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MDSATIHO 
Rauhankatu 15 · 00170 HELSINKI 17 SELOSTE 

Puhelin 90 - 661281 8/1974 

KÄYTTÖKOKEMUKSET ERI 

TAUKOTUPATYYPEISTÄ 

Martti Tynkkynen 

1 JOHDANTO 

1973- 07-01 astui voimaan sosiaali- ja terveysministeriön päätös, jonka 

mukaan metsä- ja uittotyömaalla on eräin poikkeuksin oltava taukotupa . 

Taukotuvista tähän asti saatujen käyttökokemusten selvittämiseksi Met

säteho suoritti suurimpien jäsenyritystensä keskuudessa tutkimuksen . 

Se on jatkoa Metsätehon teknillisen toimikunnan asettaman taukotupa

ryhmän työlle, jossa on selvite lty taukotuVille asetettavia vaatimuksia 

sekä taukotupien käyttöolosuhteita , luokitusta ja kustannuksia . Tämän 

selosteen loppuun on lisätty osa taukotuparyhmän laatiman muistion 

liitteistä, joissa on koettuna taukotupien käyttöön liittyvää tietoutta . 

2 AINEISTON KERUU JA MÄÄRÄ 

Aineisto kerättiin kyselylomakkeita käyttäen siten, että vastaajina oli

vat n~ henkilöt, jotka metsänhoitajapiireissä (hankinta-alueissa, hoito

alueissa) vastaavat taukotuvista. Kahden yrityksen osalta vastaukset 

saatiin yrityskohtaisena, muilta metsänhoitajapiireittäin. Lomakkeilla 

selvitettiin taukotupien käyttöominaisuuksista saatuja kokemuksia, työ

maalta toiselle tapahtuvia siirtoja sekä taukotupien tarvetta lähitule

vaisuudessa. 
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Lomakkeita lähetettiin 84 metsänhoitajapiiriin, ja vastauksia saatiin 

62 kpl, joten vastausprosentiksi saadaan 74. Taukotupla oli näiden vas

tauksia lähettäneiden alueilla yhteensä 823 kpl . 

3 TUTKITUT TAUKarTJVAT 

Taukotuvat on luokiteltu Metsätehon teknillisen toimikunnan asettaman 

taukotuparyhmän laatiman luokituksen (liite 1, sivu 14) mukaisesti . 

Taukotuvissa esiintyvän suuren merkkikirjavuuden vuoksi seuraavassa 

esitellään yksityiskohtaisesti vain yleisimmät merkit . Taukotupien 

hinnat ovat syksyn 1974 hintoja, ellei toisin ole mainittu. 

3 .1 Tau..1wteltat 

Raket-taukoteltta on kokoon käärittävä, teräsputkirunkoinen ja itsensä 

kantava. Lattiapinta-ala on 4 m2, seinäkorkeus 1.9 m ja keskikorkeus 

2. 1 m. Teltan paino ilman varusteita on 26 kg . Teltta voidaan toimittaa 

joko kalustettuna tai ilman . Kalustoon kuuluvat kokoon käännettävä pöytä, 

4 kpl kokoon käännettäviä tuoleja, petrolilämmitin ja ensiapulaukku. 

Teltan hinta on kalusteineen 1 125 mk . Valmistaja on T:mi Suojapeite . 

PtQo-taukoteltta 
- -------------

Pipo- taukoteltta on äskettäin markkinoille tullut taukoteltta . Sen uutuu

desta johtuu, ettei siitä ollut vielä kyselyajankohtana saatavissa käyttö

kokemuksia, eikä sitä ole siis tuloksissa mainittu . Teltan jalustana on 

jalallinen puukamiina,josta lähtevä 2 m pitkä, halkaisijaltaan 76 mm :n 

savutorvi toimii keskisalkona . Kattoa ja seiniä kannattaa kahdeksan ni

vellettyä tankoa, jotka on tuettu savutorven ympärillä oleviin tukile

vyihin . Kannatintankojen tukilevyä nostamalla teltta aukeaa sateenvarjon 

tapaan . Teltta tuetaan tukinaruilla lähipuihin tms . Taukoteltan hinta 

on 1 100 mk ja sitä valmistaa Työväline Oy . 
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3 . 2 Pientaukotuvat 

