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INFO Stora Enso Anjalankoski 

 

- Perustettu vuonna 1872 

 

- Henkilöstöä yhteensä noin 500 henkilöä 

o Anjalan Paperitehdas 300 

o Inkeroisten Kartonkitehdas 200 

 

- Päätuotteet: 

o Anjalan Paperitehdas: 

▪ Kirjapaperit 

▪ Erikoissanomalehtipaperit 

▪ Aikakauslehtipaperit 

o Inkeroisten Kartonkitehdas: 

▪ Päällystetty taivekartonki 

 

- Kapasiteetit: 

o Anjalan Papeitehdas 435 000 t/v 

o Inkeroisten Kartonkitehdas 280 000 t/v 

Postiosoite   Puhelin   Fax 

Stora Enso   02046 117   02046 26550 

Anjalankosken tehtaat 

46900 INKEROINEN 

 

www.storaenso.com  email: etunimi.sukunimi@storaenso.com 
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JOHDANTO 

Tämä ohje sisältää ohjeita ja määräyksiä, joita tulee noudattaa työskenneltäessä Stora Enson 

Anjalankosken tehtailla. Jokaisen alueella työskentelevän tulee noudattaa näitä ohjeita 

riippumatta siitä, kuka on hänen työnantajansa. 

Toimittajan tulee huolehtia siitä, että heidän johtonsa ja valvontansa alainen henkilöstö tuntee 

tämän ohjeen sisällön ja noudattaa sitä. Lisäksi jokaisen toimittajan tulee etukäteen nimetä 

vähintään yksi vastuullinen henkilö, jonka tehtävänä on työnantajansa edustajana huolehtia 

yhteistoiminnasta ja tiedottamisesta tilaajalle ja muille yhteisellä työpaikalla toimiville yrityksille 

tai työn suorittajille. (Työsuojelun valvontalaki 44/2006 13 §). 

Tämä ohje on astunut voimaan 1.6.1994. 

Uusittu painos 15.01.2020. 

 

TURVALLISUUSPERIAATTEET 

Jokainen Stora Enson Anjalankosken tehtailla työtä tekevä työntekijä on ensisijaisesti vastuussa 

omasta työturvallisuudestaan ja hänen on noudatettava näitä työmaaohjeen määräyksiä ja muita 

ohjeita. 

Työntekijän työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja vastaa siitä, että työssä toimitaan 

Anjalankosken tehtaiden työturvallisuusperiaatteiden mukaisesti ja huolehditaan siitä, että 

jokaista työntekijää perehdytetään ja opastetaan riittävästi. 

Työturvallisuuden yleisperiaatteiden mukaan tulee 

• noudattaa aina tätä työmaaohjetta ja erillisiä ohjeita ja työnvalvojan antamia ohjeita, 

• suorittaa aina ennen työn aloittamista työnvalvojan kanssa työkohteessa ja itse työssä 

esiintyvien vaarojen tunnistus ja riskien arviointi, 

• määritellä riskinarvioinnin perusteella suojautumistarve kohteessa työskenteleville ja 

lähiympäristössä oleville henkilöille, 

• selvittää turvalliset kulkutiet työkohteeseen, 

• selvittää työkohteen palosuojeluun liittyvien laitteiden sijainti ja niiden käyttöperiaatteet 

sekä poistumistie kohteesta pois hätätilanteessa, 

• sopia työnvalvojan kanssa työn aloittamisesta ja yhteydenpidosta tilaajan edustajiin, 

• varmistaa ennen työn aloittamista, että työlle on Stora Enson edustajan myöntämä 

työlupa sekä vaarallisissa töissä lisäksi erillislupa 

• estää omilla yhteystiedoilla varustetulla turvalukituksella vahinkokäynnistyminen, jos 

työhön liittyy siitä johtuva vaara, 

• varmistaa tarvittaessa sokeoinnilla työn turvallinen suorittaminen, jos työtehtävään liittyy 

siirrettävästä energiasta tai aineesta johtuva vaara, 

• ilmoittaa häiriöistä, poikkeamista ja vaaratilanteista sekä tapaturmista välittömästi 

esimiehelle tai työnvalvojalle, 
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• ilmoittaa vioista ja puutteellisuuksista työnvalvojalle jos ne kohdistuvat tilaajan toimintaan 

tai laitteisiin, 

• työn valmistuttua ilmoittaa siitä välittömästi työnvalvojalle tai hänen määräämälle taholle. 

Stora Enson Anjalankosken tehtaiden turvallisuusorganisaation asiantuntija-apu on 

käytettävissä aina työn turvalliseen tekemiseen liittyvissä asioissa. Työsuojeluasiantuntijat 

tekevät tarvittaessa työkohdetarkastuksia. 

Työturvallisuuden mottona on ”Meidän valintamme – ei tapaturmia”. 

 

8 HENGENPELASTAVAA SÄÄNTÖÄ 

1. Käytä aina turvavyötä ajoneuvossa.  

 

2. Älä koskaan ylitä nopeusrajoituksia tai käytä matkapuhelinta ilman 

hands free -laitetta ajaessasi. 

 

3. Älä koskaan aja tai tee töitä alkoholin tai huumeiden vaikutuksen 

alaisena. 

 

4. Muista aina voimassa oleva työlupa kun sitä tarvitaan. 

 

5. Käytä aina henkilösuojaimia, kun työskentelet korkeissa paikoissa.  

 

6. Varmista aina, että energiansyöttö on eristetty ennen työn aloittamista. 

 

7. Älä koskaan ohita tai jätä huomioimatta kriittisiä turvavälineitä.  

 

8. Älä kävele tai seiso käytössä olevan liikkuvan koneen lähellä. 

 

TURVALLISUUSOHJEITA TOIMITTAJILLE 

Kaikilta Anjalankosken tehtailla työskenteleviltä henkilöiltä vaaditaan: 

• voimassa oleva suomalainen työturvallisuuskortti tai ruotsalainen SSG-Entrekortti 

• kuvallinen henkilötunnistekortti, jossa on henkilön veronumero, yrityksen nimi ja y-tunnus 

• voimassa oleva Stora Enson yleinen turvainfo (voimassa 2 vuotta) sekä Anjalankosken 

tehtaiden paikallinen turvainfo (voimassa yhden vuoden) 

• tulitöitä tehdessä tulityökortti 

• työtehtävän mukaisesti muut tarvittavat erityispätevyydet 
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Toimittajat: 

• noudattavat kaikkia lakisääteisiä työterveys- ja turvallisuusmääräyksiä 

• ovat laatineet työterveyteen ja työturvallisuuteen liityvät ohjeistukset ja toimintaa ohjaavat 

säännöt ja toimintamallit 

• kouluttavat työntekijöitänsä työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa ja 

edistävät turvallisuuskulttuuria yrityksessä 

• mittaavat, seuraavat ja raportoivat työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä tapahtumia 

Toimittajan on huolehdittava, että: 

• työntekijät perehdytetään työmaan olosuhteisiin ja mahdollisiin riskitekijöihin ja että 

kuhunkin tehtävään käytetään riittävän opastuksen saanutta pätevää työvoimaa. 

Isommissa seisokeissa ja investoinneissa perehdytys tapahtuu turvallisuusasiakirjan 

pohjalta. 

• osastolle töihin tultaessa on VARMISTETTU, että OSASTON VALVOMOSSA ollaan 

TIETOISIA LÄSNÄOLOSTA ja että prosessi on turvallisessa tilassa työn suorittamiseksi. 

Työlle on aina saatava tilaajan edustajalta aloituslupa. 

• työntekijät kirjoittavat tuotanto-osastolle saapuessaan valvomon ilmoittautumistauluun 

tietonsa ja poistavat tiedot osastolta lähtiessään, 

• työntekijöiden käyttöön annetut työkalut ovat tarkoitukseen sopivia ja kunnossa olevia, 

niitä käytetään oikein ja niiden kunnosta huolehditaan, 

• työtehtävässä, johon samanaikaisesti osallistuu useamman työnantajan työntekijöitä, on 

huolehdittu töiden yhteensovittamisesta, 

• työntekijöille on varattu työoloihin soveltuvat ja vaatimustenmukaiset henkilökohtaiset 

suojaimet, niiden huolto on järjestetty ja niiden käyttöä valvotaan, 

• työntekijät ovat huolellisia työssään ja välttävät turhaa riskinottoa. 

Mikäli ulkopuolinen palvelujen toimittaja käyttää työssä alihankkijaa, on asiasta sovittava tilaajan 

kanssa ja käytännön järjestelyistä työnvalvojan kanssa. Toimitussopimuksen tehnyt toimittaja on 

vastuussa siitä, että alihankkija noudattaa Stora Enson Anjalankosken tehtaiden 

työturvallisuusperiaatteita, työmaaohjetta ja tehtaiden muita ohjeita. Hänen on myös 

varmistettava, että ohjeet ja määräykset on ymmärretty ja että alihankkijan työntekijät ovat 

riittävästi perehdytetty ja opastettu tehtävään työhön. 

 

TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINTA 

Töissä, joissa työn kesto ja henkilömäärä edellyttävät työsuojeluyhteistoimintaa, vastaa 

yhteistoiminnan käynnistämisestä tilaaja. Työmaalle voidaan tarvittaessa perustaa 

tarkastusryhmä tai -ryhmiä, jotka raportoivat havaitsemistaan puutteista korjausvastuussa 

oleville. Työsuojeluyhteistoimintaa edellyttävissä työkohteissa tulee toimittajan nimetä pätevä 

esimiestasoinen henkilö yhteydenpitäjäksi osapuolten välille. Edustajan yhteystiedot on 

ilmoitettava Anjalankosken tehtaiden työturvallisuuspäällikölle ennen töiden aloitusta. 

Sattuneista tapaturmista ja vaaratilanteista tulee kaikissa tapauksissa ilmoittaa välittömästi 

tilaajan asettamalle työnvalvojalle. 
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TURVALLISUUSHAVAINNOT, -IDEAT JA VAARATILANTEET 

Kaikki turvallisuushavainnot kirjataan WeSharen Anjalankosken TURVA-järjestelmään. 

Ilmoitusten tekeminen on tehokas tapa ehkäistä tapaturmia ennalta.  

