
Turvallisuus.

Opas turvalliseen työskentelyyn 
Stora Enson tehtailla
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Turvallisen ja häiröttömän työskentelyn 
tueksi on laadittu Suomen tehtaille yh-
teinen turvallisuusopas. 

Jokaisen tulee perehtyä huolellisesti tämän 
oppaan sisältöön ja noudattaa siinä annettuja 
ohjeita ja määräyksiä. 

Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme 
samoja työturvallisuuden periaatteita ja stan-
dardeja sekä valvomme niiden noudattamista.

Tehdasalueella on lisäksi yhtiö-, tehdas- 
ja osastokohtaisia erillisohjeita sekä työlu-
pakäytäntöjä, jotka opastetaan työkohtees-
sa. 

Stora Enso
Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien ratkai-
suiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomia mate-
riaaleja innovoimalla ja kehittämällä puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia 
tuotteita ja palveluja. Keskitymme kuitupohjaisiin pakkaustuotteisiin, puuviljelmiltä saatavaan 
selluun, biomateriaali-innovaatioihin ja kestäviin rakennusratkaisuihin.

Konsernin palveluksessa on noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Stora Enson osakkeet no-
teerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 
oli 10,2 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoitto 810 miljoonaa euroa.

Stora Enso hyödyntää ja kehittää osaamistaan uusiutuvien raaka-aineiden käytössä vas-
tatakseen asiakkaiden tarpeisiin sekä raaka-aineisiin liittyviin maailmanlaajuisiin haasteisiin. 
Tuotteemme tarjoavat ilmastoystävällisen vaihtoehdon ja pienemmän hiilijalanjäljen verrat-
tuna moniin kilpaileviin tuotteisiin, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista. 
Vastuullisuus - toimiminen ihmisten ja planeetan hyväksi - on ajattelumme perusta ja kaiken 
liiketoimintamme lähtökohta.

Tervetuloa töihin 
Stora Enson tehtaille!

Tavoitteemme 
turvallisuudessa 
on 0 tapaturmaa 

ja 0 vahinkoa.
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Sisällys

1.1 Yhteinen työpaikka
Yhteisellä työpaikalla pääasiallista 
määräysvaltaa käyttää Stora Enso.
Yhteisellä työpaikalla on yksi työpaikan koko-
naisuutta hallitseva työnantaja eli pääasiallisen 
määräysvallan käyttäjä. Yhteisellä työpaikalla 
toiminnot ovat ajallisesti samanaikaisia tai pe-
räkkäisiä, ja eri toimijoiden suorittama työ voi 
vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen 
tai terveyteen.

Työ käyvällä osastolla.
Suoritettaessa asennus-, purku-, korjaus-, 
huolto- tai muuta työtä osastolla, jonka tuotan-
totoiminta on käynnissä, on syytä noudattaa 
erityisen suurta huolellisuutta, ettei suoritettava 
työ aiheuta häiriötä tuotannolle ja ettei tuotan-
to tai siinä sattuva häiriötilanne aiheuta vaaraa 
työn suorittajalle.

Työ seisokissa.
Seisokkityössä on tyypillisesti kireä aikataulu ja 
useita samanaikaisesti lähekkäin tehtäviä töitä 
käynnissä. Työskentelyssä on otettava erityi-
sellä huolellisuudella huomioon lähellä työs-
kentelevien turvallisuus.

Työ uudistusprojektissa.
Näissä töissä on tyypillisesti myös tiukka ai-
kataulu ja hyvin useita erilaisia ja eri yritysten 
suorittamia töitä samanaikaisesti käynnissä. 

1. Yleiset järjestyssäännöt

Erityinen panostus yhteistyöhön eri suoritus-
ten ajallisessa ja paikallisessa järjestelyssä 
ja sovittelussa tuottaa kaikille turvallisimmat 
työolosuhteet. Tällaisissa työkohteissa työtur-
vallisuusyhteistyö ja -valvonta on järjestetty 
tapauskohtaisesti.

1.2 Työpaikalla olo
Jokaisen on oltava työaikana omalla työpaikal-
laan. Asiaton oleskelu muualla tehdasalueella 
on kielletty.

1.3 Vierailut
Tehdasalueella saa vierailla ainoastaan Stora 
Enson edustajan luvalla.
Valokuvaaminen tehdasalueella on kielletty il-
man Stora Enson lupaa. Tämä kielto koskee 
myös kännykkäkameroita.
Tietokoneiden kytkeminen Stora Enson verk-
koon on kielletty ilman Stora Enson lupaa.

1.4 Henkilökohtaisten varusteiden 
säilytys
Henkilökohtaiset varusteet on säilytettävä niille 
varatuissa tiloissa. Stora Enso ei vastaa ka-
donneista tavaroista.