3 . 2 .1 Kiinteärakenteiset 

Santra- taukotupa on luji t emuovista valmistettu neljälle henki lölle tar

koitettu taukotupa . Lattiapinta -ala on 3 .6 m2, sisäkorkeus 190 cm ja 

paino noin 200 kg . Nurki ssa on nostokoukut ja -kahvat . Lämmityslait

teena voi vaihtoehtoisesti olla puu- tai nestekaasulämmitin tahi valo

petroli- tai öljykamiina . 

Lisävarusteena on saatavana kuljetusalusta , jolla tupaa voidaan kuljettaa 

henkilöauton tai traktorin perässä. Korkean kynnyksen ansiosta tauko-

tupaa voidaan myös uittaa . Taukotuvan hinta Pod-valopetrolikamiinalla 

varustettuna on 3 800 mk . Valmi staja on Rääkkylän Muovi Oy . 

Taukomuna 

Taukomuna on lujitemuovista valmistettu neljälle henkilölle tarkoitettu 

taukotupa . Sen sisämitat ovat : leveys 170 cm, pituus 18o cm ja korkeus 

200 cm . Se painaa kalustettuna noin 250 kg . T.aukomunassa on nostovai

jeri katolla ja vetolenkit nurki ssa . Lämmitysvaihtoehdot ovat joko nes

tekaasu- , öljy- tai sähkölämmitys . Siirtämistä varten taukotuvassa on 

oma pyörästä, jonka paino on noin 20 kg . T.aukotupaa voidaan myös uittaa . 

Sen hinta nestekaasulämmittimellä varustettuna on 4 250 mk . Valmistaja 

on Paartorakenne Oy . 

Rihu- taukotupa --------------
Rihu- taukotupa on lujitemuovinen, 3-5 henkilölle tarkoitettu taukotupa . 

Lattiapinta-ala on 3 .3 m2, sisätilan korkeus 193 cm ja tuvan paino 

noin 250 kg . Lämmitysvaihtoehtona on joko alopetroli - tai polttoöljy

kamiina. Siirtoja varten on saatav~na erillinen kuljetusperävaunu . 

Taukotupaa voidaan myös uittaa. Tuvan hinta valopetrolikamiinalla varus

tettuna on 2 950 mk. Valmistaja on Rihun Vene Ky . 
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Kuva 1. Raket- taukoteltta 

Kuva 2 . Pipo- taukoteltta 

sAHTRA 
7 

'.t;" . ·,-. 
-·· Kuva 3. Santra - taukotupa 



5 

Inkkari - tnukotupa on l uj i temuovista valmistettu, neljälle henkilölle tar

koitettu taukotupa . Taukotuvan ulkomitat ovat : pituus ja leveys 200 cm , 

korkeus 220 cm . Tuvan paino on noin 200 kg . Pohjassa on kiinteät jal ak

set ja ka tolla nostokoukku . Lämmitysvaihtoehtona on joko nestekaasu- ta i 

valopetrolilämmitin . Tuvan hinta nestekaasulämmitteisenä oli vuoden 1974 
alussa 3 700 mk . Tupaa valmistaa Hyrynsalmen I.asikuitutuote . 

Inkkari - taukotupa on es i tetty yksi tyiskohtaisesti siksi, että se on 

saanut käyttöomi nai suuksien suhteen hyvät arvostelut. Taulukoissa sitä 

ei ole kuitenkaan erikseen mainittu, koska näitä taukotupia oli käytössä 

kyselyhetkellä ainoastaan 5 kappaletta yhden yrityksen alueella . 