1. Työntekijän on poistettava mahdollisuuksiensa mukaan havaitsemansa ilmeistä vaaraa 

aiheuttavat viat ja puutteellisuudet 

2. Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle 

havaitsemistaan turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavista vioista tai puutteista 

3. Työnantajan on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin asiassa ryhdytään 

Turvallisuusidea 

• Turvallisuusidea on ennakoiva idea tehdä työpaikka turvallisemmaksi ja 

terveellisemmäksi 

Turvallisuushavainto 

• Turvallisuushavainto on havainto olosuhteesta, joka voi aiheuttaa turvallisuusriskin  tai 

poikkeaman, mutta joka ei ole vielä tapahtunut 

• Turvallisuushavainto voi myös olla positiivinen havainto 

Vaaratilanne 

• Vaaratilanne on suunnittelematon tapahtuma, joka ei aiheuta loukkaantumista/sairautta 

tai muuta vahinkoa, mutta olisi saattanut aiheuttaa jonkin aikaisemmin mainituista tai sen 

seurauksena on loukkaantuminen, joka ei kuitenkaan vaadi ammattiauttajan apua/hoitoa 

 

Tapaturmista ja vakavista vaaratilanteista ilmoittaminen hoidetaan seisokissa seuraavasti: 

• Esimiehen tulee saattaa alueellaan sattuneet työtapaturmat ja vakavat vaaratilanteet 

työpaikan tilaajan edustajan (seisokkivastaavan) tai työturvallisuuspäällikön tietoon 

välittömästi 

• Kaikki tapaturmat ja vakavat vaaratilanteet tutkitaan ja raportoidaan Stora Enso 

konserniin 

• Seisokkivastaava kirjaa tapauksen heti TURVAan ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin 

 

HENKILÖSUOJAIMET 

Stora Enson oman henkilöstön sekä kaikkien palveluntuottajien ja vierailijoiden tulee käyttää 

ehjiä ja määräysten mukaisia CE-merkittyjä henkilösuojaimia merkityillä alueilla. Ennen työhön 

ryhtymistä on vaaranarvioinnissa selvitettävä, mitä henkilönsuojaimia kyseisessä työssä 

tarvitaan. 

Kukin esimies huolehtii, että työntekijöillä on käytössään työoloihin soveltuvat ja 

vaatimustenmukaiset suojaimet, joita työntekijät osaavat käyttää ja huoltaa, sekä valvoo 
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suojainten käyttöä. Jokaisen velvollisuutena on puuttua, mikäli havaitsee suojaimia käytettävän 

virheellisesti tai puutteellisesti. 

Ulkoalueilla tulee käyttää EN ISO 20471:2013 (korvannut EN 471) standardin mukaista erittäin 

näkyvää työvaatetta. Standardi määrittelee materiaalien väri- ja heijastavuus-, pinta-alaa 

koskevat minimivaatimukset kolmelle eri näkyvyysluokalle sekä vaatimukset materiaalien 

sijoittelusta vaatetukseen.  

Vieraat 

Vierailun isäntä vastaa vieraiden turvallisuudesta vierailun ajan ja varustaa vieraansa tarvittavilla 

henkilösuojaimilla. Suojainten käyttövelvoite vierailla tuotantotiloissa liikuttaessa: 

• vierailija-huomioliivi tai vastaava tunnisteellinen huomioasu 

• suojalasit 

• kuulosuojaimet 

• suojakypärä 

Tuotantotiloissa työskentely 

Käynnin ja häiriötilanteiden aikana tuotanto- ja varastotiloissa, kuljetusvälineissä sekä ulkona 

sijaitsevilla tuotantolaitteilla (pois lukien valvomot ja toimistot) on käytettävä henkilösuojaimia 

seuraavasti: 

• tunnisteellinen ja määräysten mukainen suojavaatetus 

• turvajalkineet 

• kolhulippis 

• suojalasit 

• kuulosuojaimet merkityillä alueilla 

• visiiri kemikaalien ja niiden annostelulaitteiden käsittelyssä 

• hengityssuojain, suojakäsineet ja viiltosuojakäsineet työnantajan tai työnjohdon 

määrittelemissä tehtävissä 

• ulkotöissä liikennöintialueilla, varastoalueilla ja lastausasemilla huomioasu tai -liivit 

• putoamissuojaus putoamisvaaran sisältämissä töissä 

• turvavaljaat oikein kytkettyinä työskenneltäessä henkilönostimesta käsin. 

Seisokkien aikainen työskentely 

• suojainten käyttövelvoite kuten tuotantotiloissa työskenneltäessä on kuvattu, kuitenkin 

siten että kolhulippiksen sijaan on käytettävä suojakypärää aina kun koneen 

massapumppu pysäytetään 

• konesaleissa olevat valotaulut osoittavat kypäränkäyttövelvoitteen seisokkitilanteissa 

Hitsaustyöt 

Hitsaustöitä tehtäessä hitsausmaski/suojakypäräyhdistelmää tulee käyttää kaikissa niissä 

tiloissa ja tilanteissa, joissa suojakypärän käyttö on ohjeistettu tuotanto- tai 

kunnossapitotoiminnoille. 
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Terminaalialueilla työskentely 

Terminaalialueilla työskentelevillä tulee olla seuraavat suojavarusteet: 

• suojakypärä 

• CE-näkyvä huomiovaatetus tai huomioliivi 

• suojalasit 

• viiltosuojakäsineet 

• turvajalkineet 

Alueella liikuttaessa talviaikaan on huomioitava myös liukkaus, koska työkoneen 

työskentelyalueet ovat erittäin liukkaat. Alueella tulisi käyttää liukuesteitä tai nastallisia 

turvajalkineita. 

Portaissa liikkuminen 

Liikuttaessa portaissa ylös tai alas on aina pidettävä vähintään toisella kädellä kiinni kaiteesta. 
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KULUNVALVONTA JA LIIKENNE 

Tehdasalueelle saapuminen 

Kulku aidatulle tehdasalueelle on sallittu ainoastaan voimassa olevalla kulkuluvalla virallisten 

sisääntuloporttien kautta. Tehdasalueiden pääsisäänkäynnit ovat Anjalan Paperitehtaalla 

Ensontien portti (Ensontie 1) ja Inkeroisten Kartonkitehtaalla Etelätien portti (Etelätie 3). 

Työvoiman kulkulupia haetaan Stora Enso Anjalankoskelle Site Manager -järjestelmän kautta. 

Jos teillä ei ole tunnuksia järjestelmään, tai voimassaolevaa sopimusta Anjalan paperitehtaan 

tai Inkeroisten kartonkitehtaan käynninaikaiselle työmaalle, ota yhteyttä työn tilaajaan. 

Kulkuluvat tulee tarkastaa kuntoon hyvissä ajoin ennen tehtaalle saapumista. Kulkulupa-

asioissa palvelee SE Anjalankosken infopiste osoitteessa Pasilantie 6B, 46900 Inkeroinen. 

Kulkuluvan saajan tulee varautua esittämään pyydettäessä kuvallinen henkilöllisyystodistus. 

Työsuojelulakien velvoitteiden ja yhtiön turvallisuusohjeiden mukaisesti kaikki henkilöt ja 

ajoneuvot on tunnistettava ja tiedot tallennettava tehdasalueelle saavuttaessa ja tehdasalueelta 

poistuttaessa. Kulunvalvontajärjestelmä ei tunnista matkustajia ajoneuvon sisältä, joten 

matkustajien tulee kulkea tehdasalueelle ja sieltä pois henkilöportin kautta. Ajoneuvon kyydissä 

saa portista ajettaessa olla vain kuljettaja. 

Ajoneuvoilla ajo tehdasalueelle sallitaan vain silloin, kun työtehtävät sitä edellyttävät. Ajoluvat 

myönnetään pääsääntöisesti Anjalan Paperitehtaan Ensontien portille ja Inkeroisten 

Kartonkitehtaan Etelätien portille, joilla ajoneuvot ja kuljettaja tunnistetaan rekisterinumeron 

perusteella. 

Henkilöporteilla henkilöt tunnistetaan PIN-koodin, RFID-tarran tai kulkukortin perusteella. 

Henkilöportista saa kulkea vain yksi henkilö kerrallaan. Kulkulupa on henkilökohtainen. PIN-

koodia, RFID-tarraa tai kulkulupakorttia ei saa missään tilanteessa luovuttaa toisen henkilön 

käyttöön. 

Tehdasalueella ja sen sisääntuloporteilla on käytössä tallentava kameravalvonta. Tiedot alueelle 

saapuvista henkilöistä ja ajoneuvoista tallentuvat määräajaksi kulunvalvontajärjestelmään. 

Pitkäaikaisia kulkulupia saaneiden yritysten tulee huolehtia lupatietojensa ajantasaisuudesta. 

Kaikista muutoksista, kuten henkilöstö- ja ajoneuvovaihdoksista, yhteystietojen muutoksista ja 

kulkuluvan tarpeen päättymisestä tulee ilmoittaa välittömästi Anjalankosken tehtaiden 

suojeluosastolle. 

Mopoille, moottoripyörille ja mönkijöille ei myönnetä ajolupia tehdasalueelle. 

Portin ongelmatilanteissa ota yhteyttä Pasilantien valvomoon (porttipuhelimella / puh. 02046 

26502) tai työn tilaajaan. 

Jos kulkutunnisteesi katoaa tai joutuu vääriin käsiin, ilmoita siitä välittömästi Pasilantien 

valvomoon, työn tilaajalle tai toimistoaikana avaintenhallinnasta vastaavalle henkilölle: Jussi 

Vehmas, puh. 0400 958 946. 

Kulkukortit ja ajolupatunnisteet tulee palauttaa heti luvan tarpeen päätyttyä. 
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Liikenne 

Tehdasalueella on noudatettava yleisiä liikennesääntöjä, tieliikennelakia ja merkittyjä 

nopeusrajoituksia. Koko alueella on yleinen nopeusrajoitus 30 km/h, ellei liikennemerkein ole 

osoitettu alhaisempaa nopeutta. Porttien liikennevalo-ohjauksia on ehdottomasti noudatettava. 

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintialueilla. Toistuvat pysäköintirikkeet 

johtavat ajoluvan poistamiseen. Pysäköinti tehdas- ja välialueella tapahtuu omalla vastuulla.  

Tehdasalueella liikuttaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, varsinkin työkoneita sekä 

rekka- ja junaliikennettä on varottava. Omalla ajoneuvolla liikkuminen tapahtuu aina omalla 

vastuulla. 

