
OPAS KÄSINEIDEN VALINTAAN 
Viiltosuojaus



OLOSUHTEET PINTAMATERIAALI

Kuiva PU, Lateksi, Nitriili (kumimainen, hiekan karhea, pehmeä)

Märkä Lateksi, PU, Nitriili (kumimainen, karhea)

Öljyinen/Rasvainen Nitriili (kumimainen, karhea)

Kemikaali altistus Lateksi, Nitriili, PVC

Kuuma pinta Nahka

Kylmä / Pakkanen Kaikki

OHJEISTUS OIKEAN 
VIILTOSUOJAKÄSINEMALLIN VALINTAAN 
VASTAA UUTTA EN388:2016 STANDARDIA
Varmin tapa oikean käsinemallin valintaan on käyttää 3-vaiheista tarvekartoitusta. Määritellä 
työtehtävät, vaaratilanteet sekä vahingon todennäköisyys (Riskitaso)

• Työtehtävä; Mikä on työtehtävä, Miten pieniä tarkkuutta vaativia esineitä käsitellään ja missä 
työskennellään?

• Turvallisuutta uhkaavat vaarat. Määrittele, mitkä tilanteet tai esineet voivat aiheuttaa vahinkoa ja 
kuinka voit estää vaaratilanteet?

• Riskitaso- Mikä on vahingon todennäköisyys työtehtävässä?

Työtehtävä

Arvioi, miten tarkkuutta vaativa työtehtävä on ja kuinka paljon käsineen pitää joustaa. Huomioi myös 
työolosuhteet, kuten lämpötila.

Työtehtävän vaatimukset 
•   Kevyt käyttö: Suhteellisen puhdas työympäristö, käsineet  
 eivät altistu kulumiselle ja käsiteltävät esineet eivät ole  
 erityisen liukkaita.
  
•  Keskitason käyttö: Työtehtävät voivat vaihdella, mutta  
 käsineillä ei käsitellä vielä erittäin kuluttavia materiaaleja.
  
•  Vaativa käyttö; Käsineillä käsitellään kuluttavia materiaaleja  
 ja/tai työympäristö on likainen.

Vaadittava työtarkkuus- Käsineiden materiaali  
•  Matala: Käsitellään isohkoja esineitä - Nahkakäsineet, PVC,  
 7-GG kangas
  
•  Keskitaso: Käsitellään yhdellä kädellä pienempiä esineitä -  
 Polyesteri, Aramidi, 10-GG kangas
  
•  Vaativa: Käsitellään pinsettiotteella pieniä esineitä - Nylon,  
 HPPE 13-18 GG kangas

Käsineissä käytettävät materiaalit voivat poiketa edellämainituista 
ja tähän on koottu esimerkkejä Portwestin yleisimmin käyttämistä 
materiaaliesta.
KÄSINEIDEN PINTAMATERIAALIT

Jokaiseen ympäristöön ja työtehtävään 
sekä kaikille käyttäjälle sopivaa 
työkäsinettä on mahdoton määritellä 
etukäteen. Vasemmalla olevan ohjeistus 
on tehty, jotta voimme helpottaa 
työtehtäviisi sopivimman työkäsineen 
valintaa.



Vaara
Mikä voi aiheuttaa vahingon? Pilko vaaratilanteita aiheuttavat seikat viiteen eri ryhmään ja määritä kuinka voi 
kontrolloida näitä.

Jos työtehtävässä käsitellään vaarallisia kemikaaleja, 
pitää kemiallinen suojaus olla etusijalla esimerkiksi ennen 
viiltosuojaussuojausta, koska se on pääasiallinen vaara. 
Kemiallinensuojaus vaatii asiantuntemusta, joten jos et ole varma, 
mitä suojaa käytät, niin ota yhteyttä Portwestin asiantuntijoihin.

Lämmön tai kylmän aihauttamat vaarat ovat usein pääasiallisia 
vaaroja, joten näiltä vaaroilta suojatuminen on huomioitava 
käsinettä valittaessa.

Riski

Mikä on vahingon todennäköisyys? Riski on jaettavissa kuuteen eri tekijään.

Kun olet tehnyt riskiarvioinnin työtehtävästä, voit käyttää 
VAARATASO X VAHINGON TODENNÄKÖISYYS laskelmaa, 
joka avustaa valitsemaan oikean tasoisen käsineen 
viiltosuojamallistostamme.

Riski x vaara yhtälö tuottaa suorituskykyarvon, josta vaadittu 
viiltosuojausluokitus perustuu. Uuden testimenetelmän arvo on 
Newton, ja tämän laskukaavan avulla saadaan käyttötarkoitukseen 
sopiva Newton-arvo.

Käyttämällä näitä ylläolevia arvoja saatte laskettua 
viiltosuojauksen vähimmäistason.
esim. Korkea riskitaso (5) x Osittain hallittu vaara (4) = 20

VAARATILANTEIDEN MÄÄRITTÄMINEN VAARAN AIHEUTTAJA

Ei vaaraa 1

Vaara täysin hallittu 2

Vaara hallittavissa 3

Vaara osittain hallittu 4

Vaaraa ei voida kontrolloida 5

LOUKKAANTUMISEN TODENNÄKÖISYYS VAARAN AIHEUTTAJA

Ei havaittavissa olevaa riskiä 1

Erittäin vähäinen riski 2

Vähäinen riski 3

Riski on olemassa 4

Korkea riskitaso 5

Erittäin suuri riski 6



Alla olevassa taulukossa selitetään eri suojaustasot (arvot)

Käytä arvoja EN388:2016 luokituksessa löytääksesi sopivan viiltosuojaustason.

Käsineet on testattu minimivaatimustasolle, joten jos olet 
epävarma tarvittavasta viiltosuojaustasosta, valitse seuraava 
ylempi suojaustaso. Jos esimerkiksi kaava viittaa 12 Newtoniin, 
valitse tason D käsine.

Portwest tarjoaa nyt yli 30 eri viiltosuojattua käsinemallia ja 
lanseeraamme lisää uusia malleja säännöllisesti.

RISKI VIILTOSUOJAUSLUOKITUS (NEWTONIA) = (RISKI X VAARA)

6 6 12 18 24 30

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

Vaara 1 2 3 4 5

ERI SUORITUSTASOT EN388:2016

VIILTOSUOJAUSTASO A B C D E F

VIILTOSUOJAUS 
(NEWTONIA) 2 5 10 15 22 30



KÄSINEIDEN UUSI SUKUPOLVI



Lisätietoja info@portwest.com tai ota yhteyttä Portwest henkilökuntaan

www.portwest.com