Tatu II - taukotupa 
------------------
Tatu II - taukotupa on vaneri- ja styroxleyystä valmistettu neljälle 

henkilölle tarkoitettu taukotupa . Se on asennettu kiinteästi siirto

pyörästön varaan . Lattiapinta -ala on 4.4 m2 ja korkeus 200 cm . Tuvan 

paino on 240 kg . Lämmityslaitteena on valopetrolikamiina . TUpaa on 

valmistanut Rauma -Repola Oy , mutta nykyisin sen valmistus on lopetettu . 

Venla - taukotupa 
---------------
Tatu II :n tilalle Rauma -Repola Oy on kehittänyt uuden Venla - taukotuvan . 

Siitä ei kyselyajankohtana vielä ollut saatavana käyttbKokemuksia . 

Taukotuvan seinä- ja kattorakenne ovat ulkovaneria . Pohjamateriaali on 

peltiä . Pohjapinta-ala on 2 . 8 m2 ja suurin sisäkorkeus 2 m. Paino ilman 

varusteita on noin 160 kg . Lämmitysvaihtoehtoina ovat valopetroli - tai 

nestekaasulämmitin sekä öljykamiina . Lisävarusteena on saatavana katto

kaari kuormaimella kantaa varten. Taukotuvan hinta nestekaasulämmitti 

mellä varustettuna on 3 350 mk. 
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Kuva 4 . Taukomuna Kuva 5. Rihu- taukotupa 

Kuva 6. Inkka ri- t aukot upa Kuva 7 . Venla - t aukotupa 



3.2.2 Purettavat 

Tatu I -taukotupa on vaneri- ja styroxlevystä valmistettu, neljälle 

henkilölle tarkoitettu taukotupa. Lattian pinta-ala on 3 m2 ja sisä

korkeus on 200 cm. Tuvan paino on noin 100 kg. Lämmitysvaihtoehtona 

on joko petralikamiina tai nestekaasulämmitin. Siirtoa varten tauko

tupa puretaan kasaan ja kootaan uudelleen siirron jälkeen. Kuljetus 

tapahtuu henkilöauton katolla erikoisvahvisteisella kattotelineellä ja 

maastossa pohjan varassa vetäen. Tuvan valmistaja on Rauma-Repola Oy, 

mutta nykyisin sen valmistus on lopetettu. 

3.2.3 Muut pientaukotuvat 

Tutkimukseen sisältyy lisäksi lukuisa joukko yksittäisiä taukotupa

merkkejä, joita suuren merkkikirjavuuden vuoksi ei ole mahdollista 

esitellä yksityiskohtaisesti. Tutkimukseen kuuluneita pientaukotupia 

tai telttoja olivat valmistaneet aikaisemmin mainittujen lisäksi mm. 

Huurre-Ureta Oy, Euro Trail Ab ja Macroplastics Ky. 

3.3 Keskiraskaat ja raskaat taukotuvat 

Keskiraskaat ja raskaat taukotuvat olivat yleensä vastanneen yrityksen 

omia valmisteita tai ne oli muunnettu taukotuviksi vanhoista siirto

kämpistä tai konttorivaunuista. Yleensä ne olivat puuvalmisteisia. 

4 TUTKIMUSTULOKSET 

4.1 ~åyttöominaisuudet 
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Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty käyttöominaisuuksiin liittyvät hyvät ja 

huonot puolet taukotupamerkeittäin. Taulukaista nähdään, kuinka monta 

prosenttia vastaajista on pitänyt jotakin tiettyä ominaisuutta etuna 

tai haittana. Yksi vastaaja on samanaikaisesti voinut ilmoittaa useam

pia etuja tai haittoja tai päinvastoin ei ole löytänyt yhtään etua tai 

haittaa. 