Tehdasalueella on käytettävä turvavöitä. Puhelimen käyttö liikkuvissa ajoneuvoissa ilman hands 

free -laitetta on kielletty. Kaikkien ajoneuvojen turha tyhjäkäynti on kielletty. 

Liikkuminen rullaluistimilla ja rullasuksilla sekä omilla henkilökohtaisilla potkulaudoilla on 

tehdasalueella kielletty. 

Polkupyörällä liikuttaessa on käytettävä kypärää ja pimeällä polkupyörävalaisinta. Talvikeleillä 

pyöräillessä on pyörässä oltava nastarenkaat. Polkupyörien säilytys tehdasalueella on luvallista 

vain niille varatuissa telineissä. 

Tehdasalueella tulee käyttää merkittyjä kevyen liikenteen väyliä ja suojateitä. Liikuttaessa 

jalkaisin tai pyörällä edellä mainittujen alueiden ulkopuolella, tulee henkilön aina käyttää 

huomiovaatetusta. 

Välialueella on varottava lenkkeilijöitä ja muuta yleistä liikennettä. 

Yleisohjeita 

• Vietäessä Stora Enson omaisuutta pois tehdasalueelta tarvitaan kirjallinen kuljetuslupa, 

joka tulee esittää Ensontien portilla. Tarvittaessa henkilön varusteet tai ajoneuvo voidaan 

määrätä tarkastettavaksi vartijan toimesta. 

• Valokuvaaminen ja videokuvaaminen ilman asianomaista lupaa on kielletty. Kielto koskee 

myös kännykkäkameran käyttöä. 

• Työkalut on säilytettävä lukittuina ja merkittyinä. 

• Turvallisuusorganisaation henkilöstön ja aluevartijoiden antamia ohjeita ja määräyksiä on 

ehdottomasti noudatettava. 

• Jos havaitset tehdasalueella tai sen toimitiloissa luvatonta liikkumista, siitä tulee ilmoittaa 

viipymättä Stora Enson edustajalle tai kiertävälle aluevartijalle (puh. 0400 359 093). 

• Päihtyneenä tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena oleminen sekä 

alkoholipitoisten juomien ja muiden huumaavien aineiden hallussapito tehdasalueella on 

ehdottomasti kielletty. Päihderikkomukseen syyllistynyt henkilö poistetaan tehdasalueelta 

ja tapauksesta ilmoitetaan hänen työnantajalleen, joka on velvollinen antamaan 

selvityksen tapauksen jatkotoimista työnvalvojalle. Huumausainerikos annetaan aina 

poliisin tutkittavaksi.  
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• Juopumustila voidaan tarvittaessa todeta puhalluskokeella. 

• Tupakointi tehdasalueella on kielletty. Kielto koskee myös sähkötupakkaa. 

• Asuntovaunuille osoitetaan oma paikka tehtaan aidan ulkopuolella. Tehdasalueella 

majoittuminen on kielletty. 

• Parkkialueella autojen lämmityspistorasiapaikat on varattu pääsääntöisesti yhtiön oman 

henkilöstön käyttöön. 

• Raskaiden ajoneuvonosturien tuominen tehdasalueelle on ilman asianomaista lupaa 

kielletty. Näiden käytöstä on sovittava työnvalvojan kanssa tapauskohtaisesti. 

Erityisluvan vaativat alueet 

Anjalankosken tehtaiden alueella on useita kohteita, joille ei saa mennä ilman erityistä lupaa. 

Kohteet on pääsääntöisin merkitty kylteillä, joissa annetaan ohjeet luvan pyytämiseen ja alueella 

vaadittaviin henkilösuojaimiin. Erityisluvan vaativia kohteita ovat: 

• paperitehtaan ja kartonkitehtaan tuotevarastot sekä muut merkityt trukkityöskentelyalueet 

• kemikaaliosastojen tilat ml. rikkidioksidin purkaushalli 

• jäteveden käsittelylaitos ml. Salonsaari 

• tuoreveden käsittelyn kloorihuone 

• voimalaitosten tuotantotilat ja höyryvoimalaitoksen kenttäalueet 

• raakapuukenttä ja hakekenttä 

Terminaalialueilla liikkuminen 

Anjalan Paperitehtaan alueella sijaitsevat Stora Enso Metsän raakapuukenttä, hakekenttä ja 

höyryvoimalaitoksen kenttäalueet. Näillä terminaalialueilla on kaikki luvaton ulkopuolinen 

liikenne ehdottomasti kielletty. 

Terminaalialueilla tehtävistä huolto- ja kunnossapitotöistä on sovittava etukäteen terminaalin 

vastuuhenkilön kanssa. Ulkopuolisten kunnossapito- ja huoltoajoneuvojen pääsystä on 

mainittava erikseen lupaa pyydettäessä. Terminaalialueilla liikkuvat kunnossapito- ja 

huoltoajoneuvot on varustettava työmaavaroitusvilkulla. Ennen terminaalialueille menoa on 

otettava puhelimitse yhteyttä alueella operoivaan työkoneenkuljettajaan. 

Vierailut 

Vieraiden tuonti tehdasalueelle ilman asianmukaista lupaa on kielletty. Vierailijoilla tulee olla aina 

isäntä, joka vastaa vieraiden turvallisuudesta Anjalankosken tehtaiden vierailuohjeen mukaisesti 

ja huolehtii, että vieraat ovat tietoisia turvallisuusohjeista. 

Vieraat tulee tuotantotiloissa opastaa turvallisia vierailureittejä käyttäen ja varata riittävästi 

oppaita ryhmän koko huomioiden. 

Isännän tulee huolehtia, etteivät vieraat mene koneiden hoitosilloille tai kuljetinjärjestelmien 

toiminta-alueelle. 
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JÄRJESTYS JA SIISTEYS 

Järjestyshäiriöt 

Toimittaja vastaa henkilöstönsä ja alihankkijoiden osalta järjestyksen säilymisestä työpaikoilla, 

työ- ja varastotiloissa, ruokaloissa ja henkilöstötiloissa. Järjestyshäiriöistä, joissa tarvitaan 

viranomaisten toimenpiteitä, tulee välittömästi ilmoittaa kiertävälle aluevartijalle puh. 0400 359 

093 tai Anjalankosken tehtaiden valvomoon puh. 02046 26502. 

Tilaaja pidättää itselleen oikeuden kieltää tehdasalueille pääsyn sellaisilta henkilöiltä, joiden on 

todettu menetelleen epärehellisesti tai muuten hyvien tapojen vastaisesti tai jotka ovat 

syyllistyneet työmaa- tai turvallisuusohjeiden törkeään rikkomukseen. 

Siisteydestä ja järjestyksestä huolehtiminen 

Jokainen toimittaja on työn aikana velvollinen huolehtimaan työkohteensa, työtilojensa ja 

varastoalueidensa siisteydestä ja järjestyksestä.  

Töiden valmistuttua tulee toimittajan välittömästi poistaa työpaikoilta kaikki: 

• työkalut ja -välineet 

• ylijääneet tarvikkeet 

• asennusjätteet 

• tilapäiset rakennelmat ja telineet 

Kaikissa epäselvissä tapauksissa on otettava yhteyttä työnvalvojaan. 

Useamman toimittajan työpaikoilla vastaavat toimittajat työpaikkojen puhtaanapidosta 

yhteisvastuullisesti. 

Kulku- ja poistumistiet tulee pitää vapaina kaikissa olosuhteissa samoin kuin ensiapukaappien, 

sähkökeskusten ja kytkinkaappien sekä sammutuskaluston edustat. 

 

TUOTETURVALLISUUS 

Inkeroisten Kartonkitehdas varmistaa tuotteidensa elintarvikekelpoisuuden, puhtauden ja 

hygieenisyyden noudattamalla standardoituja hyviä tuotantotapoja (GMP = Good Manufacturing 

Practices), joiden tarkoituksena on estää kaikenlaisten epäpuhtauksien pääsy kartonkiin, 

asiakasrulliin ja arkkipalletteihin. Edellytämme myös alihankkijoiltamme sekä –urakoitsijoilta 

Stora Enson tuoteturvallisuusvaatimusten ja periaatteiden mukaista toimintaa. 
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Tuoteturvallisuuden varmistamiseksi kartonkitehtaalla työskentelevien on noudatettava 

yleistä tuoteturvallisuusohjeistusta, muun muassa: 

• työpaikka ja kaikki tuotantolinjat on pidettävä siisteinä 

o Esimerkiksi jätteiden lajittelu ohjeiden mukaisesti 

• ovet ja ikkunat on pidettävä suljettuina, jotta hyönteisten, lintujen ja pieneläinten pääsy 

tuotantotiloihin on estetty 

• ruokailu on sallittu ainoastaan niille osoitetuissa paikoissa, ja tuotantotiloissa ruokailu on 

ehdottomasti kielletty 

• kaikkien särkyvien esineiden osalta (mm. valaisimet) on noudatettava erityistä 

varovaisuutta ja varmistettava, ettei mikään vieras esine joudu kosketuksiin kartongin 

kanssa 

o Lasiesineiden vienti tuotantotiloihin on ehdottomasti kielletty 

• tupakointi on kielletty koko tehdasalueella 

• työskennellessä käytetään työtehtävän edellyttämiä työvaatteita, joissa ei ole avonaisia 

taskuja 

Hygienia-alueet 

Pituusleikkuri, arkkileikkurit, Polar-leikkuri ja pakkauslinjat ovat tuoteturvallisuuden kannalta 

kriittisiä hygienia-alueita. Alueet ovat rajattu oranssilla viivalla. 

