiheuttaa esimerkiksi hankalat työasennot, samankaltaisina toistuvat työliikkeet ja käsin tehtävät nostot ja siirrot. Liiallinen
kuormittuminen ja rasittuminen ilmenevät erilaisina vammoina ja kiputiloina, ja voivat johtaa myös tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Erilaiset työasennot ja -
tehtävät kuormittavat kehoa eri tavoin, riippuen tehtävän kestosta, vaadittavasta lihastyön, liikkumisen tai liikkumattomuuden määrästä ja yksilöllisistä
ominaisuuksista.
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Esiintyjän työssä keskeinen henkinen kuormitustekijä liittyy työn vaatimuksiin ja niihin vastaamiseen. Liiallista kuormittumista saattavat aiheuttaa esimerkiksi
tilanteet, joissa henkilön omat ja/tai ulkopuolelta tulevat odotukset työsuoritukselle vievät oman toimintakyvyn äärirajoille, työsuoritukseen ei ole ollut
mahdollisuutta valmistautua riittävän huolellisesti tai sovituista toiminnan rajoista ei pidetä kiinni.

Liiallista fyysistä ja/tai henkistä kuormittumista voi aiheutua myös esimerkiksi

liian tiukoista aikatauluista ja/tai pitkistä päivistä, jolloin ei jää riittävästi aikaa fyysiselle tai henkiselle palautumiselle,
tuki- ja liikuntaelimistön puutteellisesta lämmittelystä ja/tai venyttelystä (tuotannon suunnittelussa näille ei ole varattu aikaa tai ne jäävät tekemättä
ennen esitystä tai harjoitusta),
puutteista esimerkiksi työtuolien, istuinten tai nuottitelineiden säädöissä tai säätöjen tekemättä jättämisestä,
ahtaista esitystiloista tai esiintyjien sijoittamisesta liian lähekkäin (muusikot), joka vaikeuttaa hyvän työasennon ylläpitämistä ja/tai instrumentin
soittamista tai
itsenäiseen harjoitteluun uppoutumisesta ja ilmaisun hiomisesta, jolloin huomaamatta saattaa keho tai sen osat kuormittua äärimmilleen.

Aikataulujen ja työn suunnittelu tukee jaksamista 
Keskustele esiintyjien kanssa tuotannon harjoitusten ja esitysten aikataulusta, tarvittavasta työpanoksesta sekä valmistautumisen ja harjoittelun
vaatimasta työajasta. Huolehdi, että aikataulusuunnittelussa huomioidaan palautumisen tarve työpäivän aikana, intensiivisten tai erityistä herkkyyttä
vaativien työvaiheiden lomassa sekä tiiviimpien työjaksojen aikana. Huomioi aikataulusuunnittelussa myös esitys- tai harjoitustilassa tapahtuvan
muun samanaikaisen toiminnan (esimerkiksi pystytys tai purku) vaikutukset keskittymistä vaativien työtehtävien suorittamiseen. Huolehdi, että
esiintyjillä ja muulla henkilöstöllä on käytössään rauhallinen tila, jossa voi hengähtää ja elpyä työsuorituksesta. Hyvä työnsuunnittelu huomioi
mahdollisuuden työnkiertoon, liikkumiseen, istumiseen ja seisomiseen työvuoron aikana. Varmista, että esiintyjillä on mahdollisuuksia harjoitusten ja
tarvittaessa esityksen aikana esimerkiksi riittävään tauotukseen, elvyttävien vastaliikkeiden tekemiseen, venyttelyyn, levähtämiseen fyysisten
suoritusten välissä sekä jaloitteluun pidempään istuttaessa tai paikoillaan seistessä.
Hyvät työasennot tavaksi 
Kartoita yhdessä henkilöstön tai työryhmän jäsenten ja tarvittaessa työterveyshuollon kanssa kuormittavat työ- ja/tai soittoasennot. Opasta
kiinnittämään huomiota esimerkiksi luonnollisen ja rennon työ- tai soittoasennon ylläpitämiseen, virheasennon tiedostamiseen, kehossa ilmeneviin
jännitystiloihin tai alkaviin kiputiloihin. Ohjeista, että loukkaantuneena, ylirasittuneena tai sairaana ei harjoitella tai esiinnytä. Perehdytä ja opasta
henkilöstö tai työryhmän jäsenet huolehtimaan työ- ja soittoasennosta myös säätämällä esimerkiksi istuimet ja nuottitelineet sekä käyttämään
apuvälineitä (esimerkiksi soittotuet). Keskustele heidän kanssaan, millä tavoin työasentojen kuormitusta voitaisiin keventää.

Hyvästä ääniergonomiasta huolehditaan
Ääni on herkkä instrumentti ja oleellinen osa laulajien, muusikoiden, näyttelijöiden, laulunopettajien sekä muiden ääni- ja puhetyötä tekevien työkykyä.
Kestävää äänenkäyttöä tukevat äänestä huolehtiminen ja työtilanteiden asianmukaisesta ääniympäristöstä huolehtiminen (hyvä akustiikka ja ilmanlaatu,
äänenvahvistuslaitteiden käyttö, turhan taustamelun välttäminen). Äänityötä tekevän tulisi

tunnistaa oman äänensä rajat ja mahdollisuudet,
harjoitella hyvää äänentuottotekniikkaa ja -asennon ylläpitämistä (hengityselimistö ja kurkunpää voivat liikkua esteettömästi kunkin
äänentuottotilanteen edellyttämällä tavalla),
huolehtia äänenavaus- ja rentoutusharjoituksista sekä
tunnistaa äänioireet tai -häiriöt.

Äänihuulten jatkuva liiallinen kuormitus saattaa aiheuttaa kipua ja lyhytaikaisen tulehdustilan, mutta voi johtaa myös pidempiaikaisiin ongelmiin esimerkiksi
äänihuulikyhmyihin tai -kystaan. Yleisimpiä äänioireita ovat esimerkiksi äänen väsyminen tai käheytyminen, äänialan kaventuminen, laulamisen vaikeus,
puheen työläys, äänen sortuminen, kurkun kuivuus tai limaisuus, palan tunne kurkussa sekä rykimisen tarve. Mikäli äänioireita esiintyy jatkuvasti tai niiden
lisäksi on kurkkuoireita, tulee niin syiden selvittämiseksi ja asianmukaisen hoidon käynnistämiseksi on syytä hakeutua lääkärin hoitoon.