TAULUKKO 1 

Tauko-
tuvan 
merkki 

Raket 

Santra 

Taukomuna 

Rihu 

Tatu II 

Tatu I 

Keskiras-
kaat ja 
raskaat 

TAULUKKO 2 

Tauko-
tuvan 
merkki 

Raket 

Santra 

Taukomuna 

Rihu 

Tatu II 

Tatu I 

Keskiras-
kaat ja 
raskaat 

~åyttöominaisuuksiin liittyvät hyvät puolet 
taukotupamerkeittäin 

Käyttöominaisuus 

Kes- Ti- 1 
,Länpi-1 Il- Siir-I Hoi- Lämmi-

Ilman 1 Va - tys-tä- lan- 1 loi- myys , man- rettä- detta- laite kas-
vyys ~yttö suus ve- vaih- vyys vuus ja teus 1 

tila- dotto to kun- (pie-sen 
ni) vuus muus nossa käyt-pito tö 

% vastaajista pitänyt ko . ominaisuutta hyvänä 

- - - - - 67 - - -
24 39 24 46 26 26 - 2 -
13 48 43 57 61 35 4 17 -

40 47 20 47 27 20 - - -
- 50 17 33 17 17 - - -
14 43 29 29 29 - - 14 14 

55 91 64 73 6l~ - - 9 -

! 

~åyttöominaisuuksiin liittyvät huonot puolet 
taukotupamerkeittäin 

Käyttöominaisuus 

Kes- Ti- Va- Kyl- Il- Siir- Maa-
Läm- Koot- Il- \eto-

tä- lan- loi- ret- m1- ta- man lait-myys, man- vara 
vyys käytr suus ve- va:ih- tä-

tys- vuus kas- teis-
tö, toi- ta laite teus tojl vyys 

tila suus ja (suu- pyö-
vuus sen ri) rät 

käytte 
% vastaajista pitänyt ko . ominaisuutta huonona 

1 
1 

1 1 

33 - - 67 - 1 33 1 33 67 -- -
20 4 1 2 2 17 13 - 52 - 7 2 

30 4 4 - 4 17 - 13 - - 39 
- 7 7 7 13 20 - 73 - 7 -
- - - 67 - 17 17 17 - 33 -
43 - - 4;i - 43 - 43 43 14 -

18 - - - 18 91 - 18 - - -
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Muu 

-
11 

13 

7 
33 
-

9 

Muu 

1 
-
28 

1 35 

33 

33 
14 

9 
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Raket- taukoteltan hyvänä puolen~ ovat vastaajat pitäneet sen helppoa 

sii rrettävyyttä . Se saadqan pieneen t ilaan ja on kevyt kuljettaa . 

Huonona puolena on pidetty sen kylrr~yyttä talvella ja kosteutta . Li säksi 

se joi denkin vastaajien mielest ä herkästi "hikoilee" . 

Pientaukotupien parhaat ominaisuudet ovat olleet tilankäyttö, lämpi 

myys ja valoisuus . 1\'Iyös ilmanvaihtoon on oltu verraten tyytyväisiä , 

Valaistuksen osalta todettiin melko yleisesti , että taukotuvassa ei 

välttämättä tarvita kovin tehokasta valaistusta . 

Eniten on oltu tyytymättömiä pientaQ~otupien lämmityslaitteisiin . Nii

hin oltiin tyytymättömiä silloin, kun lämmityslaitteena käytettiin valo

petrolikamiinaa . Kamiinalla saadaan tupa lämpimäksi, mutta valopetroli 

kamiinoiden käyttö koettiin h~nka}aksi ja niissä oli esiintynyt toiminta

häiriöitä. Useiden vastaajien mielestä taukotuvassa tulisi olla mie

luiten nestekaasulla tai vaihtoehtoisesti polttoöljyllä toimiva lämmitin . 

Huonona puolen~ on melko usein pidetty jotakin muuta kuin taulukossa 

esitettyä ominaisuutta . Tässä yht eydessä mainittuja huonoja puolia ovat 

olleet mm . kalustuksessa h~vaitut puutteellisuudet ja ensiapupaarien 

puuttuminen. 

Jotkut vastaajat ovat lisäksi oll eet tyytymättömiä pientaukotupien 

siirrettävyyteen varsinkin palstall~ . 

Keskiraskaiden ja raskaiden taukotupien osalta vastaajat ovat olleet 

käyttöominaisuuksien suhteen melko yksi.nielisiä. Näiden taukotupien 

paras puoli on niiden tilavuus . Muita hyviä puolia ovat olleet lämpi 

myys, ilmanvaihto ja valoisuus . Yli puolet vastaajista ovat lisäksi 

olleet tyytyväisiä kestävyyteen . Suurin heikkous on niiden huono siir

rettävyys työmaalta toiselle . 

