
Hengityksen suojauksen riskien arviointi
Sopivaa hengityksensuojainta on käytettävä kaikissa sellaisissa tilan-
teissa, joissa voi altistua haitallisille hiukkasille tai kaasuille. Hengi-
tyksensuojain valitaan käyttäjän ja työtehtävän mukaan. Tietyt ilman 
epäpuhtaudet saattavat vaikuttaa silmiin ja korkeina pitoisuuksina 
jopa imeytyä ihon kautta. Tällaisissa tapauksissa henkilökohtaista 
suojausta on täydennettävä hengityksensuojaimen lisäksi silmien-
suojaimella tai tiiviillä suojapuvulla. Vastaukset allaoleviin on oltava 
selvillä, ennen sopivan hengityksensuojaimen valintaa.

1 - Happipitoisuus alle 17% 
Jos ilman happipitoisuus jää alle 17% tai jos happipitoisuutta ei 
ole mitattu ja hapenpuute on mahdollinen, on käytettävä paineil-
mavarustusta. 

2 - Hapenpuute 
Suodattimella varustettua hengityksensuojainta ei saa käyttää vähä-
happisessa ympäristössä. 

3 - Mitä aineita työympäristössä on? 
•	 Ovatko ne vaarallisia? 
•	 Millaiset terveydelliset raja-arvot näillä aineilla on? 
•	 Esiintyvätkö aineet kaasuina ja/tai hiukkasina? 
•	 Kuinka suurina pitoisuuksina aineet esiintyvät?

4 - Räjähdysvaara? 
Räjähdysvaarallisissa työkohteissa on käytettävä räjähdyssuojaus- 
luokiteltuja varusteita (EX), ATEX-direktiivin 94/9/EC mukaisesti. 
Tämä on erityisen tärkeää ottaa huomioon puhaltimella varustettuja 
hengityksensuojaimia valittaessa.

Hengityksensuojaintyypit

1- Suodattavat puolinaamarit
Suojaus perustuu kokonaan tai suurimmaksi osaksi suodatinmateri-
aaliin. Ilma kulkee suodatinmateriaalien läpi sisäänhengityksen yhtey-
dessä. Uloshengitysilma kulkee suodatinmateriaalin tai uloshengitys-
venttiilin kautta. Naamari peittää suun ja nenän.

2 - Puolinaamari
Sisäänhengitysilma kulkee yhden tai useamman suodattimen läpi naa-
mariin. Uloshengitysilma poistuu uloshengitysventtiilin kautta. Kun 
suodatin alkaa olla täynnä, vaihdetaan naamariin uusi suodatin/suo-
dattimet. Naamari peittää leuan, suun ja nenän

3 - Kokonaamari
Ilmanvaihto tapahtuu samalla tavalla kuin puolinaamarissa. Naa-
mari peittää leuan, suun, nenän ja silmät. Kokonaamarissa käyte-
tään yleensä vakiokierteillä varustettuja suodattimia.

4 - Puhaltimella varustetut 
hengityssuojaimet
Sisäänhengitysilma kulkee yhdellä tai useammalla suodattimella 
varustetun puhaltimen kautta kypärään, naamariin, kasvonsuojai-
meen tai huppuun. Puhallin toimii akulla. Uloshengitysilma pois-
tuu uloshengityskanavien kautta. Puhaltimessa saa käyttää aino-
astaan sellaisia suodattimia, jotka on testattu yhdessä käytettävän 
varustuksen kanssa.

5 - Paineilmahengityksensuojaimet
Paineilmasuodatinta tarvitaan ilman puhdistamiseksi ennen kuin 
se tulee hengitysvyöhykkeelle. Ilmavirta on joko jatkuva tai venttii-
lillä säädeltävä. Paineilmasuodattimen jälkeen olevan varustuksen, 
eli letkun, vyön, säätimen ja hengityksensuojaimen, on oltava yh-
teistestatut.

Parhaimman suojauskertoimen 
saavuttamiseksi: 
1. Varmista, että suojain tiivistyy hyvin kasvoille. 
2. Varmista, että sisään-ja uloshengitysventtiilit toimivat. 
3. Valitse oikea suodatin.

Tärkeää tietoa 
hengityksensuojaimista 

Jos työ on pitkäkestoista 
ja erittäin pölyävää, 

suositellaan käytettäväksi 
puhaltimella varustettua 

hengityksensuojainta.



Puunkäsittely Epäpuhtaus Suodatinluokka

Puun hiominen Puunpöly, hienot hiukkaset P2

Puun sahaus Hienot hiukkaset, puunpöly P2

Värinpoisto Hienot värihiukkaset P3

Värinpoisto, sis. kromia. Hienot värihiukkaset P3

Puhdisus / Hiominen

Ruosteen- tai korroosionpoisto Ruoste/korroosio ja metallipöly P3

Muuraus, sementointi Kivipöly P3

Muuraus, sementointi (korkeat kvartsipitoisuudet) Kivipöly P3

Puu Puunpöly P2

Synteettinen materiaali, Muovi Synteettinen pöly P2

Väri Värihiukkaset P2

Väri, sis. kromia Värihiukkaset P3

Rauta, teräs Metallihiukkaset P3

Ruostumaton teräs Metallihiukkaset P3

Liisterin/kiinnitysaineen poistaminen Hienot hiukkaset P2

Rakentaminen

Vesiliukoisella maalilla maalaaminen (tela/sivellin) Isot värihiukkaset P2

Ruiskumaalaus (puoli/kokonaamarit) Värisumu A P3

Purkutyö Pöly P3

Perustustyö Sementtipöly P3

Sementinkäsittely Sementtipöly P3

Puhdistustyö Hienot hiukkaset P2

Puutyö Puunpöly P2

Katto- ja tiilityöt Pöly ja kuidut P2

Uretaanitiivistys (puoli/kokonaamarit) A1/A2 A1/A2 

Villoitustyöt P3

* Asbesti, purkutyö ( Promask + Proflow 2SC Asbesti) P3

* Home, purkutyö (Promask + Proflow/Autoflow) P3

Metallityöt

Hitsaus P3

Sinkki Sinkki ja muu metallisavu P3

Alumiini Alumiinioksidisavu P3

Ruostumaton teräs Metallioksidisavu P3

Kaarihitsaus Roiskeet, savu P3

Laserhitsaus Roiskeet, savu P3

Kovajuotto Savu P3

Poraus Metallihiukkaset P2

Sahaus Metallihiukkaset P2

Jätteenkäsittely

Jätteenkäsittely Pöly P3

Puhdistaminen, alhaiset pölypitoisuudet Pöly (ei myrkyllinen) P2

Lakaiseminen Pöly (ei myrkyllinen) P2

Jätteen ja viemärien puhdistus Bakteerit / Sienet P3

Lääketieteellisen jätteen puhdistus Bakteerit / Virukset P3

Käyttöopas 
hengityksensuojaimet
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