Äänityöhön valmistaudutaan 
Opasta äänityöhön valmistautumisesta. Kestävää äänenkäyttöä edistävät esimerkiksi valmistautuminen äänenkäyttöön äänenavausharjoituksilla,
huoneenlämpöisen veden juominen riittävän usein (kosteuttaa äänielimistöä ja pitää äänihuulten limakalvoa notkeana), äänen lepuuttaminen
harjoittelun ja harjoitusten lomassa, rentouttavien harjoitusten tekeminen äänenkäytön jälkeen sekä hyvä äänentuottoasento työtilanteessa. Huomioi
aikataulusuunnittelussa mahdollisuus äänityön tauottamiseen sopivin välein ja äänen palautumista tukien. Keskustele esiintyjien kanssa
mahdollisten äänioireiden tai -häiriöiden ilmenemisestä ja hoitoon hakeutumisesta niitä epäiltäessä tai niiden ilmaantuessa.
Ääniympäristö tukee ääniergonomiaa 
Huolehdi harjoitus- ja esitystilan hyvästä ilmanlaadusta, sopivasta ilmakosteudesta (pölyinen, tunkkainen ja kuiva ilma kertovat huonosta
ilmavaihdosta) sekä taustamelun poistamisesta mahdollisuuksien mukaan. Ohjeista äänentoistolaitteiston käyttöön, sillä sen avulla on mahdollista
vähentää äänielimistöä kuormittavaa voimakasta äänenkäyttöä.

Turvallisen liikkumisen ja toiminnan harjoitteluun on varattu riittävästi aikaa
Esiintyjien on pystyttävä liikkumaan ja toimimaan turvallisesti esimerkiksi

esiintymisasujen, jalkineiden, peruukkien, päähineiden ja naamioiden,
soittimien,
teatterisaseiden,
erikoistehosteiden,
tarpeiston ja muiden lavaste-elementtien kanssa.

Turvallista liikkumista ja toimintaa näiden kanssa tulee harjoitella riittävästi. Siirtymisen varsinaisen esityksen harjoitteluun tulisi tapahtua vasta sitten, kun
henkilö itse kokee olevansa tähän valmis. Esiintyjien lisäksi teknisen ja/tai muun henkilöstön on harjoiteltava heiltä edellytettyä toimintaa, jotta kaikkien
turvallinen työskentely voidaan aikatauluttaa sujuvaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi esityskauden aikana tulisi olla mahdollisuus vaativien koreogra�oiden,
akrobaattisten sarjojen, lavastevaihtojen jne. kertaamiselle, jotta toiminta ja ajoitukset säilyvät suunnitellulla tasolla.
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Jos esitystilassa on eri tasossa olevia, pyöriviä tai kallistettuja esitysalueita, tulee turvallisen toiminnan edellytyksiin kiinnittää erityistä huomiota lisääntyneen
tapaturmavaaran vuoksi.

Riittävä harjoittelu kunnossa 
Keskustele etukäteen esiintyjien ja muun henkilöstön kanssa koreogra�an ja muun toiminnan vaateista sekä tarvittavasta ajankäytöstä turvallisen
toiminnan ja liikkumisen harjoitteluun käytettävien asujen, jalkineiden, erikoistehosteiden, teatteriaseiden yms. kanssa. Sovi mahdollisista
muutoksista etukäteen. Varmista, että kaikkea toimintaa hiotaan ja harjoitellaan riittävän pitkään hyvissä valaistusolosuhteissa ennen kuin ne
yhdistetään toisiinsa sekä ääni- ja valoelementteihin. Siirtymisen tulisi tapahtua vasta sitten, kun henkilö(t) kokevat olevansa tähän valmiita. Arvioi
erilaisten vaihtojen (esimerkiksi kohtaus- ja lavastevaihdot) vaatima aika- ja henkilöresurssi, valaistusolosuhteiden riittävyys vaihtoihin sekä
liikuteltavien osien/elementtien paino, käsin tehtävän liikuttelun tarve ja liikuttelussa tarvittavat apuvälineet. Kiinnitä erityistä huomiota törmäysvaaran
ehkäisemiseen. Tarkista, että käsin siirrettävien taakkojen osalta hallitaan oikea nosto- ja siirtotekniikka (ns. jalkanosto) ja käytetään apuvälineitä.
Järjestä tarvittaessa nostetekniikkaan liittyvää koulutusta. Mikäli esiintyjät nousevat tarpeiston, tavaroiden tai huonekalujen päälle, niin huolehdi, että
ne soveltuvat tällaiseen käyttötarkoitukseen, ovat riittävän tukevia (vaarana kaatuminen tai liukuminen pois alta), niissä on tarvittavat kahvat tai
kaiteet sekä ne kantavat esiintyjän painon. Tarkista tarpeiston, tavaroiden tai huonekalujen kunto aina ennen harjoitusta ja esitystä, huolla/korjaa
tarvittaessa.
Turvallinen toiminta eri tasossa olevilla, pyörivillä tai kallistetuilla esitysalueilla 
Arvioi huolella tarve eri tasossa oleville, pyöriville tai kallistetuille esitysalueille. Jos vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ole käytettävissä, niin suunnittele ja
ohjeista turvallinen toiminta. Huomioi esimerkiksi alustamateriaali, kallistuksen jyrkkyys, tasojen korkeuserot, pyörimis-, nosto- tai laskunopeudet ja
näiden soveltuvuus suunnitellulle koreogra�alle ja muulle toiminnalle. Arvioi liikkuvan esitystilan osalta tarve kaiteille ja kahvoille, aika, jonka esiintyjät
ovat kallistetulla, eri tasoilla tai pyörivässä liikkeessä olevan alueella sekä tavaroiden, soittimien, kuljetuslaatikoiden tai lavasteiden paino, liikuttelun ja
kiinnittämisen tarve. Varmista myös, etteivät henkilöiden esiintymisasut, jalkineet, peruukit jne. sisällä takertumisvaaraa liikkuvaan rakenteeseen tai
ympäröivässä tilassa oleviin lavasteisiin tai rakenteisiin. Tarkista, että hätäpysäytys toimii ja arvioi hätäpysäytyksen mahdolliset seuraukset esiintyjille
ja lavasteille, soittimille jne. Huolehdi, että kaikki työtilanteessa toimivat hallitsevat liikkuvan esitysalueen hätäpysäytyksen. Varmista, että
esitysalueelle suunniteltua koreogra�aa ja muuta toimintaa on aluksi mahdollisuus harjoitella riittävästi ilman esiintymisasuja, lavasteita,
erikoistehosteita jne. Kun henkilö(t) kokevat olevansa valmiita, niin voidaan siirtyä harjoitteluun esiintymisasujen, lavasteiden, erikoistehosteiden jne.
kanssa.

Lennätyksiä, ilma-akrobatiaa, stuntteja tai taistelukohtauksia sisältävissä teoksissa huomioidaan esiintyjän kyky ja taidot suoriutua näistä, hänellä on
riittävästi aikaa harjoitella sekä esiintyjän ja muun henkilöstön turvalliset toimintatavat ovat ohjeistettu
Lennätys, ilma-akrobatia, stuntti tai taistelukohtaus on tapaturmavaaran sisältävä työtehtävä, jonka vuoksi tällaisen kohtauksen koreogra�an suunnittelusta
sekä harjoittelun ohjauksesta ja valvonnasta tulisi vastata siihen erityisesti perehtynyt koreogra�, ohjaaja tai muu pätevä henkilö. Lisäksi turvallinen toteutus
edellyttää esiintyjältä sopivaa terveydentilaa suorituksen vaativuus huomioiden, kykyä ja taitoa suorituksen tekemiseen, suorituksen riittävää harjoittelua sekä
luottamusta välineisiin ja ryhmän toisiin jäseniin. Näitä kohtauksia sisältävissä harjoituksissa ja esityksissä myös muiden ympärillä toimivien henkilöiden
turvallisuus on varmistettava ja sovittava toimintatavoista onnettomuustilanteessa.