4 . 2 Käyttäjien lukumäärä 

KYselyllä tiedusteltiin myös käyttäjien lukumäärää taukotupaa kohti . 

Taukoteltassa käyttäjiä oli ollut keskimäärin 3 henkilöä/taukoteltta . 

Pientaukotuvissa käyttäjiä oli ollut 4 henkilöä/taukotupa . Vastaava 

henkilöluku keskiraskaiden j a ras >:.icen taukotupien osalta oli 7 henkilöä. 
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Mikäli tavoitteena pidetään yhtä taukotuvan istuinpaikkaa kahta työnteki 

jää kohti, on todettava, että minkään taukotupatyypin kohdalla tähän ei 

ole päästy . Keskiraskaiden ja raskaiden taukotupien osalta on kuitenkin 

otettava huomioon, että suuremmilla työmailla, joilla näitä taukotupia 

käytetään, kävelymatkan pituus asettaa omat rajoituksensa. 

4.3 Siirrot 

4.3 .1 Siirtomatka ja -aika 

Kyselyn mukaan keskimääräinen siirtomatka työmaalta toiselle oli pien

taukotuvilla 16 .3 km . Matkaan oli kulunut aikaa keskimäärin 1 h 17 min, 

jolloin siirtonopeudeksi saadaan 12. 8 km/h. Keskiraskailla ja raskailla 

taukotuvilla keskimääräinen siirtomatka oli 23 .4 km ja tähän kului aikaa 

keskimäärin 2 h 12 min siirtonopeuden ollessa 10.6 km/h. 

4.3 .2 Taukotuvan siirtokuntoon laitto ja paikoilleen asettaminen 

Taukotelttojen siirtokuntoon laitto ja paikoilleen asettaminen olivat 

vieneet yhteensä aikaa keskimäärin 23 min . Vastaava aika pientauko~ 

tuvilla oli 28 min . Pientaukotupiin ei tässä yhteydessä luettu Tatu I 

-taukotupaa, joka onkoottavaa mallia . sen siirtokuntoon laitto ja 

paikoilleen asettaminen oli vienyt aikaa keskimäärin 1 h 49 min . Keski 

raskaiden ja raskaiden taukotupien osalta aikaa oli kulunut keskimäärin 

2 h 6 min. 

4.3.3 Siirtojen suoritustapa 

Taulukossa 3 on esitetty siirtojen suoritustavat työmaalta toiselle 

taukotupatyypeittäin. Monet taukotuvista on siirretty useammalla eri 

tavalla tilanteen mukaan, mikä on otettava huomioon jäljempänä esitet

tyjä prosenttilukuja tarkasteltaessa . 

Taukoteltat on siirretty työmaalta toiselle henkilöautolla~ lähinnä 

auton kattotelineellä. Samoin pientaukotuvista koottavaa mallia oleva 

Tatu I on siirretty henkilöauton kattotelineellä. Yleisiwmin pientauko

tuvat on siirretty henkilöautoa ja taukotuvan omaa kuljetusalustaa 
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TAULUKKO 3 Si irtojen suoritustapa 

Taukotupatyyppi 

Siirtokalusto Taukoteltat Pientaukotuvat Keskiraskaat 
ja raskaat 

% vastaajista 
1 

Henkilöauto 
! 

100 5 -
Henkilöauto ja 

19 13 -perävaunu 

Henkilöauto ja tauko- 52 -
tuvan oma kuljetusalu~ -

Kuorma -auton lava - 19 25 
Kuorma-auton vetämänä 
omilla pyörillä tai - 3 38 
perävaunulla 

Metsä- tai maatalous - - 40 75 traktori 

Moottorikelkan vetä- - 2 -
mänä (talvella) 

Miesvoimin vetäen tai - 5 -
kantaen (palstalla) 

käyttäen . Myös metsä- tai maataloustraktorin käyttö siirroissa on ollut 

yleistä . Noin viidesosa vastaajista ilmoitti taukotupla siirrettävän 

sekä kuorma-auton lavalla että henkilöauton perävaunulla. Joissakin 

tapauksissa pientaukotupien siirto on suoritettu moottorikelkalla vetäen . 