Huomioi tuoteturvallisuus hygienia-alueella tuotannon aikana: 

• Vältä tuotteen koskemista käsin 

• Huolehdi käsien puhtaudesta 

• Rannekellojen, näkyvien korujen ja lävistysten käyttö kielletty 

• Irtoripsien käyttö kielletty 

• Tekokynsien ja kynsilakan käyttö kielletty tai vaihtoehtoisesti käytä käsineitä 

• Huolehdi käsineiden puhtaudesta, vaihda ne riittävän usein 

• Syöminen, juominen, purukumin, nuuskan ja purutupakan käyttö kielletty 

• Lääkkeiden säilytys kielletty 

Tuoteturvallisuuden varmistaminen kunnossapitotöissä: 

• Tuotannon aikana tai lopputuotteen läheisyydessä seisokkien aikana käytettävien 

spraykemikaalien pitää olla elintarvikehyväksyttyjä 

• Aerosolipullossa on oltava FOOD PROCESSING SAFE –merkintä 

• Ennen kunnossapitotöitä on arvoitava töiden aiheuttamat tuoteturvallisuusriskit: 

o Aiheuttaako töiden tekeminen vaaraa tuotteelle esim. roiskeet, haju, pöly 

o Tarvitaanko eristämistä 

• Kunnossapitotyön jälkien siivous 

o Kunnossapitotyön luovutus eli valmiiksi kuittaaminen tarkoittaa, että 

kunnossapitotyön jäljet ovat myös siivottu 
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SÄHKÖTURVALLISUUS JA TYÖT SÄHKÖTILOISSA 

Työt sähkötiloissa suoritetaan sähköturvallisuusmääräyksien mukaisesti.  Sähkö- ja 

automaatiotiloissa tehtävät työt edellyttävät aina sähkötöidenvalvojan antamaa lupaa. Tilojen 

ovet tulee pitää lukittuina aina kun niissä ei työskennellä. Sähkötöidenvalvoja järjestää 

työntekijöille tilojen avaimen, joka on palautettava viimeistään työn valmistuttua tai sopimuksen 

mukaisesti. 

Kaikkien työssä käytettävien välineiden ja laitteiden tulee olla sähköturvallisuusmääräyksien 

mukaisia ja niille tulee suorittaa aina ennen töiden aloittamista silmämääräinen ja toiminnallinen 

kunnon tarkastus. Kuluneilla ja osittain rikkoutuneilla laitteilla ja välineillä ei saa työtä aloittaa, 

vaan ne tulee poistaa työmaalta vikailmoituksella varustettuna. Sähkösyötön työkaluille saa 

ottaa vain huoltosähkökeskuksesta tai työmaakeskuksesta.  

Vikavirtasuojaus 

Stora Enson Anjalankosken tehtailla edellytetään kaikissa huolto-, korjaus-, uudisrakennus-, 

projekti- ja näihin verrattavissa töissä vikavirtasuojauksen käyttämistä otettaessa sähköä alle 32 

A:n yksi- tai kolmevaiheisesta pistorasiasta. Tehtailla ja tehdasalueilla ei kaikissa 

huoltosähkökeskuksissa ole vikavirtasuojausta. Näissä tapauksissa on 

huoltosähkökeskuksessa tästä seuraava ilmoitus: ”Huoltosähkökeskuksessa ei ole 

vikavirtasuojausta. Käsityökalujen käyttö edellyttää vikavirtasuojauksen käyttöä”. Tällöin 

tulee käytettävä laite varustaa erillisellä vikavirtasuojauksella. 

Turvalukitus 

Sähkömoottorit ja vaaraa aiheuttavat laitteet ovat lähes kaikki varustettu turvakytkimillä. Ennen 

työn aloittamista on varmistettava, että prosessihenkilöstö on saattanut laitteiston turvalliseen 

tilaan ja varmistanut asian turvalukituksella turvalukitusohjeiden mukaisesti. Työntekijän tulee 

asentaa oma yhteystiedoilla varustettu turvalukko varmistamaan oman työn turvallinen 

tekeminen työn keston ajaksi. Jos laitteessa ei ole turvakytkintä, tulee ottaa yhteys 

työnvalvojaan. 

Työskentely ahtaissa johtavissa tiloissa 

Työskenneltäessä säiliöissä, kanaaleissa tai näihin verrattavissa tiloissa tai muissa ahtaissa 

sähköä johtavissa ympäristöissä, tulee työssä noudattaa säiliötyöohjetta. 
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TURVALUKITUKSET 

Asianmukaisista turvalukituksista on huolehdittava aina ennen sellaisiin työtehtäviin ryhtymistä, 

joissa vahinko- tai virhekäynnistyminen, tuotantoprosessi tai laitteen tai järjestelmän energiatila 

(sähkö, hydrauliikka, paineilma, lämpö, höyry, paineellinen vesi jne.) voivat aiheuttaa vaaraa 

työn turvalliselle suorittamiselle. Vaaraa aiheuttava kone, laite tms. lukitaan yhteystiedoilla 

varustetulla riippulukolla. 

Työn aloitustoimenpiteet 

• Ennen työn aloittamista hankkii työnvalvoja käytöstä vastaavalta henkilöltä luvan kohteen 

ottamisesta työn alle. 

• Tämän jälkeen käytöstä vastaavan henkilön johdolla käyttäjäorganisaatio saattaa 

koneen/laitteen, tuotantoprosessin ja energiasyötön turvalliseen tilaan asentamalla 

kohteisiin lukituskammat ja yhteystiedoilla varustetut turvalukot. 

• Vastuullinen käyttöhenkilö asettaa koneen/laitteen paikallisohjauspaikalle ”Käyttö kielletty 

– kunnossapitotyö käynnissä” -kyltin. 

• Vastuullinen käyttöhenkilö kirjaa toimenpiteet valvomossa olevaan loki- tai vastaavaan 

kirjaan ja varmistaa asian päivämäärällä ja kellonajalla sekä omalla allekirjoituksella. 

Varmistustoimenpiteet 

• Vastuullinen käyttöhenkilö varmistaa koekäynnistyksellä, että toimenpiteet ovat 

kohdistuneet oikeisiin laitteisiin. 

• Työnvalvoja antaa koekäynnistyksen jälkeen työtehtävän työntekijälle tai työryhmälle. 

• Työstä vastaava henkilö asentaa työryhmän puolesta lukituskoteloon/-kampaan oman 

turvalukkonsa, jossa on hänen yhteystietonsa (nimi, yhtiö, puhelinnumero). Työstä 

vastaava henkilö voi myös halutessaan laittaa lisäksi kentällä oleviin kytkimiin oman 

lukkonsa.  

• Jos samassa työkohteessa työskentelee eri työryhmien (mekaaninen kunnossapito, 

automaatio, rakennuskorjaus jne.) henkilöitä, kunkin työryhmän työstä vastaava henkilö 

varustaa lukituskotelon/-kamman omalla turvalukollaan. 

Työn lopetustoimenpiteet 

• Työn valmistuttua työryhmän vastuuhenkilö poistaa oman turvalukon ja ilmoittaa asiasta 

työkohteen käytöstä vastaavalle. Käytöstä vastaava henkilö kirjaa asian loki- tai 

vastaavaan kirjaan. 

• Työnvalvoja tarkastaa kohteen ja luovuttaa sen käyttäjäorganisaatiolle, kun kaikki työt 

ovat tehty. Käyttäjäorganisaatio ottaa kohteen haltuunsa ja tarkistaa paikat sekä poistaa 

omat turvalukot ja lukituskammat. 

• Käytöstä vastaava käyttöhenkilö kirjaa valvomossa olevaan loki- tai vastaavaan kirjaan 

työn valmistumisen merkitsemällä päivämäärän ja kellonajan sekä varmistaa asian 

omalla allekirjoituksella. 
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Koneet ja laitteet joissa ei ole turvakytkintä ja sähkötiloissa tehtävät turvalukitukset 

• Koneissa ja laitteissa, joissa turvalukitukseen ja sähköiseen erottamiseen liittyvät laitteet 

sijaitsevat sähkötiloissa, tulee työstä vastaavan henkilön ottaa yhteyttä alueen 

vastuulliseen käyttöhenkilöön ja / tai alueen automaatiokunnossapidon edustajaan 

tarvittavien turvalukitusten suorittamiseksi 

• Turvalukitukset sähkötilassa tekee automaatiokunnossapidon henkilö tai prosessissa 

toimiva automaatiokäynninvarmistaja sähkötilojen turvalukitusohjeiden mukaan 

• Työn tultua suoritetuksi puretaan lukitukset päinvastaisessa järjestyksessä 

Työnvalvojan on varmistettava, että ulkopuoliset työntekijät tietävät nämä menettelytavat ja on 

myös valvottava niiden noudattamista. 

Turvalukituksien valvonta kuuluu kaikille Stora Enson Anjalankosken tehtailla työskenteleville. 

Puutteellisen lukituksen havaitessa on välittömästi ilmoitettava siitä työkohteessa 

työskenteleville henkilöille, joiden on välittömästi korjattava puutteet. Havaituista puutteista on 

aina ilmoitettava myös työkohteessa työskentelevien henkilöiden esimiehelle tai vastuulliselle 

valvojalle. 

ERILLISLUPA 

Eräissä tapaturman tai sairastumisen vaaraa sekä palo- tai räjähdysvaaraa sisältävissä töissä 

tarvitaan työluvan lisäksi erityinen erillislupa, ennen kuin työt voidaan aloittaa. Tällaisen luvan 

antaa työnvalvoja. Työstä sovittaessa onkin aina selvitettävä myös erillisluvan antajan 

henkilöllisyys.  

Erillislupaa vaativia töitä ovat mm: 

• tulityöt 

• säiliötyöt 

• sähkötyöt 

• asbestityöt 

• paineastiakorjaukset 

• telinetyöt 

• nostotyöt 

• työt, joihin liittyy vahinkokäynnistyksen mahdollisuus 

• työt alueilla, missä on erityinen vaara, kuten 

- sähkötilat 

- vaarallisia kemikaaleja sisältävät tilat 

- erityisen kaasuvaaran alaiset tilat 

- säteilyvaarakohteet 

- räjähdysvaaralliset tilat (EX-tilat) 
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TYÖTELINEET JA TIKKAAT 

Stora Enson Anjalankosken tehtailla noudatetaan kaikissa työtelineiden ja putoamisen estävien 

suojarakenteiden rakentamisessa ja käytössä valtioneuvoston asetusta Työvälineiden 

turvallinen käyttö ja tarkastaminen (12.6.2008 / 403). 

Stora Enson Anjalankosken tehtailla käytettävät työvälineet (työtelineet, tikkaat, 

putoamissuojaimet, nostoapuvälineet, nostoliinat, ymv.) tulee olla tarkastettu asetuksen 

403/2008 mukaisesti ennen käyttöönottoa. 

Tilaajan siirrettäviä työtasoja, hydraulisia työtasoja, siirrettäviä puominostimia tai näihin 

verrattavia laitteita ei saa ottaa käyttöön, ellei siitä ole sovittu tilaajan kanssa (trukkien käyttöön, 

henkilönostiminen ohjaamiseen ja siltanosturin käyttöön tarvitaan myös kirjallinen lupa). 