Suorituksen riittävä harjoittelu varmistettu 
Keskustele esiintyjien ja muun henkilöstön kanssa etukäteen lennätyksestä, ilma-akrobatiasta, stuntista tai taistelukohtauksesta ja kartoita samalla
esiintyjien kokemat esteet työsuorituksen turvalliselle toteutukselle (esimerkiksi fyysinen suorituskyky, korkeanpaikan pelko, työsuoritukseen
vaikuttava lääkitys). Varmista, että lennätyksen, ilma-akrobatian, stuntin tai taistelukohtauksen suunnittelusta, toteutuksesta, välineistä sekä
harjoitusten ja esitysten valvonnasta vastaa siihen pätevä henkilö(stö). Sovi harjoittelun toteutuksesta, esitystilaan ja välineistöön perehdyttämisestä,
harjoittelun vaatimasta ajasta suorituksen vaativuus huomioiden sekä mahdollisten lisäharjoitusten tarpeesta. Tarkista, että esiintyjällä on luottamus
omiin taitoihinsa, hän kokee harjoittelun vahvistaneen suorituksen turvallista toteutusta ja hänellä on myös ollut mahdollisuus harjoitella
esityksenomaisissa olosuhteissa toisten esiintyjien kanssa ja esityksessä käytettävien esiintymisasujen, lavasteiden, valaistuksen tms. kanssa. Sovi
käytännöt, joilla kaikki asianosaiset tietävät lennätyksen, ilma-akrobatian, stuntin tai taistelukohtauksen harjoittelusta sekä harjoitus- tai esitystilan
rauhoittamisesta näitä varten esimerkiksi rajaamalla alue ja kieltämällä läpikulku tällä alueella. Arvioi tarve ammattimaisen stuntin käyttöön
tilanteissa, joissa voi olla korkea loukkaantumisriski tai työtehtävä vaatii lupaa (esimerkiksi laskuvarjohypyt, sukeltaminen).
Lennätykset sovituin toimintatavoin 
Huolehdi, että tekninen henkilöstö näkee koko ajan kiinnityspisteet, joiden varaan lennätettävä esiintyjä kiinnitetään. Sovi yhteydenpidosta esiintyjän
ja teknisen henkilöstön välillä ja katsekontaktin säilyttämisestä esiintyjään harjoitusten/esitysten aikana. Tarkista, että lennätysten alapuolinen alue
on tyhjä tavaroista eikä lennätyksen aikana ole takertumisvaaraa ympäröivässä tilassa oleviin rakenteisiin, tavaroihin tms. Tee erillinen riskinarviointi
lennätyksistä ja korkealla työskentelystä, jonka perusteella huolehdit putoamissuojauksesta ja valitset henkilökohtaiset putoamissuojaimet
tarvittaessa. Perehdytä henkilöstön toimimaan mahdollisissa hätätilanteissa. Varmista, että kaikki asianosaiset tietävät ja harjoittelevat, miten toimia
onnettomuustilanteessa. Konsultoi tarvittaessa lennätyksiin ja ripustuksiin perehtynyttä asiantuntijaa.

Alaikäiset esiintyjät perehdytetään turvalliseen toimintaan ja heidän turvallisuudestaan huolehtiminen myös hätätilanteissa on varmistettu
Alaikäiset esiintyjät tarvitsevat valvojan tai valvojia, eikä heitä saa jättää yksin esitys- tai harjoitustiloihin. Lisäksi on varmistuttava alaikäisiä koskevista
työaika- ja työsuojelumääräyksistä sekä haettava alle 14-vuotiaille esiintyjille poikkeuslupa aluehallintovirastolta.

Alaikäiset esiintyjät on perehdytettävä työtehtävien edellyttämällä tavalla työyhteisön/työryhmän toimintaan ja turvallisuuskäytäntöihin. Lisäksi on
varmistettava, että heidän turvallisuudestaan hätätilanteissa huolehditaan.

Alaikäisten esiintyjien turvallisuus huomioitu 
Nimeä vastuuhenkilö, joka valvoo ja ohjaa alaikäisten esiintyjien toimintaa työpaikalla, on tietoinen alaikäisten esiintyjien kanssa sovituista asioista
sekä osaa varautua mahdolliseen lasten ennalta arvaamattomaan toimintaan. Perehdytä alaikäinen esiintyjä työtehtävään, työpaikan olosuhteisiin ja
turvalliseen toimintaan esitystilassa (esimerkiksi odotusalueet, rajoitetun pääsyn alueet, takanäyttämöllä toimiminen) ikätaso huomioiden. Huomioi
myös alaikäisen ikätasoon liittyvät tarpeet (sosiaalitilat, lepo, ruokailu) ja järjestä asialliset pukutilat. Huolehdi, että alaikäisille suunnattu
turvallisuusinfo kerrataan säännöllisesti ja alaikäisiä muistutetaan sovittujen sääntöjen noudattamisesta. Varmista, että alaikäisiä esiintyjiä
kohdellaan kunnioittavasti eikä heihin kohdistu epäasiallista työkäyttäytymistä. Tarkista, että työajat ja työn tauotus toteutuvat säädösten mukaisesti.
Huolehdi, että esiintymisasut, peruukit, tarpeisto yms. ovat alaikäiselle soveltuvia sekä meikeissä ja maskeerauksessa käytetään turvallisia aineita.
Vältä lasten altistamista teatterisavuille. Jos tuotanto toteutetaan ulkoilmassa tai siinä käytetään erikoistehosteita, eläimiä tms., niin erityistä
huomiota on kiinnitettävä alaikäisten turvallisuuden varmistamiseen ikätaso huomioiden.
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Esitykseen osallistuvan yleisön jäsenen/jäsenten turvallisuudesta on huolehdittu
Yleisöstä esitystilaan kulkevien henkilöiden turvallisuuden huomiointi pitää ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa, jotta esiintyvä ja tekninen henkilöstö voi
sopia turvallisuuskäytännöistä ennakkoon esimerkiksi kuka vastaa henkilön turvallisesta kulkureitistä esitystilan ja katsomon välillä tai turvallisuudesta
hätätilanteessa. On myös huomioitava, että yleisön osallistumisesta esitykseen on tiedotettava heille ennakkoon.

Yleisön osallistumiseen on varauduttu 
Arvioi riskit, jotka liittyvät yleisön esitykseen osallistumiseen ja suunnittele hallintatoimet riskin pienentämiseen tai poistamiseen. Kiinnitä erityistä
huomiota yleisön jäsenen turvalliseen liikkumiseen katsomosta esitystilaan ja takaisin (häikäistyminen, kompastumisvaara) sekä sovi henkilöstön
kanssa, miten toimitaan mahdollisessa hätätilanteessa, jos yleisön jäsen on esitystilassa.