Keskiraskaiden ja raskaiden taukotupien siirto on suoritettu valtaosal

taan metsä- tai maataloustraktoria käyttäen . Melko yleisesti taukotupla 

on siirretty myös kuorma -auton vetäminä joko omilla pyörillään tai perä

vaunulla. Neljäsosa vastaajista ilmoitti näitä taukot pia si1rrettävän 

ku rma-auton lavalla . 

4 .3.4 Siirron suorittaja 

T1ulukossa 4 on esitetty siirron suorittajat taukotupatyypeittäin . 

Useiden taukotupien osalta siirron suorittaja on vaihdellut tilanteen 

mukaan . 
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TAULUKKO 4 Siirron suorittaja 

Taukotupatyyppi 

Si irron suorittaja Taukotel tat Pientaukotuvat Keskiraskaat 
ja raskaat 

% vastaajista 

Työnjohtaja 50 78 13 
Muu työnantajan edus- 8 38 ta ja -
Työntekijä 50 33 -
Traktoriurakoitsija - 27 88 

Puolet vastaajista ilmoitti taukotelttojen siirron suorittajaksi työn

johtajan ja puolet työntekijän . 

Pientaukotuvat on tavallisimmin siirtänyt työnjohtaja . Myös työntekijä 

ja traktoriurakoitsija ovat olleet verraten usein siirron suorittajia . 

Keskiraskaat ja raskaat taukotuvat on valtaosaltaan siirtänyt traktori 

urakoitsija . Vastaajista ilmoitti 38 % siirron suorittajaksi muun 

työnantajan edustajan ja 13 % työnjohtajan . 

4.3 .5 Taukotupien tarve lähitulevaisuudessa 

Lopuksi vastaajilta tiedusteltiin, kuinka paljon ja minkälaisia tauko

tupla on lähitulevaisuudessa tarkoitus hankkia . Vastaajista ilmoitti 

10 % heidän piirilleen hankittavan pelkästään taukotelttoja ja 16 % 
sekä ta~otelttoja että pientaukotupia . Suurin osa, 66 % vastaajista, 

ilmoitti lähitulevaisuudessa hankittavan pelkästään pientaukotupia . 

Keskiraskaita ja raskaita taukotupla joko taukotelttojen ja pientauko

tupien kanssa tai ilman ilmoitti hankkivansa vain 8 % vastaajista . 

Hankittavien taukotupien kokonaismääräksi tuli noin 450 kpl . Kaikki 

eivät kuitenkaan vastanneet lukumäärää koskevaan kysymykseen ja jotkut 

ilw.oittivat vain likimääräisen arvion, koska taukotuvan hankkiminen 

tapahtuu tavallisesti keskitetysti keskuskonttorin kautta. Tämän 

vuoksi kokonaismäärää osoittava luku ilmoittaa vain suuruusluokkaa. 
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Tiedustelun mukaan pientaukotupa tulee olemaan yleisin taukotupatyyppi 

lähitulevaisuudessa . Myös taukotelttoja tullaan hankkimaan jonkin verran . 

Keskiraskaiden ja raskaiden taukotupien tarve on vähäinen. Yleisimmin 

taukotuvalta edellytetään, että se on helposti siirrettävissä, mutta 

antaa samalla paremman suojan, kuin pelkkä taukoteltta pystyy tarjoamaan . 
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Liite 1 

METSÄTEHON TEKNILLISEN TOII'<fiKUNNAN ASE'ITAMAN TAUKOTUPARYHMÄN 
LAATIMA TAUKOTUPALUOKITUS 

Taukoteltat 

Pientaukotuvat 

Kiinteärakenteiset 

Purettavat 

Taukotelttoja käytetään ensisijaisesti kaukana tiestä 
olevilla työmailla, joille taukotupa on vietävä kantamalla . 