1.5 Aluesuojelu ja turvallisuusvalvonta
Stora Enson tehtaiden teollisuusalue on aidat-
tu alue. Alueella liikkuminen ja liikennöiminen 
on luvanvaraista. Kulku tehdasalueelle tapah-

• Alueella työskennellessä noudata Stora Enson turvallisuusohjeita.
• Huolehdi oikeudestasi liikkua tehdasalueella. 
• Siisteys ja järjestys ovat jokaisen vastuulla
• Stora Ensolla on oikeus poistaa alueelta henkilöt, jotka eivät noudata ohjeta 

tai käyttätyvät muulla tavoin sopimattomasti.
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tuu joko ajoneuvoporttien kautta tai henkilö- ja 
polkupyöräporttien kautta. Kaikki portit ovat 
kulunvalvonnan piirissä.

Aluesuojelu valvoo tehdasalueella liikkumis-
ta suorittaen:

• liikenteen valvontaa
• teollisuusalueen yleisen järjestyksen, 

turvallisuuden ja paloturvallisuuden    
ylläpitoa

• yhtiön omaisuuden suojelua
• aitauksen ulkopuolisten paikoitusalueiden 

valvontaa

Tehdasalueella ja satamassa on kattava tal-
lentava kameravalvonta. Tuotantotiloissa on 
tallentavia ja tallentamattomia prosessinval-
vontakameroita.

1.6 Liikkuminen
Tehdasalueella liikuttaessa on noudatettava 
liikennesääntöjä ja suojeluhenkilöstön anta-
mia ohjeita sekä erityistä varovaisuutta. Sallittu 
nopeus tehdasalueella on enintään 40 km/h 
tai liikennemerkeillä osoitettu alempi nopeus. 
Tehdasalueella on käytettävä turvavöitä kai-

Henkilöliikennettä 
valvotaan 
sähköisesti. 
Ovet ja portit 
avautuvat 
tunnistimen avulla.

Työkoneissa ja avolavalla on henkilökuljetus 
kielletty.

Suojelu tai vartiointihenkilöstöllä on oikeus 
tarkastaa tehdasalueella olevat ajoneuvot.

Jos havaitset tehdasalueella tai sen toimiti-
loissa luvatonta liikkumista siitä tulee viipymät-
tä ilmoittaa yksikön suojelu- tai turvallisuusval-
vonnalle tai Stora Enson edustajalle.

1.7 Huumaavat aineet
Väkijuomien ja muiden huumaavien aineiden 
tuominen, nauttiminen tai niiden vaikutuksen 
alaisena esiintyminen työpaikalla on kielletty. 
Kiellon rikkominen johtaa alueelta poistami-
seen. Kiistanalaisessa tapauksessa tilaajan 
edustajilla on oikeus selvittää asia alkometri-
kokeella.

1.8 Tupakointi
Tupakointi tehdasalueella on sallittu ainoas-
taan merkityillä paikoilla.

1.9 Henkilöstö- ja toimistotilat
Käytettävät tilat osoitetaan erikseen tehtaalle 
tulon yhteydessä.

1.10  Järjestyshäiriöt
Stora Enso pidättää itselleen oikeuden kieltää 
pääsyn työpaikalle sellaiselta henkilöltä, joka 
on menetellyt epärehellisesti tai muuten hyvien 
tapojen vastaisesti, esiintynyt sopimattomasti 
tai syyllistynyt työturvallisuusmääräysten rik-
komiseen. Järjestyshäiriöistä, joissa tarvitaan 
viranomaisten apua, tulee välittömästi ilmoittaa 
Stora Enson edustajalle.

1.11 Kuljetuslupa
Vietäessä Stora Enson omaisuutta pois teh-
dasalueelta tarvitaan kirjallinen kuljetuslupa.

1.12 Jälkityöt
Töiden valmistuttua täytyy alihankkijan poistaa 
välittömästi tehdasalueelta kaikki välineensä, 
tarvikkeensa, tilapäisrakenteensa ja telineensä.
 

1.13 Työpaikan järjestys ja siisteys
Järjestys on turvallisuuden keskeisin asia. Sen 
tähden jokaisen työntekijän velvollisuus on 
noudattaa tinkimättä hyvää järjestystä ja siis-
teyttä sekä työpaikalla että henkilöstötiloissa. 
Järjestystä valvoo työnjohto.

Järjestyksen ylläpitämiseksi:

• Huolehdi, että työpaikan liikkumatilat 
ovat väljät. 

• Älä jätä tavaroita käytäville, kulkuteille 
ja telineille, vaan huolehdi, että niillä 
voidaan esteettä kulkea.

• Älä varastoi tavaraa sähkökeskusten, 
alkusammutuskaluston, uloskäytävien, 
nostoaukkojen edustoille ja 
poistumisteille.

• Suojalaitteita ei saa poistaa ilman ao. 
esimiehen lupaa.

