
Suojainlaji Suojaimen laji / tyyppi Käyttövelvoite Huomioitavaa

Kuulonsuojain Alueilla,  joissa melutaso on yli 80 dB sekä muilla alueilla, joissa 
työtehtävästä johtuen melutaso ylittyy.

Kuulonsuojain (kuppisuojain/korvatulppa) käyttötarve on  merkitty 
yli 80 dB:n tilojen sisäänkäynteihin.

Sankasuojalasi
Tiiviit suojalasit

Silmiensuojaimia on käytettävä ulkona liikuttaessa tai työskenneltäessä, 
tuotanto-, kunnossapito- ja korjaamotiloissa sekä tuotevarastoissa ja 
lastausalueella. 

Silmäsuojaintyyppi valitaan tehtävän työn mukaan. 
Sankasuojalasi on yleissuoja, tiiviit suojalasit esim. paineilmalla 
puhalluksiin sekä kipinä ja sirpalevaaran sisältämät työt. 

Turvajalkine Jatkuva käyttövelvoite tuotanto- ja varastoalueilla sekä korjaamotiloissa.
Stora Enson henkilöstö käyttää yhtiön hyväksymää 
jalkinemallistoa. Turvajalkine ei ole pakollinen osaston 
määrittämällä ja merkitsemällä turvallisella kulkureitillä.

Suojakypärä
Suojakypärää on käytettävä aina tuotanto- ja korjaamotiloissa sekä 
seisokeissa seisokkialueella. Hitsaustöissä on käytettävä hitsausmaskin 
ja suojakypärän yhdistelmää.

Moottoriajoneuvoissa, on aina käytettävä turvavyötä tai 
lantiovyötä. Mikäli ajoneuvossa ei ole hyttiä eikä turva- tai 
lantiovyötä, käytetään suojakypärää.

Huomioasu/-liivit 
(SFS-EN 471-2)

Tehdasalueella ulkona sekä varasto- ja lastausalueilla liikuttaessa ja 
työskenneltäessä on käytettävä huomiovärillisiä työasuja tai 
huomioliiviä.

Huomiovärillisten työasujen tai huomioliivin käyttö koskee myös 
työhön tuloa ja poistumista sekä ulkoalueilla tapahtuvaa 
vierailua. 

Työvaate
Suojavaate

Työn edellyttämän koko vartalon suojaavan työ-/suojavaatteen jatkuva 
käyttövelvoite tuotanto- ja kunnossapitotöissä.

Kemikaalien käsittelyssä käytetään käyttöturvallisuustiedotteen 
antamien ohjeiden mukaisia suojavaatteita.

Kokokasvosuoja Kemikaalien, kemikaaliputkistojen ja -laitteistojen käsittelyssä. Syövyttäviltä roiskeilta suojautuminen.

Käsineet
Työkäsineitä on aina käytettävä käsin tehtävissä fyysisissä töissä. 
Ohjeesta voi poiketa vain riskiarvioinnin kautta, jos työtehtävää ei voi 
suorittaa käsineet kädessä.

Kemikaalien kanssa työskenneltäessä toimitaan käyttö-
turvallisuustiedotteen ohjeen mukaisesti. Käsiteltäessä teräviä 
esineitä (peltejä, puukkoja, veitsiä, kaavarin teriä yms.) on 
käytettävä viiltosuojakäsineitä.

Pölynsuodattimet
Kaasunsuodattimet 

Työn edellyttäessä, kun työpaikan hengitysilmassa on pölyjä. Työn 
edellyttäessä, kun työpaikan hengitysilmassa on kaasuja. 
Hätäpoistumissuojain mukana valkaisukemikaaliaseman tuotantotiloissa.

Pöly- ja kaasusuodin valitaan ilmassa olevan epäpuhtauden 
mukaan. Biologisella vedenpuhdistamolla erikseen määritellyllä 
alueella käytetään FFP3 luokan kertakäyttöistä 
hengityksensuojainta. 

Turvavaljaat
Kaikissa korkeanpaikan kohteissa tulee käyttää putoamissuojaimia. 
Jatkuva käyttövelvoite henkilönostimissa. Muissa kohteissa, joissa on 
putoamisvaara.

Turvavaljaita käytetään työskenneltäessä esim. kattojen ja 
nostoaukkojen reunoilla, joista puuttuu turvakaiteet.