Taukoteltan ominaisuuksiin kuuluvat: 

voidaan "kääriä" kokoon kuljetuksen ajaksi 

materiaalina on kangas tai kangasmainen muovi 

pysyy pystyssä tukikaarien varassa 

Pientaukotupla käytetään lähinnä pienehköillä työmailla, joilla 
tietiheys on sellainen, että tarvittava siirtely maastossa 
voidaan suorittaa miesvoimin . 

Pientaukotuvan ominaisuuksiin kuuluvat: 

paino on alle 250 kg :n 

on tarkoitettu 3-4 miehelle 

ei sisällä erillistä moottorisahan kunnostustilaa 

siirrettävissä henkilöautolla 

Kalusteet ovat kiinteät. 

Purettavissa osiin kuljetuksen ajaksi. 

Keskiraskaat taukotuvat 

Raskaat taukotuvat 

Erikoistaukotuvat 

Taukotupia käytetään suurilla leimikoilla, joilla on useita 
työntekijöitä . 

Taukotuvan ominaisuuksiin kuuluvat : 

voidaan käyttää ainoastaan autotien varressa 

sisältää erillisen moottorisahojen kQ~nostustilan 

painaa enintään 600 kg 

Taukotupla käytetään "keskustaukotupina ' suurilla työmailla . 

Taukotuvan ominaisuuksiin kuuluvat: 

sisältää erillisen moottorisahojen huoltotilan 

on peseytymismahdollisuus 

on keittomahdollisuus 

on vaatteiden kuivatus- ja säilytystilat 

painaa alle 1 000 kg 

Taukotupa on yhdistetty jotakin muuta tarkoitusta varten 
rakennettuun tilaan, esimerkiksi huoltovaunuun, työntekijöiden 
kuljetusvaunuun tms. 



Jäljennös Liite 2 

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERI ÖN HYVÄKSYMÄT TAUKOTUPAOHJEET 16 . 5 . 1972 

Yleistä 

Taukotupa 

Taukotuvalla tarkoitetaan kiinteää tai siirrettäv2ä raken
nusta ja suojaa sekä myös telttaa, jossa työntekijät voivat 
pitää taukoja, ruokailla , vaihtaa vaatteita ja odottaa 
kuljetusta . 

Heinäkuun 1 päivästä 1973 lähtien on metsä- ja uittotyömaalla 
oltava taukotupa . Tästä voidaan kuitenkin poiketa~ 
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milloin työmaalla työntekijöitä on vähän, 

milloin työmaa on l yhytaikainen eivätkä sillä 
työskentele toistaiseksi jatkumaan tarl(oitetun 
työsuhteen luonteisesti metsätöitä tekevät 
työntekijät~ 

kun kysymyksessä on suurta liikkuvuutta edellyttä
vät työt , 

kun työnantaja on järjestänyt yhteisasuntolain 
mukaisen majoituksen ja matka työpaikalta 
majoituspaikkaan on alle 3 km ja yhteydet majoitus
paikkaan ovat hyvät. 

Taukotuvan ruokailutilaa ei saa käyttää moottorisahojen tahi 
muiden koneiden huolto- ja korjaustiloina . On suotavaa, 
että huoltoa ja korjausta varten on omat tilansa. 

Teltan käyttö taukotupana on sallittua silloin, kun tie- ja 
maasto-alastiliteiden vuoksi taukotupaa ei voida viedä työmaan 
läheisyyteen. Teltan käyttö on sallittua muulloinkin, kun 
siihen on saatu alan työsuojeluviranomaisen lupa. 

Taukotupa on sijoitettava mahdollisimman lähelle työpaikkaa. 
Työnantajan on huolehdittava taukotuvan siirroista . 

Taukotuvan on oltava rakenteeltaan sellainen, että se antaa 
suojan sadetta, tuulta ja kylmyyttä vastaan . Taukotuvassa 
on oltava ikkuna ja tyydyttäva~ lämmitys-, valaistus- ja 
ilmanvaihtolaitteet . 