Eläinten osallistumisesta esitykseen tiedotetaan ajoissa, niiden turvalliseen käsittelyyn perehdytetään sekä eläinten hoito ja kohtelu on asiallista
Jo suunnitteluvaiheessa on tuotannon henkilöstön tai työryhmän jäsenten kanssa on keskusteltava eläinten osallistumisesta esitykseen sekä siitä, millaista
toimintaa se heiltä edellyttää. Lisäksi on huomioitava henkilöiden mahdolliset eläinallergiat ja yliherkkyydet.

Henkilöstön tai työryhmän jäsenten on koettava olonsa turvalliseksi eläinten ollessa läsnä, ja tämä edellyttää esimerkiksi

eläintenhoitajan tai muun pätevän henkilön opastusta eläimen oikeanlaiseen käsittelyyn esityksessä,
eläinten terveydentilan tarkistamista eläinlääkäritodistuksista,
eläimen kohtelua ja hyvinvoinnista huolehtimista koko tuotannon ajan (esimerkiksi voinnin seuranta, ruokinta, eläimen kuljetus) sekä
toimintatapojen sopimisesta hätätilanteisiin (esimerkiksi eläinten aiheuttamat tapaturmatilanteet, eläinten evakuointi).

Lisäksi on sovittava, miten huolehditaan työ-, esitys- ja harjoitustilojen siisteydestä ja eläinten jätösten siistimisestä sekä missä eläimet oleskelevat
harjoitusten ja esitysten aikana.

Eläinten käsittely asianmukaista 
Keskustele jo suunnitteluvaiheessa esiintyjien ja muun henkilöstön kanssa eläinten osallistumisesta tuotantoon. Kannusta heitä kertomaan, miten he
kokevat eläinten osallistumisen tuotantoon sekä mahdollisista eläinallergioista ja yliherkkyyksistä. Kerro henkilöstölle eläinten kanssa toimimisesta ja
siihen liittyvistä riskeistä, miten eläimistä huolehditaan tuotannon aikana, miten toimitaan eläinten aiheuttamissa vaara- tai vahinkotilanteissa sekä
miten eläinten evakuointi toteutetaan hätätilanteissa. Mikäli päätetään, että eläinten osallistuminen tuotantoon on tarpeen, niin varmista mahdollinen
lupatarve viranomaisilta sekä esitystilan käytännöt eläinten osalta. Palkkaa asiantuntija (eläintenhoitaja tai muu pätevä henkilö), joka varmistaa
eläinten asianmukaisen kuljetuksen, hoidon ja kohtelun tuotannon aikana, huolehtii yhteistyöstä eläinlääkärin kanssa sekä perehdyttää esiintyjät ja
muun henkilöstön turvalliseen toimintaan eläinten kanssa. Perehdytä asiantuntija tuotantoon, yhteistyöhön esiintyjien ja muun henkilöstön kanssa
sekä eläimiltä vaadittavaan toimintaan esityksessä. Varmista, että esiintyjät ja muu henkilöstö on ensin opastettu eläinten käyttäytymiseen,
varotoimiin (esimerkiksi eläimen säikähtäminen, potkujen tai puremien välttäminen) sekä käsittelyyn tuotannon edellyttämällä tavalla. Siirry
varsinaisen toiminnan harjoitteluun vasta, kun perehdyttäminen on tehty ja huolehdi, että harjoittelulle on varattu riittävästi aikaa. Muistuta eläinten
kanssa tekemisissä olevaa henkilöstä huolehtimaan käsihygieniasta sekä huolehdi mahdollisista suojavaatteista ja ensitarvikkeista. Ohjeista, että
eläintä tulee tarkkailla koko ajan, sillä eläimen käyttäytyminen voi olla ennalta-arvaamatonta ja aiheuttaa yllättäviä vaaratilanteita. Sovi käytännöt
siisteydestä huolehtimiseen.

Hyvinvointi ja sujuva työyhteisön/-ryhmän toiminta
Henkilöstö ja työryhmän jäsenet perehdytetään työpaikan toimintaan, työtehtäviin työpaikkakohtaisiin ohjeisiin ja turvallisiin toimintatapoihin
Perehdyttäminen ja työnopastus sitouttaa henkilöstön ja työryhmän jäsenet työhön sekä työpaikan/-ryhmän toimintatapoihin. Perehdyttäminen on jatkuva
prosessi, joka parantaa työn sujuvuutta, edistää työmotivaatiota sekä turvallisuutta työssä. Koska työryhmän jäsenet voivat tulla myös työpaikan ulkopuolelta
ja osallistua yksittäisiin tuotantoihin (kuten vierailevat ohjaajat, taiteilijat, suunnittelijat, tekninen henkilöstö), niin myös heidän perehdyttämiseensä tulee laatia
suunnitelma ja aikataulu. 

Käytännössä perehdyttämisestä vastaa usein lähin esimies tai työryhmän vastuuhenkilö. Perehdytys ja työnopastus tulee tehdä kirjalliseen suunnitelmaan
perustuen, jossa on kuvattuna perehdytettävät ja opastettavat asiat. Näin varmistetaan, että jokainen perehdytettävä saa yhtäläiset tiedot sekä seurataan
perehdytyksen etenemistä ja arvioidaan sitä. Dokumentti allekirjoitetaan perehdytyksen tai opastuksen päättyessä ja se jää esimiehelle.

Perehdytys ja työnopastus tavaksi 
Laadi perehdyttämiseen kirjallinen suunnitelma ja perehdytysaineisto sekä pidä ne ajan tasalla. Sovi perehdyttämistehtävistä ja -vastuista sekä
dokumentoinnista. Perehdytä jokainen työntekijä/työryhmän jäsen työpaikan toimintatapoihin, työssään tarvitsemiinsa koneisiin ja laitteisiin,
turvallisuusvälineisiin sekä turvallisiin työskentelytapoihin tuotannon eri vaiheissa ennen töiden aloittamista, sekä aina työpaikalla tapahtuneiden
muutosten jälkeen. Perehdytä työntekijä myös pidemmän poissaolon jälkeen. Seuraa perehdytysten toteutumista. Pyydä palautetta perehdytyksen
onnistumisesta sekä ehdotuksia perehdyttämisen kehittämiseksi.
Sovi käytännöt vikojen ja puutteiden ilmoittamiseen 
Varmista, että työpaikalla sovittu menettelytavat koneiden, laitteiden, työvälineiden, ripustusten sekä sähkölaitteiden ja -johtojen kunnon
tarkistamiseen ennen työn aloittamista sekä havaittujen vikojen tai puutteiden ilmoittamiseen. Nimeä vastuuhenkilö ilmoitusten käsittelyyn ja
tarvittavien toimenpiteiden suunnitteluun vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Edellytä, että henkilöstö/työryhmän jäsen ilmoittaa havaintonsa
vastuuhenkilölle tai esimiehelleen sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Huolehdi, että myös vieraileva henkilöstö tai toisten työnantajien palveluksessa
olevat henkilöt tietävät nämä menettelytavat.

