PKS-lupaan liittyvä puukon, kirveen ja sahan oikeanlainen käsittely
Kaikessa teräaseen käytössä pyritään käyttämään työkalua siten, ettei siitä aiheudu vaaraa itselle tai muille.
Tämä tulee huomioida niin työskentelyssä kuin työkalua ojennettaessa toiselle henkilölle.
Työkalua ojentava henkilö tarttuu terään tai kaareen terän ollessa kädestä poispäin. Työkalu ojennetaan
toiselle rauhallisesti kahva tai kädensija edellä.

Puukko
Puukon pääasiallisin käyttökohde on puun vuoleminen.
Puukolla vuollaan pääosin aina itsestä poispäin pitäen puukkoa riittävän hyvässä otteessa, ettei työkalu lennä
kädestä.
Vuoltaessa varmistetaan, ettei käsivarrenmitan päässä ole mitään mikä voi vahingoittua.
Polunkävijä:
• ei laske puukkoa mihinkään ilman tuppea,
• ei juokse puukko kädessä,
• ei heitä puukkoa.

Kirves
Kirvestä käytetään puun halkaisemiseen, karsimiseen, loveamiseen ja kaatoon.
Kirveen teho perustuu terän painoon. Yhdistettynä laajaan liikkeeseen mahdolliset vammat voivat olla hyvinkin
isoja. Siksi kirveen käyttö tulee olla erityisen huolellista.
Älä käytä huonokuntoista kirvestä tai kirvestä, jonka varsi on huonosti kiinni terässä.
Klapin halkaisu:
• aseta klapi pystyyn tukevalle alustalle, esim. pölkyn päälle,
• nosta kirves ylös ja lyö sillä napakasti puun keskelle pölkkyä kohti, jalat haara-asennossa,
• sopivan mallisen klapin voi halkaista myös lyömällä klapin kylkeen,
• varmista, että edessä tai takana ei ole ihmisiä.
Kirves tulee aina käytön päätyttyä asettaa niin, ettei siihen voi vahingossa kompastua.
Kirveen terä tulee suojata mahdollisuuksien mukaan.
Polunkävijä ei heitä kirvestä.

Saha (kaarisaha ja retkisaha)
Sahaa käytetään paksumman puun katkaisuun.
Sahatessa tukikäsi vähintään 10 cm:n päässä liikkuvasta terästä. Huomioidaan sahatessa ergonomia.
Sahaa ei tule jättää maahan tai lattialle, vaan esimerkiksi nostaa nojalleen näkyvään paikkaan.
Suojaa terä mahdollisuuksien mukaan.

Polunkävijä ei leiki minkään työkalun kanssa, ei PKS-luvassa mainittujen eikä muidenkaan.

Teräaselaki
4§
Puukkoa taikka muuta sellaista teräasetta, joka on tarkoitettu työvälineeksi tai muuhun hyväksyttävään
käyttöön mutta joka soveltuu henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen suorittamiseen tai sellaisella
rikoksella uhkaamiseen, ei saa pitää hallussa yleisellä paikalla tai yleisessä kokouksessa taikka muussa julkisessa
tilaisuudessa, ellei se ole välttämätöntä työn vuoksi tai hallussa pitämiseen ole muuta hyväksyttävää
perustetta.
7§
Joka 4 §:n vastaisesti pitää hallussaan puukkoa tai muuta sanotussa pykälässä tarkoitettua teräasetta, on
tuomittava teräaseen hallussapidosta yleisellä paikalla sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

PKS-lupaan liittyvä näyttökoe
Näyttökokeessa kokelas osoittaa osaavansa seuraavat asiat turvallisesti:
- Työkalun ojentaminen ja vastaanottaminen
- Puukko: vuoleminen
- Kirves: klapin halkaisu
- Saha: puun katkaisu sahaamalla.