Taukotuvan on oltava riittävän tilava . 

Huonekorkeuden on oltava vähintään 190 cm. 

Taukotuvan seinien, katon ja lattian on oltava sellaisia, 
että niiden puhdistaminen on helppoa . 

Kalustuksena on oltava asiallinen ruokapöytä sekä tarpeellinen 
määrä istuimia. Pöytälevyn on oltava sellaisesta aineesta 
valmistettu, että sen puhdistaminen on helppoa . 



Taukoteltta 

Järjestysohjeita 
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Taukotuvassa on oltava ensiaputarvikkeita varten kaappi tai 
laukku ja tarvittavat ensiapuvälineet sekä ilmoitustaulu 
tiedotuksia ja turvallisuusohjeita varten. 

Taukotuvassa on oltava naulakko, siivousvälineet ja jäteastia. 

Taukotuvan on oltava lukittava. 

Taukoteltan on annettava suoja sadetta, tuulta ja kylmyyttä 
vastaan ja se on varustettava tyydyttävällä lämmitys
laitteella. 

Taukoteltan on oltava riittävän tilava ja korkea ja vähintään 
neljälle henkilölle mitoitettu. 

Taukoteltassa on oltava asiallinen kalustus ja ensiapu
tarvikkeet. 

Kun taukotupa otetaan työmaalla käyttöön, sen on oltava 
puhdistettu ja hyvässä kunnossa. 

Työnantajan on huolehdittava taukotuvan puhtaanapidosta. 

Työntekijät ovat velvollisia noudattamaan hyvää järjestystä 
ja puhtautta taukotuvassa, varomaan tulen irtipääsyä ja 
pitämään hyvää huolta taukotuvan kalustuksesta. 
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Jäljennös Liite 3 

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 
Helsinki 16 .5. 1972 
N:o 2465/343/72 
Asia: Taukotupaohjeet 

Sosiaali- ja terveysministeriä on tehnyt 16 .5. 1972 oheisen 
päätoKsen taukotupaohjeista. Ohjeet on laadittu metsä- ja 
maatalouden tyäturvallisuuskomiteassa . Ohjeiden mukaan 
1.7.1973 voimaan tulevasta taukotupasäännoKsestä voidaan 
poiketa neljässä tapauksessa. 
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Milloin työmaalla työntekijäitä on vähän. 
Komitean kannan mukaan tämä tarkoittaa enintään 
2- 3 työntekijää . 

Milloin työmaa on lyhytaikainen eivätkä sillä 
työskentele toistaiseksi jatkumaan tarkoitetun 
työsuhteen luonteisesti metsätäitä tekevät työn
tekijät . Komitean esityksen mukaan työmaa on 
lyhytaikainen, milloin se kestää enintään 2 ••• 3 
viikkoa. 

Kun kysymyksessä on suurta liikkuvuutta edellyttä
vät työt. Näitä ovat esimerkiksi metsänhoito-, 
leimaus- ja arviointityät. 

Kun työnantaja on järjestänyt yhteisasuntolain 
mukaisen majoituksen ja matka työpaikalta majoitus
paikkaan on alle 3 km ja yhteydet majoituspaikkaan 
ovat hyvät. Hyvät yhteydet majoituspaikkaan ovat 
sellaiset, että työpaikalta voidaan sinne päästä 
autolla, moottoripyörällä, mopolla tai moottori
veneellä. 

Kun ohjeissa mainitaan, että taukotupa on sijoitettava 
mahdollisimman lähelle työpaikkaa, on komitea tällä tarkoit
tanut, että kävelymatka palstalta taukotuvalle ei saisi 
ylittää 5-10 min:n kävelyä vastaavaa matkaa . 

Sosiaali- ja terveysministeriön metsä- ja maata loustyö
suojelutoimisto ja sen alaiset tarkastajat antavat pyydet
täessä lisätietoja ohjeiden soveltamisesta. 

Toimistopäällikkö Veikko o. ~åkinen 