• Työkalut ja tarvikkeet on säilytettävä niille 
varatuissa paikoissa.

• Puutavara, teräkset, putket tms. on 
ladottava hyvin koossapysyviin pinoihin 
ja tuettava tarvittaessa. Naulat ja 
muut vaaralliset esineet on sijoitettava 
paikkaan, jossa ei yleensä kuljeta.

• Viemäreiden ym. aukkojen kannet ja  
ritilät on varmistettava paikoilleen ja 
aukot on  aidattava tai merkittävä hyvin, 
jos niiden suojaus on pakko tilapäisesti 
poistaa.

• Varsinkin portaissa ja muilla kulkuteillä 
on sähköjohdot ja -laitteet, 
kuten kaapelit, jakokeskukset ja 
valaisinkalusteet sijoitettava niin, 
etteivät ne helposti rikkoonnu tai aiheuta 
kompastumisen tai sähköiskun vaaraa.

• Jätteet on sijoitettava niille varattuihin 
keräysastioihin laatunsa mukaan 
lajiteltuina

• Ilmoita esimiehellesi puutteista ja vioista.

kissa niissä ajoneuvoissa, joihin turvavyöt on 
asennettu.

Ajoneuvon mukana kirjautuu tehdasalueelle 
vain kuljettaja. Muiden henkilöiden on kirjau-
duttava ja poistuttava erikseen tehdasalueel-
le paikallisesti sovitun käytännön mukaisesti, 
useimmiten henkilökulkuportin kautta.

Polkupyörä- ja jalankulkutie on varattu vain 
pyöräilyyn ja jalankulkuun. Tehtaan sisällä on 
käytettävä henkilöliikenteelle ohjattuja reittejä.

Asuminen tehdas- ja paikoitusalueella on 
kielletty.

Tehdasalueen 
nopeusrajoitusten 
rikkomukset 
käsitellään 
työsuojelurikkeinä.
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1.14 Muovijäte
Muovi on erittäin haitallista sellu- ja paperiteol-
lisuudessa. Hyvin vähäinen määrä joutuessaan 
selluprosessiin voi aiheuttaa suuren paperi-
määrän hylytyksen.

Muovi hajoaa prosessissa pieniksi hiukka-
siksi, joita ei saada erottumaan pois, koska 
ominaispaino on melkein sama kuin kuidulla. 
Hiukkaset aiheuttavat paperiin reikiä ja viiruja.

Kaikki muovijäte on välittömästi sijoitettava 
kannelliseen roska-astiaan.

1.15 Tuoteturvallisuus 
Tuoteturvallisuusvaatimukset koskevat erilai-
sia elintarvikepakkauskartonkeja ja – papereita 
valmistavia tehtaita, joiden tuotteita käytetään 
mm. maito- ja mehutölkkeihin, kertakäyttöasti-
oihin sekä makeispakkauksiin.

Tehtaan koko organisaatio on sitoutunut toi-
mimaan vastuullisesti laadukkaan ja turvallisen 
tuotteen valmistamiseksi.

Vaatimukset ja odotukset liittyen tuot-
teen vaatimustenmukaisuuteen tulevat pää-
asiallisesti asiakkailta ja lainsäädännöstä. 
Lainsäädännön mukaan pakkausmateriaali ei 
saa vaikuttaa tuotteeseen eikä aiheuttaa vaa-
raa käyttäjälleen.

Toiminnassamme korostuu tuotantotilojen 
puhtaus, turvallisuus ja järjestys. 

Tuotantotilaksi on määritelty alue, joka liittyy 

välittömästi tuotteen valmistukseen.
Kaikkien tulee omassa työssään noudattaa 

työtapoja, jotka varmistavat puhtaan ja turval-
lisen tuotteen.

1.16 Tietoturvallisuus
Tietoturva perustuu lain vaatimuksiin ja sen 
tavoitteena on suojella tietoa erilaisilta uhilta. 
Valtaosa työhön ja työnantajaan liittyvästä tie-
dosta on luottamuksellista. Yrityksen tietotur-
van kannalta tärkeää on, että kaikki luottamuk-
sellinen tieto suojataan asianmukaisesti.

Tietoturva-asioissa keskeistä on, että jokai-
nen huolehtii siitä, ettei levitä luottamuksellisia 
tietoja ulkopuolisille. Kaikkien luottamuksellis-
ten tietojen vieminen tehdasalueen ulkopuo-
lelle ilman erityistä lupaa on kielletty. Myös 
yhteistyökumppaneiden, kuten asiakkaiden ja 
yhtälailla toimittajien, dokumentteja on käsitel-
tävä luottamuksellisina.

Ainoastaan julkista tietoja, kuten työnanta-
jan julkisilla verkkosivuilla tai yritysesitteissä 
olevaa tietoa saa jakaa ulkopuolisille. Intranet 
(WeShare) ei ole julkinen verkkosivusto.