Työntekijä tai työryhmän jäsen on tietoinen työterveyshuollon palveluista sekä toimintatavoista sairaus- ja tapaturmatilanteissa
Työterveyshuolto tukee henkilöstön hyvinvointia työssä ja sitä kautta turvaa menestyksellistä toimintaa. Työantajan on aina järjestettävä työterveyshuollon
ennaltaehkäisevät palvelut työntekijöilleen ja myös osa- tai määräaikaisessa työsuhteessa oleville henkilöille. Työterveyshuollon toteuttaman sairaanhoidon
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osuus on vapaaehtoinen järjestettävä. Palvelut on järjestettävä vaikka yrityksessä olisi vain yksi työntekijä. Yrittäjille/itsensä työllistäjille työterveyshuollon
järjestäminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.

Tavoitteena on yhteistoimin edistää:

työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä,
työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta,
henkilöstön terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa sekä
työyhteisön toimintaa.

Työterveyshuollon toiminta ja sisältö sovitaan aina yrityksessä tehtävän työn, työolosuhteiden sekä työntekijöihin liittyvien tekijöiden perusteella. Ne
selvitetään työpaikkaselvityksellä, jossa arvioidaan työn ja työympäristön vaikutukset terveyteen sekä terveystarkastusten tarve erityistä sairastumisvaaraa
aiheuttavissa töissä. Työpaikkaselvityksen yhteydessä työterveyshuolto voi auttaa pienen yrityksen riskinarvioinnissa, jonka tekeminen kuuluu työnantajan
velvollisuuksiin.

Työterveyshuollon toiminta ja sisältö sovitaan aina tehtävän työn, työolosuhteiden sekä henkilöstöön liittyvien tekijöiden perusteella. Ne selvitetään
työpaikkaselvityksellä, jossa arvioidaan työn ja työympäristön myönteiset ja kielteiset vaikutukset terveyteen sekä terveystarkastusten tarve erityistä
sairastumisvaaraa aiheuttavissa töissä. Työpaikkaselvityksen yhteydessä työterveyshuolto voi auttaa pienen yrityksen riskinarvioinnissa, jonka tekeminen
kuuluu työnantajan velvollisuuksiin. Selvityksen perusteella työterveyshuolto tekee ehdotuksen yrityksen työterveyshuollon toimintasuunnitelmaksi, josta
heidän on aina keskusteltava ja sovittava yrityksen kanssa. Tämä kirjallinen toimintasuunnitelma ohjaa jatkossa yrityksen ja työterveyshuollon
yhteistoimintaa. Siihen kannattaa liittää kustannusarvio.

Työterveyshuollon kanssa sovitaan myös esimerkiksi sairauspoissolokäytännöistä, työkyvyn seurantaan ja varhaiseen tukeen kuuluvista toimista, työpaikan
päihdeohjelmasta ja hoitoonohjausmenettelystä.

Järjestä toimiva työterveyshuolto 
Tiedota henkilöstölle työterveyshuollon palveluista ja aukioloajoista sekä pidä työterveyshuollon yhteystiedot, toimintasuunnitelma ja
työpaikkaselvityksen raportti esillä esim. ilmoitustaululla. Ole säännöllisesti yhteydessä työterveyshuoltoon ja sovi esimerkiksi terveystarkastuksista,
työkyvyn tuen toimintakäytännöistä ja työpaikkaselvityksen tekemisestä heidän kanssaan.
Toiminta sairastuessa ja tapaturmatilanteissa 
Laadi kirjalliset ohjeet siitä, miten toimitaan sairastuessa ja tapaturmatilanteissa (poissaoloilmoitus, hoitoon hakeutuminen). Liitä ne osaksi
perehdytysmateriaalia ja päivitä tarvittaessa. Varmista, että työntekijä tietää, miten toimia sairastuessaan tai joutuessaan työ- tai
työmatkatapaturmaan. Huolehdi siitä, että sattuneiden työ- ja työmatkatapaturmien syyt selvitetään, tehdään tarvittavat toimenpiteet ja
keskustellaan yhdessä, miten vastaavanlaisen tilanteen synty ehkäistään.

Työntekijä tai työryhmän jäsen on tietoinen työsuojelutoiminnasta työpaikalla ja yrityksellä/yhteisöllä on käytössä ennakoivaa turvallisuustoimintaa tukevat
toimintatavat
Työnantajan ja henkilöstön on yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työpaikalla. Työnantaja vastaa vaarojen arvioinnista ja työn
jatkuvasta tarkkailusta sekä tarvittavista kehittämistoimista. Nämä kuvataan työsuojelun toimintaohjelmassa.

Turvallisuushavaintojen tekeminen (vaaratilanne-, läheltä piti -ilmoitus tai turvallisuuspoikkeama) on toimintatapa, jolla henkilöstön on kätevä ilmoittaa
huomaamistaan turvallisuutta uhkaavista tekijöistä ja näin osallistua työpaikan turvallisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Erilaisia vaaratilanteita tai
läheltä piti -tilanteita esiintyy työpaikoilla merkittävästi enemmän kuin varsinaisia työtapaturmia. Läheltä piti -tilanteista ilmoittamisen on osoitettu myös
vähentäneen tapaturmien esiintymistä työpaikoilla. Tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden raportointi ja niiden analysointi antaa tietoa erilaisista turvallisuutta
uhkaavista tekijöistä ja korjaamista vaativista asioista työtehtävissä, toimitiloissa tai työprosessissa. Näitä havaintoja voidaan käyttää myös lähtötietoina
riskinarvioinnissa.

Työsuojelun toimintaohjelma käytössä 
Toteuta vaara-, haitta- ja kuormitustekijöiden tunnistaminen, niiden arviointi sekä toimenpiteiden suunnittelu yhteistyössä henkilöstön/työryhmän
jäsenten kanssa. Käsittele riskienarviointi ja sen perusteella tehty työsuojelun toimintaohjelma heidän kanssaan ja pidä se kaikkien näkyvillä
esimerkiksi ilmoitustaululla. Toteuta suunnitellut toimenpiteet sovitusti. Päivitä riskinarviointi ja toimintasuunnitelma yhdessä henkilöstön kanssa
vuosittain ja aina muutostilanteissa.
Turvallisuushavainnoista ilmoitetaan 
Huolehdi, että käytössä on toimiva tapa ilmoittaa turvallisuushavainnoista. Opasta havaintojen tekemiseen ja sitouta henkilöstö/työryhmän jäsen
kertomaan niistä. Keskustele havainnoista ja niiden edellyttämistä toimenpiteistä heidän kanssaan. Huolehdi, että sovitut toimenpiteet tulee tehtyä.
Anna henkilöstölle palautetta havainnoista sekä toimenpiteistä. Huolehdi myös sattuneiden tapaturmien syiden selvittämisestä ja vastaavanlaisten
tilanteiden ehkäisemisestä yhdessä henkilöstön kanssa.
Henkilönsuojainten hankinta ja huolto hallinnassa 
Tee henkilönsuojainten valinta työpaikan riskinarvioinnin perusteella. Varmista, että suojaimet ovat tyyppihyväksyttyjä, suojaimen suojaustaso on
oikeanlainen ja suojaimet ovat tarvittaessa yhteensopivat myös muiden suojainten kanssa. Perehdytä henkilöstö suojainten käyttöön,
asianmukaiseen säilyttämiseen ja puhdistukseen. Edellytä ja valvo suojainten käyttöä. Valitse ja nimeä henkilönsuojaimista vastaava henkilö.
Varmista, että suojainten säilytys ja huolto tehdään valmistajien ohjeiden mukaisesti.