Kaikki työtelineet tulee varustaa telinekortilla ja tarvittaessa erikoisohjeilla. Telineissä tulee 

pystytyksen ja purkamisen aikana olla käytön kieltävä telinekortti. 

Palvelujen toimittajan tai yksittäisen työn suorittajan tulee huolehtia, että kaikissa töissä 

noudatetaan edellä mainittua ohjetta.  

Työtelineet 

Palvelujen toimittaja huolehtii työtelineiden pystytyksestä asetuksen 403/2008 mukaisesti, ellei 

toimitussopimuksessa ole erikseen sovittu telineiden pystytyksen kuuluvan tilaajalle.  

Erikoistelineet ja työtasot 

Silloin kun työkohteeseen ei voida pystyttää ohjeiden mukaisia työtelineitä, siirrettäviä telineitä 

tai työtasoa, tulee aina ennen työn suorittamista sopia työnvalvojan kanssa, miten turvallisen 

työn tekeminen varmistetaan. 

Työskentely nojatikkailla 

Nojatikkaita ei saa käyttää työskentelyalustana. 

Nojatikkaita saa käyttää vain tilapäisenä kulkutienä, nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja 

irrottamiseen, mittaus- ja tarkistustehtäviin sekä näihin verrattaviin lyhytaikaisiin ja 

kertaluonteisiin tehtäviin. Työtehtävää suorittaessaan työntekijä ei saa kurkottaa tikkailta sivuille 

tai pystytyssuunnan vastaisesti. 

Nojatikkaiden pystytys ja purkaminen 

Tikkaita saa käyttää siihen työnopastuksen ja koulutuksen saanut työntekijä. 

Nojatikkaat on asetettava tukevalle alustalle ja ne on asetettava oikeaan nojakulmaan kunkin 

tikkaan käyttöohjeen mukaisesti tikkaiden liukumisen estämiseksi. Toinen henkilö avustaa 

tarvittaessa pystytystä. Nojatikkaita ei saa pystyttää yli kuuden (6) metrin korkeuteen. Tikkaat 

tulee pystyttää siten, että ne ulottuvat riittävästi saavutettavan tason yläpuolelle, jollei muilla 

toimenpiteillä saavuteta varmaa otetta. 

Pystyssä pysyminen varmistetaan varmistimella. Toinen henkilö varmistaa tikkaiden pystyssä 

pysymisen, kun toinen käy sitomassa yläpäästä varmistimen luotettavasti kiinni rakenteisiin. 
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Useampiosainen tikas selvitetään lattiatasolta alaspäin varmistamalla niiden liitoskohdat 

sitomalla ne yhteen. 

Tikkaiden pystytyskohta tulee eristää ympäristöstä lippusiimalla tai kulkuesteellä, mikäli on 

olemassa vaara, että joku törmää niihin. 

Tikkaat puretaan päinvastaisessa järjestyksessä. Varmistimen irrottamisen ajan tulee toisen 

henkilön varmistaa tikkaiden pystyssä pysyminen ja avustaa kokoamisessa. 

Tikkailla kiipeäminen tai laskeutuminen 

Tikkailla kiipeäminen tulee tapahtua siten, että molemmat kädet ja jalat ovat käytettävissä 

nousemiseen tai laskeutumiseen. Työkalujen ja -välineiden kantaminen käsissä kiipeämisen ja 

laskeutumisen aikana on kielletty. 

Työskentely A-tikkailla 

A-tikkailla maksimi työskentelykorkeus on 3,6 metriä. A-tikasta voidaan käyttää työalustana. 

Ennen nousemista tikkaille tulee suorittaa niiden varmistukset lukitsemalla pyörät ja nivelet sekä 

muut turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. 

Tikasalueen huomioiminen 

Tikkaiden pystytyskohta tulee eristää ympäristöstä lippusiimalla tai kulkuesteellä, mikäli on 

olemassa vaara, että joku törmää niihin. 

 

VAARALLISET KEMIKAALIT 

Työskentely vaarallisia kemikaaleja sisältävissä tiloissa tai järjestelmien eri kohteissa vaatii aina 

kohteen kemikaalien käytönvalvojan luvan työn suorittamiselle ja lisäksi kemikaalin 

käsittelytiloissa olevissa EX-kohteissa työskentelyyn erillisen ATEX-työluvan. Työnvalvoja on 

velvollinen huolehtimaan tarvittavista luvista. 

Tehdasalueella käytetään ja valmistetaan useita vaarallisia kemikaaleja. Näistä tärkeimpiä 

ovat (käyttöpaikka suluissa): 

• rikkidioksidi (AP-kemikaaliosasto) 

• kloori (AP-vesiasema) 

• nestemäinen happi (AP-jäteveden käsittely) 

• natronlipeä (kaikki tuotanto-osastot) 

• rikkihappo (AP-höyryvoimalaitos) 

• vetyperoksidi (AP-hiomo) 

• boroanhydridi (AP-kemikaaliosasto) 

• hiilidioksidi (AP-kemikaaliosasto ja IK-valmistus) 

• permuurahaishappo (IK-valmistus) 
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• ammoniakki (IK-kemikaaliosasto) 

• jauhesiilot / tärkkelys / pölyräjähdysriski (EX-tilat IK-kemikaaliosasto ja AP-tuotanto-

osastot) 

• biosidit (AP- ja IK-valmistus) 

 

Varmista aina ennen työkohteeseen menoa ja töiden aloitusta, että vaaralliset kemikaalit eivät 

vaaranna työskentelyä. 

Rikkidioksidi- ja kloorikaasut ovat pistävän hajuisia. Hengitettyinä ne ovat myrkyllisiä ja 

ärsyttävät ihoa, silmiä ja limakalvoja. 

JOS ET TUNNE PROSESSIA VARMASTI, KYSY JA VARMISTA TOIMINNAN TURVALLISUUS 

TYÖNVALVOJALTA. 

Tarkemmat tiedot työkohteessa mahdollisesti esiintyvistä kemikaaleista saat työnvalvojilta. 

Kaasuvaaralliset alueet ja rikkivety 

Tunneleissa, kellareissa ja jätevesilaitoksella saattaa olla happikato ja esiintyä myrkyllisiä 

kaasuja, kuten rikkivetyä. Rikkivetyä syntyy tehtaallamme raaka-aineiden mätänemisen, 

jätevesien neutraloinnin tai anaerobisen toiminnan seurauksena. Rikkivety on ilmaa 

raskaampaa, jonka johdosta suurimmat riskit on kellaritiloissa,  säiliötöissä ja jätevesilaitoksilla 

(Erityisesti IK:n jätevesilaitos). Ilmavirtausten seurauksena rikkivetyä voi esiintyä muuallakin 

tehdasalueella. Rikkivety haisee pieninä pitoisuuksina mädältä kananmunalta, mutta  

suurempina pitoisuuksina se turruttaa hajuaistin hetkessä. Rikkivedyn esiintymisen riski on 

erityisen suuri pesuseisokeissa ja jätevedenkäsittelyn häiriötilanteissa. Rikkivetyä voi olla 

vaarallisia määriä niin sisä-, kuin ulkotiloissa. 

Kaasuvaarallisille alueille menevien kulkuaukkojen yhteydessä on varoituskilvet. Näillä alueilla, 

sekä yleisesti Inkeroisten kartonkitehtaalla, liikuttaessa ja työskenneltäessä on jokaisella 

henkilöllä oltava mukana kaasumittari ja valaisin. Mittaukset on aloitettava aina heti 

kaasuvaaralliselle alueelle mentäessä. Kaasumittarin hälyttäessä työt tulee lopettaa välittömästi, 

varoittaa muita ja poistua välittömästi ulkotilaan. Lisäksi on ilmoitettava esimiehelle ja 

onnettomuustapauksessa hätäkeskukseen 112. 

Rikkivetypitoisuus 10-20 ppm 

1. Poistu välittömästä läheisyydestä 

- Sisätiloissa ylempiin kerroksiin tai ulkona sivutuuleen 

2. Ilmoita valvomoon kohonneesta pitoisuudesta 

3. Vuoromestari käynnistää toimet: 

- Rikkivetylähteen selvittämiseksi 

- Vaara-alueen erottamiseksi vähintään lippusiimoituksella alueen kyltittämisellä 

- Vaaran poistamiseksi 

- Tilanneseurannan järjestämiseksi 

- Vaarasta ja liikkumiskiellosta alueella tiedottamiseksi 

- Poikkeusjärjestelyjen purkamiseksi vaaran poistumisen jälkeen 
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Rikkivetypitoisuus yli 20 ppm 

1. Hälytä palokunta (112) , joka 

- Määrittää vaara-alueen mittaamalla 

- Eristää alueen ja estää liikkumisen vaara alueelle (Pitoisuus yli 50ppm:ää) 

- Evakuoi vaara-alueen ja pelastaa loukkaantuneet 

- Paikantaa rikkivedyn lähteen sekä avustaa tarvittaessa rikkivedyn 

eliminoimisessa 

- Tarkistaa vaara-alueen säännöllisin välein mittaamalla 

2. Ilmoita Pasilantien valvomoon puh. 02046 26502 

3. Ilmoita AP:n jätevesilaitokselle, jos päästö tulee jätevesialtailta 

4. Ilmoita vuorotyönjohtajalle, joka: 

- Ilmoittaa käyttöpäällikölle tai päivystäjälle, joka vastaa sisäisen ja ulkoisen 

viestinnän käynnistämisestä paikkakunnan ohjeen mukaisesti tarvittaessa ja 

informoi ympäristöpäällikköä tilanteesta 

- Vastaa yhdessä käyttöhenkilöstön kanssa torjuntatoimien käynnistämisestä 

5. Avusta pelastushenkilöstöä pyydettäessä 

 

Kaasuvaaratilanne 

Kaasuvaaratilanteessa annetaan joko osastokohtainen tai koko tehdasaluetta koskeva 

kaasuhälytys. Koko tehdasaluetta koskevasta vaarasta ilmoitetaan yleisellä vaaramerkillä, joka 

on nouseva ja laskeva ääni (7 sekunnin jaksoissa, kesto n. 1 minuutti). Osastokohtaisessa 

hälytyksessä kohteen hälytyslaitteet, vilkkuvat punaiset varoitusvalot, kemikaaliosaston 

läheisyydessä olevat valotaulut sekä tarvittaessa porttien infotaulut ilmoittavat vaaratilanteesta.  

