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Turvallisen kairauksen periaatteet
Anna Siren toi Yle uutisten verkkoartikkelissaan: ”Käsikirurgit huolissaan
yleistyneestä ilmiöstä: Ilkka Sjöman ei ole ainoa pilkkijä, jonka peukalon
moottorikaira on repinyt irti” esiin huolen porakoneeseen liitettävien kairojen
käyttöturvallisuudesta. Onkin erittäin valitettavaa, että akkukairan käyttö on
aiheuttanut pilkkijöille onnettomuuksia. Vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi
tarvitaan tarkkaavaisuutta akkukairojen valmistajilta, myyjiltä sekä käyttäjiltä.
Akkukairan valmistajien vastuulla on tarjota myyntiin ainoastaan turvallisia
akkukairoja. Akkukairaan liitettävässä porakoneessa tulee esimerkiksi aina olla
mukana apukahva ja kairaa saa käyttää vain yhdessä apukahvan kanssa.
Sjömaninkin tulisi hankkia koneensa valmistajalta asianmukainen apukahva
koneeseensa. Makita Oy kiinnittää huomiota kairan käyttöturvallisuuteen jo
kairapakettien suunnitteluvaiheessa. ”Jotta varmistumme siitä, että kairaajilla on
asianmukainen laite, myymme kairaa ja porakonetta ainoastaan pakettina. Emme
siis myy kairaosaa tai adapteria ilman asianmukaista apukahvalla varustettua
porakonetta”, kertoo Makita Oy:n Suomen myyntijohtaja Tommi Lindgren. Sama
käytäntö tulisi ottaa käyttöön koko alalla. ”Markkinoidessamme akkukairaa,
tuomme aina esiin sen turvallisen käytön edellytykset. Olemme ohjeistaneet myös
jälleenmyyjiämme kertomaan asiakkaille, että kairaa saa käyttää ainoastaan
apukahvan kanssa.”, Lindgren jatkaa.
Myös käyttäjien tulee kiinnittää huomiota turvallisuustekijöihin kairaa käyttäessään.
Mukava harrastus ei ole peukalon menettämisen arvoinen, joten akkukairan, kuten
muidenkin koneiden, käyttöohjeisiin on syytä perehtyä ennen koneen
käyttöönottoa. Akkukairan käyttöön Makita Oy on tuottanut kuvallisen
käyttöohjeen. Mitään omia muutoksia koneisiin tai kairaan ei pidä tehdä. ”Omat
muutokset ovat aina riski koneen käytön turvallisuudelle, vaikka tarkoitus olisikin
päinvastainen.”, Lindgren muistuttaa.
Sen lisäksi, että kairaan liitetyssä porakoneessa tulee aina olla apukahva, hyvä
käytäntö on, että porakoneen lukitsee aina käytön jälkeen. Valtaosassa porakoneita
lukitseminen tapahtuu niin, että suunnanvaihtopainike jätetään keskikohtaan. Näin
kone on lukittu, eikä kytkin reagoi painamiseen. Tällöin konetta ja kairaa voi
turvallisesti siirtää ilman pelkoa sen käyntiinlähdöstä. Koneen lukitsemisella olisi
voitu ehkäistä myös Sjömanin valitettava onnettomuus.
Akkukaira on iso apu pilkkiharrastuksessa. Se mahdollistaa reikien poraamisen
nopeasti ja vaivattomasti. Monelle akkukaira on mahdollistanut harrastuksen
jatkumisen, vaikka esimerkiksi olkapää ei enää kestä perinteisen kairan
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aiheuttamaa rasitusta. Pilkkimisen ohella akkukairaa käytetään apuna myös
esimerkiksi avantojen tekemisessä. Tärkeintä on, että valmistajat, myyjät sekä
käyttäjät tekevät kaikki oman osansa akkukairaamisen turvallisuuden eteen. Näin
talvisilla jäillä voidaan jatkossakin nauttia onnistumisen ilosta kalasaaliiden
muodossa.
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