Työntekijällä/työryhmän jäsenellä on vaikutusmahdollisuuksia työhönsä, työjärjestelyt ovat toimivat sekä hänen osaamistaan arvostetaan ja kehitetään
Esittävä taide alana kehittyy jatkuvasti ja tämä lisää työn vaativuutta. Henkilöstön/työryhmän jäsenen ammattitaito ja sen kehittäminen ovat työpaikan
keskeinen pääoma. Työn vaatimusten kasvaessa tulee huolehtia siitä, ettei henkilön kokemus oman työnsä hallinnasta heikkene ja lisää henkistä
kuormittumista. Tätä voidaan edistää sillä, että henkilöstö tai työryhmän jäsenet

kokevat tulevansa arvostetuksi ja kuulluksi,
töiden jakaminen tapahtuu tasapuolisesti sekä
voivat vaikuttaa työn sisältöön ja työjärjestelyihin (tuotannon aikataulut, työajat, työn määrä ja työtahti, työn tauotus, työvälineet, työtilat, tiedonkulku,
tuotannon muutosten suunnittelu).
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Työyhteisössä tulisi keskustella myös toimintatavoista yllättävissä tilanteissa kuten sairauspoissaolot sekä sijaisjärjestelyistä poissaolojen aikana.

Hyvä työnjako ja vaikutusmahdollisuudet työhön 
Määrittele henkilöstön/työryhmän jäsenten tehtävänkuvat, työn tavoitteet ja huolehdi sopivan monipuolisesta tehtävänkuvasta. Tue
henkilöstön/työryhmän jäsenten jatkuvaa oppimista ja kehittymistä työssään. Tarkkaile, vastaako työn vaatimukset henkilöstön/työryhmän jäsenten
osaamista ja tukeeko aikataulusuunnittelu työn turvallista toteutusta sekä aiheuttavatko nämä henkilöille yli- tai alikuormittumista. Keskustele työn
sisällöstä (työn määrä ja työtehtävien sopiva vaativuus) ja työjärjestelyistä (työajat, työnkierto, tiedonkulku, työvälineet ja -tilat) säännöllisesti
henkilöstön/työryhmän jäsenten kanssa.

Työntekijä/työryhmän jäsen saa tukea esimieheltään tai muulta vastuuhenkilöltä ja työtovereiltaan, yksintyöskentelyyn on riittävät valmiudet sekä henkilöt
tulevat hyvin toimeen toistensa kanssa
Hyvässä työyhteisössä on kannustava ja keskusteleva ilmapiiri ja yhteistyö henkilöiden välillä toimii. Oikeudenmukaisuus, tasapuolinen kohtelu ja rakentava
palaute ovat mukana esimiesten tai vastuuhenkilöiden toiminnassa. Hyvässäkin työyhteisössä syntyy ajoittain henkilöiden välisiä kon�ikteja ja ristiriitoja sekä
saattaa esiintyä epäasiallista työkäyttäytymistä. Tärkeää on, että työyhteisössä sovitaan toimintatavoista sekä puututaan ristiriitoihin ja epäasialliseen
työkäyttäytymiseen ajoissa.

Osa työtehtävistä saattaa sisältää myös yksintyöskentelyä. Turvallinen yksintyöskentely tulee varmistaa opastamalla ja perehdyttämällä.
Yksintyöskentelevällä tulee olla myös käsitys työympäristön vaaroista ja tarvittavista turvatoimista.

Rakentakaa hyvä ilmapiiri ja antakaa palautetta 
Kehitä työ- ja toimintatapoja yhdessä henkilöstön kanssa, ja välitä tietoa hyvistä työtavoista. Kuuntele, kannusta, anna palautetta ja keskustele – eli
toteuta rakentavan työyhteisön kulmakivet. Huolehdi työpaikan sisäisestä tiedonkulusta. Järjestä henkilöstölle/työryhmän jäsenille säännöllisiä
palavereita, joissa voidaan suunnitella työtä, vaihtaa työhön liittyviä kokemuksia ja osaamista sekä kehittää työtapoja. Seuraa työilmapiiriä
säännöllisesti.
Ristiriitoihin puututaan 
Sovi työyhteisössä vastuullisesta työkäyttäytymisestä. Laadi toimintaohjeet epäasiallisen kohteluun ja ristiriitoihin puuttumiseksi ja sisällytä ne
osaksi perehdytysmateriaalia. Perehdytä koko työyhteisö toimintaohjeisiin, joilla he voivat puuttua kiusaamiseen, häirintään, muuhun epäasialliseen
kohteluun ja ristiriitoihin. Selvitä esille tulleet ongelmat heti, niin tilanne saadaan useimmiten helpoimmin ratkaistua.
Turvallinen yksintyöskentely 
Opasta ja perehdytä henkilöstö tai työryhmän jäsenet yksintyöskentelyä edellyttävien työtehtävien turvalliseen toteutukseen. Huolehdi
yksintyöskentelevien mahdollisuuksista yhteydenpitoon toisten työntekijöiden ja esimiehen kanssa. Varmista, että yksintyöskentelevät tietävät myös,
miten toimia erilaisissa ongelmatilanteissa ja pystyvät hälyttämään apua tarvittaessa. Pyri rajoittamaan yksintyöskentelyyn käytettävää aikaa.

Työntekijä/työryhmän jäsen osaa toimia oikein hätä- ja uhkatilanteissa
Mahdollisissa hätä- ja uhkatilanteissa toimiminen on vaativa tehtävä. Työ-, harjoitus- ja esitystiloihin laaditut selkeät turvallisuusohjeet, kirjallinen turvallisuus-
ja pelastussuunnitelma, ensiapu- ja alkusammutuskoulutukset ja säännöllinen harjoittelu vahvistavat osaamista ja myös selviämistä alkusammutustaitoja tai
ensiapua vaativista tapaturma- ja onnettomuustilanteista todellisen paikan tullen.

Yleisön jäsenen tai jäsenten kanssa esiintyviä ongelmallisia tai uhkaavia tilanteita varten esiintyjillä ja muulla henkilökunnalla on oltava tiedossa, miten näissä
tilanteissa toimitaan ja hälytetään apua. Mikäli yksikössä käsitellään käteistä rahaa, tulee henkilöstön tai työryhmän jäsenten tietää turvalliset toimintatavat
rahan käsittelyyn ja miten toimia mahdollisissa ryöstö- tai varkaustilanteissa.