Yleisen vaaran hälytys 

1. Suojaudu sisätiloihin 

• Pysäytä käytössäsi olevat laitteet ja jätä ne turvalliseen tilaan 

• Siirry ripeästi sisätiloihin 

2. Saatuasi tiedon hälytyksestä, tiedota osastollesi/työryhmällesi YLEISESTÄ VAARASTA 

TEHDASALUEELLA 

3. Varmista että kaikki saavat tiedon 

4. Sulje ovet ja ikkunat perässäsi 

5. Pysäytä ilmastointi 

6. Siirry lähimpään suojapaikkaan. Ohjeista myös muita siirtymään suojapaikkaan. 

• Selvitä omaa työpistettäsi lähinnä olevan suojapaikan sijainti etukäteen 

7. Ilmoittaudu esimiehellesi tai työn tilaajalle 

8. Varmistakaa, että kaikki ovat paikalla ja välttäkää turhaa puhelimen käyttöä. 

9. Pysy suojapaikassa kunnes pelastushenkilöstö antaa luvan poistumiseen tai noudata 

pelastushenkilöstön antamia lisäohjeita 
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Kaasuvaaratilanteessa ulkona poistu sivutuuleen. Tuulen suunnan näet tuulipussista. Erikseen 

käskettäessä tehtaan ulkoalueilla oleskelevien on kokoonnuttava tuulen yläpuolisille porteille. 

Vaaratilanteen päättyminen 

Vaaratilanteen päättyminen ilmoitetaan Vaara ohi -merkillä ja sisäisesti tiedottamalla. Vaara ohi 

-merkki on yhtäjaksoinen ääni (kesto n. 1 minuutti). 

Hälyttimien kokeilu 

Ulkosireenien koesoitto tehdään joka kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina klo 12:00. 

SUOJAPAIKKALUETTELO 

Suojapaikan sijainti: Suojautuvat osastot: 

Kuorimo taukotila 2 kerros Katkaisulaitos, kuorimo, metsäosasto 

Hiomon valvomon edusta 3 kerros Hiomo 

Kemikaaliosaston valvomo Kemikaaliosasto 

Kombivoima, aulan neuvotteluhuone 1 kerros Kombivoimalaitos 

HV:n valvomon edusta 3 kerros Höyryvoimalaitos 

AP toimiston valopiha AP toimisto 

PK2 märänpään valvomo PK2 + Selluosasto + Laboratorio 

PK3 kuivanpään valvomo PK3 + Tuotevarasto 

SST toimisto 3 kerroksen aula SST toimisto + Empowerin korjaamo 

Hiertämön valvomo Hiertämö 

Tarvikevarasto Tarvikevarasto 

Kuljetuksen taukotila Kuljetus + Kymen trukkipalvelu 

Pasilan ruokala Pasila 

IK toimiston huokausten silta IK toimisto, massaosasto, rakennusosasto 

IK KK4 Märänpään valvomon edusta KK4 märkäpää 

IK KK4 kuivanpään valvomon edusta KK4 kuivapää, Jälkikäsittely, Tuotevarasto 
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SÄILIÖTYÖT 

Säiliötöissä, töissä ahtaissa johtavissa tiloissa, kanaaleissa ja näihin verrattavissa tiloissa tulee 

Stora Enson Anjalankosken tehtailla noudattaa säiliötyöohjetta. Työnsuorittajan tulee ennen 

työn aloittamista vielä varmistaa, että säiliötyöluvassa vaaditut asiat on suoritettu sekä estää 

vahinkokäynnistyminen kaikissa järjestelmään kuuluvissa koneissa ja laitteissa omilla 

yhteystiedoilla varustetuilla turvalukoilla jos järjestelmään liittyy vaaraa aiheuttavia laitteitta. 

Räjähdysvaarallisen kohteen säiliötöissä tarvitaan lisäksi erillinen työlupa (ATEX-työlupa). 

 

NOSTOTYÖT JA TRUKKITYÖSKENTELY 

Stora Enson Anjalankosken tehtailla noudatetaan kaikissa nostotöissä nostotyöohjetta. 

Kirjallinen nostosuunnitelma tulee laatia aina silloin, kun kyseessä on raskaan tai 

epäsymmetrisen kappaleen nostotyö, nosturista ei ole näköyhteyttä nostoalueelle, nosto 

tehdään kahdella nosturilla tai nostotyö tapahtuu suurjännitelinjan läheisyydessä. 

Nostosuunnitelma on toimitettava etukäteen suojelu- ja työturvallisuuspäälliköille sekä 

työsuojeluvaltuutetuille. 

Trukkia ja henkilönostinta käyttävien työntekijöiden tulee olla asianmukaisesti koulutettuja ja 

heillä tulee ennen työskentelyn aloittamista olla työnantajan myöntämä kirjallinen ajolupa, joista 

ylläpidetään rekisteriä. Ulkopuolisten palvelujen toimittajien osalta tilaajan valvoja varmistaa, 

että vaadittava ajolupa on olemassa. 

Ulkopuoliselle toimijalle ei anneta koskaan lainaksi tehtaan kalustoa tai laitteita ilman lupaa sekä 

laitekohtaista perehdytystä. Lainausluvan antaa laitteista vastaavan osaston työnantajan 

edustaja. Käyttöluvasta ja laitekohtaisesta perehdyttämisestä vastaa laitteen käyttäjän 

työnantaja. Stora Enson henkilöstö ei myöskään saa käyttää ulkopuolisen yrittäjän kalustoa ja 

laitteita ilman lupaa ja perehdytystä.  

Henkilönostoja saa suorittaa vain siihen käyttötarkoitukseen suunnitelluilla laitteilla ja välineillä 

sekä nosturien ja laitteiden tulee olla tähän tehtävään hyväksyttyjä. Henkilönostokorissa 

työntekijän on käytettävä henkilökohtaisia putoamissuojaimia. 

 

ASBESTI 

Stora Enson Anjalankosken tehtailla on suoritettu eri osastojen osalta asbestikartoitus. Asbestia 

on vielä joissakin vanhoissa laitteissa ja rakenteissa, mutta se ei ole vaarallisessa muodossa. 

Ennen työn aloittamista on varmistettava työnvalvojalta, onko työskentelyalueella olevista 

rakenteista tai eristeistä mahdollista vapautua asbestia työskentelyilmaan työn suorituksen 

aikana. Aina kun on epäilys asbestin esiintymisestä kohteessa, ensin tehdään asbestikartoitus, 

jonka jälkeen laaditaan asbestipurkusuunnitelma. Asbesti poistetaan työkohteesta 

asbestiohjeiden mukaisesti aina ennen varsinaisen työn suorittamista. Asbestipurkutyö on 

luvanvaraista.  

Jos työn aikana tulee esille mahdollisesti asbestia sisältäviä rakenteita, tulee työ keskeyttää ja 

ottaa välittömästi yhteys työnvalvojaan, työturvallisuuspäällikköön tai työsuojeluvaltuutettuun. 
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TOIMINTA ONNETTOMUUS- JA VAARATILANTEESSA 

Anjalankosken tehtailla palokunta ja ambulanssi hälytetään yleisestä hätänumerosta 112. 

Ilmoituksen yhteydessä tulee mainita, onko kyseessä Anjalan paperitehtaan vai Inkeroisten 

kartonkitehtaan alue. Ilmoita aina Pasilantien valvomoon, puh. 02046 26502, kun olet soittanut 

hätänumeroon ja kerro mihin ja mitä apua olet pyytänyt. Muista varmistaa lähimmän ulko-oven 

numero aina ennen työn aloittamista, jotta turvallisuusvalvojat osaavat opastaa avun oikeaan 

kohteeseen. 

 

 

 

 

 

Havaitessasi tulipalon varoita välittömästi lähellä ja vaarassa olevia ja ryhdy tarvittaviin pelastus- 

ja alkusammutustoimenpiteisiin. Tee palohälytys palopainikkeesta ja lisäksi soita hätänumeroon 

112 turvallisesta paikasta. 

Pelastus- ja alkusammutustoimenpiteiden jälkeen poistutaan aina ulos näkyvälle paikalle, ja 

odotetaan pelastushenkilöstön lisäohjeita. Tarvittaessa varaudutaan siirtymään portin 

kokoontumispaikalle. 

• Jos rappukäytävässä on savua valitse toinen poistumistie. Älä altistu savulle. 

• Sulje ovet perässäsi, jolloin estetään palokaasujen leviäminen ja näin ollen hidastetaan 

tulipalon leviämistä 

• Älä käytä hissiä! 

• Poistumistiet tulee olla aina merkattu kyltein. 

• Älä varastoi tilapäisestikään mitään tavaroita poistumisreiteille, vaan reitin tulee olla aina 

vapaakulkuinen. 

• Selvitä aina etukäteen mistä löytyvät työkohteesi poistumistiet. 

Ilmoita puhelimella: 

• kohteen osoite: Stora Enso Anjalan Paperitehdas Ensontie 1 tai Stora Enso 

Inkeroisten kartonkitehdas Etelätie 3 ja osasto tai rakennus, jossa olet palon havainnut 

• anna lyhyt tapahtumakuvaus 

• onko ihmisiä vaarassa tai loukkaantunut 

• tarvitaanko sairaankuljetusauto 

• oma nimesi ja työnantajasi 

• älä sulje puhelinta ennen kuin saat siihen luvan 

 

 

Palokunnan ja ambulanssin 

hälytysnumero 

112 
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Toiminta onnettomuustilanteessa 

• PELASTA hengenvaarassa olevat, mikäli sen voi tehdä itseään vaarantamatta 

• SAMMUTA alkusammutuskalustolla, jos se on turvallista 

• HÄLYTÄ apua palopainikkeella tai soita 112 turvallisesta paikasta 

• VAROITA muita alueella olevia vaarasta 

• RAJOITA paloa sulkemalla ovet ja luukut, pysäytä ilmastointi 

• POISTU ulos näkyvälle paikalle. Odota pelastushenkilöstöltä lisäohjeita. Tarvittaessa 

varaudu siirtymään lähimmälle kokoontumispaikalle. 

