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1. Yleistä 

Tämä ohje antaa suosituksia paalujen ja paaluva-

rusteiden käsittelystä. HTM Yhtiöt Oy ei vastaa 

työmaalla tapahtuvista vahingoista, tapaturmista tai 

vaurioista. Ohje ei ole kaiken kattava eikä se sisällä 

kaikkia paalujen ja paaluvarusteiden käsittelyssä 

huomioitavia yleisiä tai tapauskohtaisesti huomioi-

tavia asioita. Käsittelyssä noudatetaan ensisijaises-

ti lakeja ja määräyksiä sekä työmaan ohjeita.  

2. Vastaanotto ja tarkastus 

Paalujen sekä paaluvarusteiden saapuessa työ-

maalle tulee välittömästi suorittaa silmämääräinen 

vastaanottotarkastus. Samalla tulee todeta toimi-

tuksen vastaavan tilausta. Mikäli paaluja ja paalu-

varusteita on varastoitu työmaalla, tulee ennen 

asennuksen aloittamista varmistaa etteivät tuotteet 

ole vahingoittuneet käsittelyn tai varastoinnin yh-

teydessä. Virheellistä tai väärää tuotetta ei saa 

asentaa. 

Paaluja ja paalutuotteita käsiteltäessä on käytettä-

vä kypärää, turvakenkiä, suojakäsineitä ja suoja-

vaatetusta huomioiden työmaan ohjeet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kuorman purkaminen, siir-

rot ja varastointi 

Paalut ja tarvikkeet eivät rikkoudu helposti, mutta 

huolimattomalla käsittelyllä niihinkin voidaan ai-

kaansaada vaurioita jotka vaikuttavat paalujen 

käyttöön ja ominaisuuksiin. Käsittelyssä on varmis-

tettava, että tuotteisiin ei aiheuteta pysyviä muo-

donmuutoksia eikä muita vaurioita.  

Purkamista ei saa tehdä pudottamalla vaan kaikki 

purku on tehtävä hallitusti nostamalla. Alustan, jolle 

paalutuotteet sijoitetaan, on oltava niin suora, että 

paalut eivät varastoinnin aikana vaurioidu. Tarvitta-

essa on hyvä käyttää aluspuita. Alus- ja välipuita 

tulee käyttää jos paalunippuja pinotaan päällek-

käin. Paaluja tai paalunippuja ei kuitenkaan suosi-

tella pinottavaksi useampaan kerrokseen.  

Paalunipun ympärillä olevat vanteet ovat jännitetty-

jä ja niiden katkeamisen vaara on aina olemassa. 

Muun muassa kuljetus, paalunippujen käsittely, 

nostot, pinoaminen ja olosuhteet lisäävät riskiä 

vanteen katkeamiselle.   

Nosto- ja nostoapuvälineitä valittaessa on varmis-

tuttava paalun, paalunipun ja lavojen painosta. 

Paalunippujen ja lavojen painot vaihtelevat toimi-

tuksesta riippuen.  
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Paalunippu tulee nostaa aina nipun ympäri mene-

vällä nostovälineellä kuten liina tai ketju. Yksittäi-

sestä putkesta tai vanteesta ei nippua saa nostaa. 

Paalut ja tarvikkeet on nostettava vaakasuorassa 

eikä roikkuvan taakan alle saa mennä. 

Paaluputkien ja –elementtien oikea nostokohta 

kahdesta pisteestä nostettaessa on noin ¼ putken 

päistä huomioiden nipun painopiste.  

Nostoissa on huomioitava aina mm. nostotöille 

yleisesti asetetut turvallisuusmääräykset, lait ja 

asetukset, työmaan ohjeet sekä nostolaitteiden ja 

nostoapuvälineiden toimittajien ohjeet.  

Nostoissa on varmistuttava, että nostoapuväline 

(esim. liina tai ketju) ei luista sivuttain. Suositelta-

vaa on, että nostoliinan kaltevuuskulma ei ylitä 30 

astetta pystysuorasta. Joissakin olosuhteissa kal-

tevuuskulman tulee olla tätäkin pienempi jotta var-

mistutaan, ettei nostoväline liu’u putkinipussa sivut-

tain. Tarvittaessa voidaan käyttää välipuomia.  

Trukkia tai vastaavaa nostolaitetta käytettäessä on 

varmistuttava, että paalut tai paaluniput eivät liu’u 

nostopiikeissä sivuttain. Yksittäisiä paaluja tai put-

kia käsiteltäessä on varmistuttava, että tuote ei 

pääse vierimään ja putoamaan pois piikeiltä. 

Kuormaa purettaessa on huomioitava etteivät väli-

puut pääse liikkumaan ja kuorman reunimmaiset 

paalut tai paaluniput kippaamaan alas kuormasta. 

Tämä voidaan estää esimerkiksi purkamalla kuor-

ma reunimmaisista nipuista alkaen. Jos kuormassa 

on irrallisia paaluja, on niiden vieriminen estettävä 

kuorman käsittelyn aikana. 

Yksittäisten paalujen tai paalunippujen päällä ei 

saa kävellä.  

 

 

 

Tuotteita käsiteltäessä on huomioitava, että jäi-

set, kuuraiset ja lumiset putket ja paalut ovat 

erittäin liukkaita.   

 

4. Asennus  

Paalunipun hajottaminen on suunniteltava ja toteu-

tettava huolella. Vanteen katkaisussa on huomioi-

tava, että vannetta katkaistessa nipun muihin van-

teisiin kohdistuva rasitus kasvaa ja tämä voi johtaa 

myös muiden vanteiden samanaikaiseen kat-

keamiseen. Nipun vanteita katkaistaessa on var-

mistuttava etteivät putket pääse hallitsemattomasti 

vierimään eivätkä katkaistut/katkenneet vanteet ai-

heuta tapaturmaa. Viilto- ja silmäsuojauksesta on 

huolehdittava. 

Asennuksen aikana on huolehdittava työturvalli-

suudesta ja vaaditut turvallisuussuunnitelmat on 

tehtävä ennen töiden aloittamista. Työn suorittami-

seen liittyviä ohjeita on esitetty mm. HT-

teräspaalujen suunnittelu- ja asennusohjeessa se-

kä paalutusohjeessa PO-2011.  
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Tämä ohjelehti on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen 

väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään.  