Toimintaohjeet, turvallisuus- ja pelastussuunnitelma kunnossa 
Laadi henkilöstölle/työryhmän jäsenille kirjalliset toimintaohjeet hätä- ja onnettomuustilanteisiin sekä yleisöstä tulevaan uhkatilanteeseen (esim.
epäasiallinen tai väkivaltainen käytös). Järjestä henkilöstölle koulutusta ja harjoituksia säännöllisesti siitä, miten toimia näissä erilaisissa tilanteissa
toimitaan. Laadi turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, jossa on kuvattuna työpaikan varautuminen vaaratilanteisiin ja pelastustoimintaan. Käsittele
sekä toimintaohjeet että turvallisuus- ja pelastussuunnitelma säännöllisesti henkilöstön kanssa ja pidä dokumentit esillä.
Ensiapu- ja alkusammutustaidot hallinnassa 
Huolehdi henkilöstön/työryhmän jäsenen ensiapu- ja alkusammutuskoulutuksesta osana henkilöstökoulutusta. Ensiapukoulutusta on mahdollista
järjestää myös työterveyshuollon kautta (sisällytä koulutus työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan). Huolehdi, että työpaikalta, työpisteistä ja
muista soveltuvista tiloista, löytyvät tarvittavat ensiapu- ja alkusammutusvälineet. Tarkista ensiapuvälineet säännöllisesti; työterveyshuollosta saat
myös neuvoja ensiapuvalmiuden ylläpitämiseen. Tarkista ja huolla alkusammutusvarusteet valmistajien ohjeiden mukaisesti.
Turvallinen rahan käsittely ja toiminta ryöstö- ja varkaustilanteiden varalle ohjeistettu 
Laadi toimintaohjeet rahan ja pohjakassan käsittelyyn, säilyttämiseen ja kuljettamiseen sekä tarvittaessa tilitykseen. Liitä ohjeisiin mukaan toiminta
ryöstö- ja varkaustilanteiden varalle. Perehdytä henkilöstö tai työryhmän jäsenet ohjeeseen ja edellytä, että toimintaohjeita noudatetaan. Säännöllinen
harjoittelu ja koulutus tukee kuljettajan turvallista toimintaa mahdollisissa uhkatilanteissa. Huolehdi, että ryöstön tai varkauden uhkaa kokenut tai
uhriksi joutunut henkilöstön tai työryhmän jäsen saa mahdollisuuden puhua tapahtuneesta ottamalla yhteyttä esimerkiksi työterveyshuoltoon.

Kiertuetoiminta
Kiertuetoiminnan/vierailuesityksen suunnittelussa on mukana kiertueeseen/vierailuun liittyvät työterveys- ja turvallisuuskysymykset sekä niiden perusteella
määritetty realistinen aikataulu
Työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvät asiat tulee olla mukana kiertuetoiminnan/vierailuesityksen suunnittelussa jo alusta alkaen. Kaikkien kiertue- tai
vierailutuotantoon osallistuvien tulisi yhdessä keskustella ja arvioida 

ohjeistus ja perehdytys turvallisiin työ- ja toimintatapoihin kiertueen eri toimintojen aikana (matkat, pystytykset, esitykset, purku)
erityistarpeet ja tarvittavat luvat (kuten erikoistehosteet, lennätykset, pyrotekniikka),
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tarvittavat lavarakenteet, ripustukset, sähkötekniikka sekä koneet ja laitteet (jos ulkoilmatuotanto, niin sovelluttava erilaisiin sääolosuhteisiin),
esitysten äänitasot ja mahdollinen kuulonsuojauksen tarve,
riittävä henkilöstön määrä sekä mahdolliset sijaisjärjestelyt,
realistinen aikataulu: matkat, yllättävien muutosten selvittämiset, pystytykset, esitykset/kuvaukset, purut ja lepopäivät (työ- ja lepoajat sekä
kokonaistyöaika huomioiden),
toimintaohjeet sairastumisen tai työtapaturman varalta,
vastuullisen työkäyttäytymisen periaatteet ja
käyttöturvallisuustiedotteet käytettävistä kemikaaleista, tehostesavuista tai muista aineista.

Mikäli kiertue suuntautuu ulkomaille, on yllä olevan lisäksi etukäteen tarkistettava esimerkiksi kohdemaiden työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyvät
säädökset, henkilöstön ammattipätevyyksien voimassaolo kohdemaassa, muut dokumentit kuten tullin vaatimat selvitykset, mahdollisten rokotusten ja
terveystarkastusten tarve sekä vakuutusturva.

Vastaanottavan tahon tilat on suositeltava tarkistaa etukäteen, joko käymällä tai pyytämällä tiedot etukäteen ainakin seuraavista asioista:

esitys-, sosiaali- ja muut tilat (ulkoilmaesityksissä niiden erityispiirteet huomioiden),
ulkoalueilla liikkuminen (ajo- ja jalankulkuväylät, lastaus- ja purkupaikat, sisäänkäynnit),
kone- ja laiteturvallisuus sekä sähkötekniikka,
ripustuksia ja lavarakenteita koskeva tilatekniikka,
vastuullisen työkäyttäytymisen periaatteista sekä
paloturvallisuudesta ja poistumisteistä.

Kaikki osapuolet tietoisiksi 
Varmista, että kiertuetuotannon tai vierailuesitysten suunnitteluvaiheessa tunnistetaan kaikki osallistuvat toimijatahot ja selvitetään kunkin toimijan
vastuuhenkilö(t). Sovi vastuuhenkilöiden kanssa siitä, miten yhteydenpito hoidetaan eri tahojen välillä ja mistä työturvallisuuteen liittyvistä asioista
keskustellaan. Kirjaa yhdessä sovitut asiat muistioksi, ja pyydä kutakin tahoa välittämään sovitut asiat tiedoksi omalle henkilöstölleen. Selvitä
kiertueella/vierailuesityksissä tarvittava vakuutusturva ja esitystä koskevat luvat. Mikäli kiertue/vierailut suuntautuvat ulkomaille, tarkista myös
esimerkiksi kohdemaiden työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyvät säädökset, tullaussäädökset, ammattipätevyyksien voimassaolo, rokotusten ja
terveystarkastusten tarve sekä kohdemaan edellyttämät matkustusasiakirjat.
Pyydä esityspaikan tiedot ennakkoon 
Pyydä esityspaikalta teknisten tietojen lisäksi tiedot heidän riskinarvioinnistaan, turvallisuussuunnitelmista, paloturvallisuudesta sekä
turvallisuuskäytännöistä (esimerkiksi turvallisuuskierrosten toteutus, vaara- ja läheltä piti -tilanteiden ilmoittamiskäytännöt). Tarkista esityspaikalta,
onko sellaisia kemikaaleja, aineita tai erikoistehosteita, joita heidän tiloissaan ei saa käyttää. Nimeä vastuuhenkilö, joka perehtyy esityspaikan
toimittamaan materiaaliin ja perehdyttää muut työryhmän jäsenet siihen. Toimita esityspaikalle tuotannon teknisten vaatimusten (esimerkiksi
äänentoisto, valaistus, käytettävät laitteet) lisäksi myös tuotantoa koskeva riskinarviointi ja tiedot tuotannossa noudatettavista
turvallisuuskäytännöistä. Sovi tarvittaessa esityspaikan teknisen henkilökunnan osallistumisesta tuotannon toteutukseen. Sovi myös siitä, miten
esityspaikan vastuuhenkilö perehdyttää tuotannon vastuuhenkilöt esityspaikalla sekä miten tuotannon vastuuhenkilö välittää nämä tiedot muille
tuotantoon tai esitykseen osallistuville henkilöille.