• ILMOITA Pasilantien valvomoon 02046 26502 tehdystä hälytyksestä 

• OPASTA pelastushenkilöstö paikalle, järjestä opastaja ovelle 

 

DEFIBRILLAATTORIT JA NIIDEN SIJAINNIT 

Anjalankosken tehtaiden alueelle on sijoitettu useita defibrillaattoreita, eli maallikkojen käyttöön 

tarkoitettuja sydänelvytyslaitteita. Ensiaputilanteessa jos potilas ei herää eikä hengitä, soita 

hätänumeroon 112. Aloita välittömästi painelupuhalluselvytys ja pyydä muita noutamaan 

defibrillaattori. Maallikkodefibrillaattori neuvoo auttajaa yksityiskohtaisesti ääni- ja tekstiohjein 

toimimaan tilanteessa oikein ja antaa potilaalle iskun vain, jos potilas tarvitsee 

defibrillaatiohoitoa. Hätätilanteita varten paina mieleesi, missä omaa työpistettäsi lähinnä oleva 

defibrillaattori sijaitsee. 
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PALOSUOJELU 

Jokainen toimittaja on velvollinen toimimaan omalla vastuualueellaan siten, että tulipalon vaaraa 

ei synny ja noudattamaan voimassa olevia suojeluohjeita. 

Valvonta 

Stora Enson Anjalankosken tehtaiden suojeluosaston henkilöstö, kuten palopäällikkö, 

palokalustonhoitajat ja erikseen asetetut palovartijat, suorittavat työmailla 

paloturvallisuusvalvontaa ja -opastusta. Heidän antamiaan ohjeita on ehdottomasti 

noudatettava. Edellä mainitun lisäksi työmaiden päivittäistä tulityövalvontaa suorittavalla 

kiertävällä vartijalla on oikeus tarkastaa tulityölupa, tarvittaessa keskeyttää työskentely 

välittömästi ja määrätä työpaikka uudelleen arvioitavaksi.  

Paloilmoitus 

Toimittajien työnjohto velvoitetaan selvittämään työntekijöilleen puhelimien ja palopainikkeiden 

sijoituspaikat. 

Kulku- ja poistumistiet 

Ovien edustat, kulkutiet ulkona ja sisällä tulee pitää vapaana ja kunnossa palo- ja 

pelastustoimintaa sekä henkilöstön pelastumista varten. Lisäksi alkusammutuskaluston edustat 

on pidettävä myös vapaana. 

Siirrettävät työmaarakennukset 

Väliaikaiset, siirrettävät työmaa- ja varastorakennukset on sijoitettava rakennusten ulkopuolelle 

noudattaen palopäällikön antamia ohjeita. Mikäli ”koppeja” joudutaan sijoittamaan sisätiloihin, 

on niistä sovittava tapauskohtaisesti palopäällikön ja palomestarien kesken. Tarvittaessa 

suojeluosasto hankkii sijoitukselle paloviranomaisen hyväksynnän. 

 

TULITYÖT 

Tulityöt 

Stora Enson Anjalankosken tehtailla kaikissa tilapäisillä tulityöpaikoilla tehtävissä tulitöissä tulee 

olla tulityölupa. Tulityön tekijällä, vartijalla, valvojalla ja tulityöluvan myöntäjällä tulee olla 

voimassa oleva tulityökortti. Tulityölupa tulee päivittää olosuhteiden muuttuessa ja se on 

voimassa maksimissaan 7 työpäivää.  

Räjähdysvaarallisissa tiloissa tehtävissä tulitöissä tarvitaan lisäksi erillinen ATEX-työlupa. 

Kaikessa tulenkäsittelyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Yksityiskohtaiset ohjeet 

tulitöiden suorittamisesta on annettu voimassa olevassa tulityösuunnitelmassa. 

Tulitöillä tarkoitetaan töitä, joissa esiintyy kipinöintiä, liekkiä tai lämpöä. Tällaisia töitä ovat mm. 

hitsaustyöt, poltto- ja laikkaleikkaus, metallin hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta ja 

kuumailmapuhallinta. Myös timanttileikkaustyöt ja timanttiporaustyöt vaativat tulityöluvan.   
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Hitsaustöitä tehtäessä hitsausmaski/suojakypäräyhdistelmää tulee käyttää kaikissa niissä 

tiloissa ja tilanteissa, joissa suojakypärän käyttö on ohjeistettu tuotanto- tai 

kunnossapitotoiminnoille. 

Tulityöt on aina pyrittävä tekemään vakituisella tulityöpaikalla. Jos se ei ole mahdollista, tulitöitä 

voi tehdä tilapäisellä tulityöpaikalla, kunhan turvallisuusmenettelyt ovat ennen tulitöiden 

aloittamista kunnossa.  

Tilapäisellä tulityöpaikalla on aina oltava vähintään 2 kpl 43 A 183 B-C (ABIII-E) teholuokan 

käsisammutin sekä muu tulityöluvassa mainittu kalusto. 

Kaasuhitsauslaitteet tulee täyttää vakuutusyhtiön tulityösuojeluohjeen mukaiset vaatimukset 

turvallisuuslaitteiden osalta. Kaasuhitsauslaite tulee olla sijoitettuna kärryyn, jossa on myös 1 kpl 

6 kg 27 A 144 B-C (ABIII-E) teholuokan jauhesammutin ja turvakäsine. Lisäksi kaasuhitsauslaite 

tulee varustaa takaisku– ja takatulisuojilla, oikeilla ja ehjillä letkuilla sekä paineensäätimillä.  

Tulityökohteissa tarvittavan kaluston hankkii kukin toimittaja. Paloposteissa olevia paloletkuja ei 

saa käyttää tulitöiden vartioinnissa. 

Palosuojakankaita tulee käyttää aukkojen, kaapelihyllyjen ja syttyvän materiaalin suojaamiseen. 

Suojapeitteitä on saatavissa tehtaan tarvikevarastosta.  

Tulityöpaikan voi tarvittaessa syttymisen estämiseksi myös kastella, jos tulityölupa antaa 

mahdollisuuden. 

Jos työkohde on suojattu savu- tai lämpöilmaisimilla, on ennen töiden aloittamista ehdottomasti 

otettava yhteyttä Pasilantien valvomoon tai kiertävään turvallisuusvalvojaan, joka tarvittaessa 

kytkee irti paloilmoitinjärjestelmän tulityökohteesta. 

Huolimattomalla toiminnalla aiheutettu hälytys laskutetaan ko. toimittajalta. 

Kattotulityöt 

Kattotulitöitä ovat kaikki katto- ja vedeneristystyöt, joissa suoritetaan mm. bitumin 

kuumentamista ja kermieristysten kuumentamalla tapahtuvaa kiinnitystä. 

Kattotulitöitä suoritettaessa on aina laadittava kirjallinen tulityölupa. Kattotulitöissä on 

noudatettava tulitöistä annettua toimintaohjetta ja If-vahinkovakuutusyhtiön suojelu-ohjetta C 7. 

Mikäli kattotulitöitä tehdään räjähdysvaarallisessa kohteessa tai sen läheisyydessä (mm. 

maakaasun ulospuhallusputkien ympäristö), tarvitaan lisäksi erillinen ATEX-työlupa. 

Palovartiointi 

Palovartioinnin suorittaa kukin toimittaja omissa työkohteissaan. Palovartiointia on jatkettava 

vähintään tunti tulityön päättymisen jälkeen, ellei kirjallisessa tulityöluvassa ole toisin määrätty. 

Myös ruokailu- ja kahvitaukojen aikaisesta palovartioinnista on ehdottomasti huolehdittava. 

Suojeluosasto tai kiertävä aluevartija tarkastaa tulityökohteet tehdasalueella. Heidän antamiaan 

ohjeita ja neuvoja on ehdottomasti noudatettava. 

Tulityövartioinnin päättymisen jälkeen tulee kohdetta tarkkailla (3) tunnin ajan. Tarkkailu voidaan 

suorittaa teknisesti tai säännöllisillä tarkastuskierroksilla kyseisen osaston toimesta. 
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TYÖT RÄJÄHDYSVAARALLISISSA TILOISSA JA KOHTEISSA (EX-

TILAT) 

Räjähdysvaarallisissa kohteissa ja tiloissa tehtävää muuta kuin prosessin normaaliin käyttöön 

liittyvää työtä varten tarvitaan kirjallinen työlupa (ATEX-työlupa). Työksi katsotaan toiminta, joka 

voi aikaansaada räjähdyskelpoisen ilmaseoksen syttymisen. Syttymislähteenä voi olla mm. 

työkalun aiheuttama mekaaninen tai sähköinen kipinä, kuuma pinta tai staattinen sähkö. 

Ennen töiden aloittamista työnsuorittajan tulee varmistaa (esim. pitoisuusmittauksella), ettei 

vaaraa aiheuttavaa räjähdyskelpoista ilmaseosta esiinny työkohteessa tai sen välittömässä 

läheisyydessä. Mikäli räjähdysvaara on olemassa, tulee työvälineet ja -menetelmät valita 

olosuhteiden ja tilaluokan mukaisesti. Yksityiskohtaiset ohjeet esitetään työluvassa ja 

tilakohtaisissa ohjeissa. 

Räjähdyskelpoisia ilmaseoksia voivat muodostaa pölyt, palavat nesteet ja kaasut. 

Räjähdysvaaralliset tilat ja suojausperiaatteet on esitetty tehtaan 

Räjähdyssuojausasiakirjassa. 

Räjähdysvaaralliset tilat ja kohteet on merkitty EX-tunnuksella. 
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TULITYÖT 

KOHDE 
TYÖLUVAN 

MYÖNTÄJÄ 
SUOJELU-TOIMENPITEET 

KALUSTO JA MUUT 

TOIMENPITEET 

PALOVARTIOINTI TULITYÖVARTIOINNIN 

HOITAJA MYÖNTÄJÄ 

(huomautukset) 
TYÖN AIKANA TYÖN JÄLKEEN 

VAKITUINEN 

TULITYÖN PAIKKA 

Ei lupavaatimuksia tai 

erityisehtoja 

Rakenteet palamattomat tai 

suojaverhoiltu. Kipinät ja roiskeet 

eivät saa kulkeutua työtilan 

ulkopuolelle. Ei syttyviä aineita tai 

materiaaleja. Palamattomat 

suojaverhot.  

Vähintään kaksi 43 A 183 

B-C teholuokan 

(AB-III-C) sammutin ja 

lisäksi välittömässä 

läheisyydessä toinen 

käsisammutin 

Ei erityisiä 

toimenpiteitä 

Ei erityisiä 

toimenpiteitä 

Huom. 

Tulityöt on aina, mikäli se 

suinkin on mahdollista, 

tehtävä vakituisella 

tulityöpaikalla 

MEKAANISEN 

KUNNOSSAPIDON 

TYÖT 

KIRJALLINEN LUPA 

- työnjohtaja, työnvalvoja 

tai nimetty työryhmän 

vetäjä 

Työpaikan puhdistus, kostutus, 

palamattomat suojapeitteet, 

aukkojen tiivistys, palava 

materiaali pois 

Tulityöluvan edellyttämä 

alkusammutuskalusto. 

Tarvittaessa 

paloilmoitinjärjestelmän 

irtikytkentä 

Tulityöluvan edellyttämä 

valvonta 

Vähintään 1 tunti 

tarkkailua tulityöntekijöiden 

taholta 

Tulityöluvan antaja 

SÄHKÖ- JA 

AUTOMAATIOTILAT 

SEKÄ SST-TYÖT 

KIRJALLINEN LUPA 

- työnjohtaja tai työnvalvoja 

- sähkötöiden johtaja 

- palopäällikkö 

Työpaikan puhdistus, kostutus, 

palamattomat suojapeitteet, 

aukkojen tiivistys, palava 

materiaali pois, sähköturvallisuus-

määräysten mukaiset 

toimenpiteet 

Tulityön edellyttämä 

alkusammutuskalusto 

Tarvittaessa 

paloilmoitinjärjestelmän 

irtikytkentä 

Tulityöluvan edellyttämä 

valvonta 

Vähintään 1 tunti 

tarkkailua tulityöntekijöiden 

taholta 

Tulityöluvan antaja 

RAKENNUSTEKNISET 

TYÖT 

KIRJALLINEN LUPA 

- työnjohtaja 

- työnvalvoja 

- palopäällikkö 

 

Työpaikan puhdistus, kostutus, 

palamattomat suojapeitteet, 

aukkojen tiivistys, palava 

materiaali pois 

Tulityön edellyttämä 

alkusammutuskalusto 

Tarvittaessa 

paloilmoitinjärjestelmän 

irtikytkentä 

Tulityöluvan edellyttämä 

valvonta 

Vähintään 1 tunti 

tarkkailua tulityöntekijöiden 

taholta 

Tulityöluvan antaja 

KATTO- JA 

VEDENERISTYSTYÖT 

KIRJALLINEN LUPA 

- työnjohtaja tai  

työnvalvoja 

- palopäällikkö 

Työpaikan puhdistus, aukkojen 

tiivistys, palava materiaali pois 

Tulityöluvan edellyttämä 

alkusammutus- ja  

raivauskalusto 

Tulityöluvan edellyttämä 

valvonta 

Vähintään 2 tuntia 

tarkkailua tulityöntekijöiden 

taholta 

Tulityöluvan antaja 

TYÖT RÄJÄHDYS-

VAARALLISISSA 

KOHTEISSA 

TULITYÖLUPA ja ATEX-

TYÖLUPA 

- osaston ATEX-

vastaava 

- palopäällikkö 

Työpaikan puhdistus, kostutus, 

palamattomat suojapeitteet, 

aukkojen tiivistys, palava 

materiaali pois. Räjähdysvaaran 

eliminointi. Tilaluokan mukaiset 

työkalut ja -menetelmät. 

Tulityöluvan edellyttämä 

alkusammutus- ja  

raivauskalusto 

Tuli- ja ATEX-työluvan 

edellyttämä valvonta 

Vähintään 2 tuntia 

tarkkailua tulityöntekijöiden 

taholta 

Työluvan antaja 
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YMPÄRISTÖNSUOJELU 

Anjalankosken tehtaiden ympäristölupa ja siinä annetut päästörajat ja lupamääräykset koskevat 

kaikkia tehdasalueella toimivia. Toimintaa ohjaavat lupamääräykset koskevat päästöjä veteen, 

ilmaan ja maaperään sekä jätteiden käsittelyä, melu- ja hajuasioita. 

Ilman erillislupaa ei tehtaan viemäreihin, maaperään tai ilmaan saa laskea mitään aineita. 

Esimerkiksi harkitsematon päästö viemäriin voi tuhota koko biologisen jätevedenkäsittelyn 

toiminnan. 

Jätteiden lajittelu 

Jokainen Anjalankosken tehtaiden alueella työskentelevä henkilö on vastuussa jätteiden 

syntypaikkalajittelusta, ohjeiden noudattamisesta ja jätehuollon onnistumisesta. Ulkopuolisen 

työvoiman tilaaja vastaa siitä, että ulkopuoliset noudattavat annettuja ohjeita. 

Jätteet lajitellaan niille varattuihin jäteastioihin ja eri jätejakeille varatut astiat on varustettu 

lajitteluohjeilla. Yksittäisissä toimistoissa oleva merkitsemätön jäteastia on energiajätteelle. 

Anjalankosken tehtailla on käytössä seuraavat väritunnukset: 

• Energiajäte   Oranssi 

• Loppujäte   Harmaa 

• Keräyspaperi, -pahvi  Vihreä 

• Tuhottava paperi ja tietosuojajäte Violetti 

• Keräysmetalli   Sininen 

• Biojäte   Ruskea 

• Keräyslasi   Valkoinen 

• Vaarallinen jäte (sisältö merkittävä) Punainen 

Purkukohteiden osalta on laadittava purkusuunnitelma, johon sisältyy suunnitelma jätteiden 

käsittelystä. Jos toiminnassa syntyy jätettä, jonka käsittelyä ei ole ohjeistettu, on käsittelytapa 

varmistettava ympäristöpäälliköltä. Kaikissa ympäristöön liittyvissä asioissa on otettava 

ennakolta selvyys menettelytavoista esimerkiksi: 

 

Anjalan Paperitehdas   Heini Kukkonen 040 716 1563 

Inkeroisten Kartonkitehdas  Matti Mäkelä 0400 495 075 

Höyryvoimalaitos   Antero Kokkonen 040 350 1616 

Asunto- ja hallintorakennusalue Raija Soimajärvi 040 847 0298 

Jätehuolto   Jussi Vehmas 0400 958 946 
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VALVONTA- JA TARKASTUSTOIMINTA 

Työpaikoilla tulevat toimittajien omien valvojien lisäksi suorittamaan tarkastuksia myös tilaajan 

eri toimintosektorien valvojat. Tarkastuksia voivat suorittaa myös Anjalankosken tehtaiden 

suojelujohtaja ja työturvallisuuspäällikkö, palopäällikkö, työsuojeluvaltuutetut ja kiertävät 

aluevartijat. Useasti isommille työmaille nimetään lisäksi erilliset työmaakohtaiset 

tarkastusryhmät.  

Mikäli joku edellä mainituista keskeyttää työn/ työvaiheen ympäristölle tai työntekijöille 

vaarallisena, ei tätä keskeytystä saa käyttää perusteena toimituksen myöhästymiselle. 

Keskeytettyä työtä ei saa jatkaa, ennen kuin puutteellisuudet on korjattu. Tarkastuksissa 

erityinen huomio kiinnitetään rakennus- ja työtelineisiin, aukkojen ja kaivantojen suojaukseen, 

kulkuteihin, tulitöiden järjestelyyn, alkusammutuskaluston saatavuuteen sekä yleiseen 

järjestykseen ja siisteyteen. 

Tilaajan suorittama valvonta- ja tarkastustoiminta ei poista toimittajien lakisääteisiä velvoitteita 

omien työmaidensa turvallisuuskysymyksissä. 

 

ENSIAPUTOIMINTA 

Toimittajan tulee huolehtia oman henkilökuntansa ensiapuvalmiudesta ja -varusteista 

työturvallisuuslain 738/2002 46§ mukaisesti. Ellei erikseen muusta sovita, on jokaisella 

toimittajan työryhmällä oltava käytettävissään vähintään SFS-standardin 5737 mukainen 

ensiapupakkaus (esim. auton ensiapulaukku). 

Erikseen sovittaessa ja kiireettömissä tapauksissa toimittaja voi käyttää Pihlajalinnan Inkeroisten 

toimipisteen tarjoamia ensiapupalveluja tapaturmatapauksissa.  Pihlajalinnan vastaanotto on 

tilattava ajanvarauksella puhelinnumerosta 010 312 011. Kiireellisessä tapauksessa on aina 

tilattava ambulanssi hätäkeskuksen kautta. Soita 112. 

Pihlajalinnan tarjoamista ensiapupalveluista työtapaturmien osalta veloitetaan toimittajan 

vakuutusyhtiötä. 

 

TYÖTERVEYSHUOLTO 

Toimittajan on kustannuksellaan järjestettävä työntekijöidensä työterveyshuolto 

työterveyshuoltolain 1383/01, sekä Valtioneuvoston asetuksien 1484/01 ja 1485/01 mukaisesti. 
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PUHELINNUMEROITA 

HÄTÄNUMERO 112 

• Palohälytys, sairaankuljetusauto 

• Ilmoita lisäksi myös numeroon 02046 26502 

 

Anjalankosken tehtaiden hälytysvalvomo 02046 26502 

Palo- ja suojelupäällikkö 040 350 3698 

Paloasema 02046 26503 

Pasilantien valvomo, info 02046 26502 

Pihlajalinnan työterveyshuolto 010 312 011 

Työturvallisuuspäällikkö 050 346 3199 

Työsuojeluvaltuutetut 

- Työntekijät 050 490 0894 

- Toimihenkilöt 
040 652 8012 
0400 804 710 

Ympäristöpäällikkö 040 716 1563 

Osto-osasto 

- Ostaja 0400 346 891 

- Ostaja 040 652 7969 

Tarvikevarasto, Empower Oy 

- Varastomiehet 0400 158 575 

Sisäinen liikenne 050 594 1436 

Rautatieliikenne 0400 958 946 

Kuljetusvälinekorjaamo, Kymen Trukkipalvelu Oy 040 683 8090 

Työvoima-asiat 040 533 2575 

Tiedotus 040 716 6680 

Stora Enso Metsä puuterminaali 040 352 8078 

 

 

  



 

35 
 

OPASKARTTA 
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Stora Enso Anjalankosken tehtaat 

 

Anjalan Paperitehdas  Inkeroisten Kartonkitehdas 

Ensontie 1   Etelätie 3 

46900 INKEROINEN, Kouvola 46900 INKEROINEN, Kouvola 

 