Matkustus- ja majoitusjärjestelyt suunnitellaan esiintyjien ja henkilöstön jaksamista tukien
Kiertue sisältää aina matkustamista, jolloin hyvällä reittisuunnittelulla voidaan vaikuttaa matkustamisen aiheuttamaan väsymykseen. Lisäksi
matkustamiseen liittyvässä aikataulusuunnittelussa tulee huolehtia, että eri ammattiryhmien erilaiset työajat ja työtehtävät kiertueen aikana tulevat
huomioiduiksi. Lepo ja uni ovat keskeisiä henkilöiden jaksamisen kannalta ja tukevat myös työturvallisuutta. Väsymys on selkeä työtapaturman riskitekijä.

Majoitus- ja matkustusjärjestelyt kunnossa 
Pyri valitsemaan matkustamisen kannalta lyhimmät ja nopeimmat reitit, huomioiden tuotannon budjetti, kuljetettavan tavaran määrä sekä
esitystilojen etäisyydet. Tärkeätä on, että matkustaminen toteutuisi mahdollisimman vähän kuormitusta aiheuttaen ja jättää riittävän lepoajan
henkilöstölle. Valitse majoituspaikat mahdollisimman läheltä esityspaikkaa, jolloin siirtymät tapahtuvat nopeasti. Tarkista, että majoituspaikan
huoneet ovat vähintään perustasoiset, jotta olosuhteet olivat asianmukaiset henkilöstön levon tukemiseksi. Huolehdi, että mahdollisista
erityisruokavalioista ilmoitetaan etukäteen esityspaikalle tai majoituspaikkaan.

Esiintyjät ja henkilökunta saa hyvissä ajoin etukäteen tietoa kiertueen erityispiirteistä sekä esiintymistilojen työterveys- ja -turvallisuustekijöistä
Kiertuetoiminta vaatii paljon etukäteisvalmisteluja. Kaikkien kiertueella mukana olevien tulee saada ajoissa tietoa kiertueen ja esityspaikkojen
työturvallisuudesta, kiertueen aikatauluista ja sille osallistuvista henkilöistä ja kiertueen edellyttämästä matkustamisesta. Esityspaikalta tulee etukäteen
varmistaa myös, että esiintyjillä, teknisellä ja avustavalla henkilöstöllä on käytössään asianmukaiset sosiaali- ja taukotilat.

Ulkomaille suuntautuvissa kiertueissa myös terveyteen liittyvät toimenpiteet kuten rokotukset on tiedotettava hyvissä ajoin.

Kiertuetoiminnan yhteinen suunnittelu 
Keskustele henkilöstön/työryhmän jäsenten kanssa kiertueen toteutuksesta, aikataulutuksesta, matkustuksesta ja vastaanottavilta esityspaikoilta
saaduista tiedoista. Kerro ulkomaankiertueen osalta esimerkiksi kohdemaat, niiden turvallisuustilanteen ja sääolosuhteet, tarvittavat rokotukset ja
muut mahdolliset terveydentilaan vaikuttavat tekijät (esimerkiksi hygieniatason vaihtelu kohdemaasta riippuen). Konsultoi tarvittaessa rokotuksiin ja
terveyteen liittyvissä kysymyksissä työterveyshuoltoa. Laadi henkilöstön kanssa varahenkilösuunnitelma yllättävien sairastapausten varalle.
Varmista, että kiertueen vastuuhenkilöllä on kiertueen ajan tiedossaan kiertueelle osallistuvien henkilöiden lähiomaiset sekä henkilöiden mahdolliset
allergiat tai lääkitykset, joista terveydenhuoltohenkilöstön tulisi hätätilanteessa olla tietoisia. Keskustele myös kiertueen aikana henkilöstön
kokemuksista ja pyri korjaamaan esille tulevat epäkohdat. Suunnittele huolellisesti, miten ja mihin kiertueella tarvittavat tarvikkeet, välineet ja
materiaalit pakataan, jotta niitä olisi mahdollisimman kätevä pakata, purkaa ja liikutella (esimerkiksi pyörälliset ja kevyet kuljetuslaatikot tai -laukut).
Arvioi myös tarve apuvälineille (esimerkiksi pumppukärryt).

Kiertueen tekninen henkilökunta on mitoitettu kiertueen tarpeiden mukaan
Kiertueen tekninen henkilökunta vastaa fyysisesti raskaista työvaiheista tiukassa aikataulupaineessa. Pystytykseen ja purkuun liittyville työtehtäville tulee
laatia realistinen aikataulu ja varata riittävästi teknistä henkilöstöä, sillä pitkien työpäivien aiheuttama väsymys ja kiire lisäävät merkittävästi tapaturmavaaraa.
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Kiertuetoiminnassa henkilöiden ja tavaroiden, soittimien tms. kuljetukset toteutetaan erilaisin ajoneuvoin. Jos ajoneuvon massa tai ajoneuvolle rekisteröity
henkilömäärä sitä edellyttävät, niin ammattiliikennettä koskevia ajo- ja lepoaika-asetuksia tulee noudattaa. Kiertueen vastuuhenkilön on varmistettava, että
kuljettajana toimivan kiertueryhmän jäsenen osalta asetusta noudatetaan tai tarkistettava, että kuljetuksista vastaava toimija huolehtii ajo- ja lepoaika-
asetuksen noudattamisesta. 

Riittävästi teknistä kiertuehenkilöstöä 
Arvioi huolella, mitä kiertueen toteutuksen eri vaiheet vaativat ajallisesti matkustamisen, kuljetusten, pystytysten ja purkujen osalta ja millainen
määrähenkilöstä tarvitaan tämä toteuttamaan työaikasäädökset huomioiden. Ota henkilöstömitoituksessa huomioon myös aika, joka henkilöstöltä
kuluu esityspaikan olosuhteiden ja työturvallisuuskäytäntöjen selvittämiseen ennen varsinaisen työn aloittamista.
Kuljettajien ajo- ja lepoaika-asetuksia noudatetaan kiertueella 
Suunnittele kiertueen aikataulu huomioiden ammattiliikenteen kuljettajien työ-, ajo- ja lepoaikasäädökset, mikäli käytettävä ajokalusto tätä edellyttää.
Jos kuljetus ostetaan ulkopuoliselta toimijalta, niin neuvottele aikataulutuksesta heidän kanssaan.

Muut tunnistetut riskitekijät