Huolehdi, että käsittelemäsi luottamukselli-
set dokumentit, paperiset kopiot, käsinkirjoite-
tut, sähköisesti välitetyt tai videot, säilytetään 
asianmukaisesti suojattuna ja käytön päätyttyä 
joko arkistoidaan tai hävitetään ohjeen mukai-
sesti.

Turvallisen ja puhtaan tuotteen valmistamisen edellytyksiä ovat:

2.1.  Yleistä
Työskentely Stora Enson tehtailla edellyttää 
toimittajayrityksen henkilöstöltä voimassaole-
vaa työturvallisuuskorttia, osoitusta viimeisen 
kahden vuoden aikana tapahtuneesta perehty-
misestä turvallisuusoppaaseen sekä kuvallista 
henkilötunnistetta. 

Toimittajan on aina saatava lupa Stora 
Enson edustajalta ennen työn aloittamista.  
Stora Enson edustaja antaa työluvan, kun työ-
kohde on saatettu prosessiteknisesti turvalli-
seen tilaan ja kaikki tiedossa olevat työkohteen 
turvallisuuteen liittyvät seikat on kerrottu työ-
kohteeseen meneville. Turvallisesta työsken-
telystä sekä viranomaismääräysten noudatta-
misesta työkohteessa vastaa jokainen yritys 
oman organisaatiorakenteensa mukaisesti. 
Työkohteessa työhön ryhtyvien tulee varmistua 
ohjeiden mukaisesta vahinkokäynnistyksen 
estosta ja työluvasta. Säiliö-, ATEX- ja tulitöis-
sä noudatetaan niistä annettuja ohjeita.

Olemassa oleviin putkiin, putkikannakkeisiin 
tai kaapelihyllyihin ei saa kiinnittää minkäänlai-
sia nosto- ja vetolaitteita tai putoamissuojaimia 
eikä telineitä tai asennustasoja. Eristettyjen 
putkien, kanavien ja kaapeliarinoiden päällä 
kulkeminen on kiellettyä.

Olemassa olevien venttiilien avaaminen tai 
sulkeminen tai pistokeliitäntöjen irroitus ilman 
Stora Enson edustajan lupaa on kielletty.

Nojatikkaiden käyttäminen työtasona on 
kielletty.

2.2.  Työnjohdon velvollisuudet 
 ja vastuu
Jokaisen toimittajan on nimitettävä työpaikalle 
henkilö, joka edustaa työpaikalla työnantajaa 
ja valvoo lain ja annettujen ohjeiden noudat-
tamista sekä työturvallisuutta ja kantaa niistä 
vastuun. Tämän henkilön tulee erityisesti val-
voa, että:
• kuhunkin tehtävään käytetään riittävän 

opastuksen ja koulutuksen saanutta, pä-
tevää työvoimaa

• työntekijä on tietoinen kohteista, jotka voi-
vat aiheuttaa vaaratilanteita, kuten

• kuumat ja/tai paineenalaiset putket ja 
säiliöt

• jännitteelliset sähkölaitteet ja kaapelit
• kaukokäynnistykset ja pyörivät tai liik-

kuvat osat
• palavia nesteitä, palavia kaasuja sekä 

vaarallisia kemikaaleja sisältävät   
putket, säiliöt ja laitteet

• työntekijän käyttöön annetut välineet 
ovat turvallisia, niitä käytetään oikealla 
tavalla ja  niiden kunnosta huolehditaan

• työssä käytetyt asennustelineet ovat 
turvallisia ja tarkastettuja

• työympäristön olosuhteet ovat turval-
liset

• käytetään aina asiallisia ja tarpeen vaa-
timia suojaimia

• määräyksissä otetaan huomioon työ- 
ja paloturvallisuusnäkökohdat

2. Työturvallisuus

• Alueella työskentely edellyttää: 
työturvallisuuskorttia, turvainfon suorittamista ja kuvallista henkilötunnistetta

• Työntekijä vastaa itse suojaimiensa ohjeiden mukaisesta käytöstä ja huollosta
• Tapaturmista on ilmoitettava 24 h sisään tapahtumasta  

Stora Enson edustajille

• hyvä järjestys ja siisteys
• tupakointi on sallittu vain erikseen 

merkityillä paikoilla. Tupakkakoppien  
ovet on pidettävä suljettuina

• lasipullojen ja muiden lasiesineiden  
tuonti tuotantotiloihin on kielletty

• ruokailu vain sille varatuissa tiloissa
• jätteiden lajittelu ohjeiden mukaan
• hyvä käsihygienia

• ovet ja ikkunat on pidettävä suljettuina. 
Sillä estetään lintujen ja muiden eläinten 
pääsy tuotantotiloihin

• tuotantotiloissa saa kulkea vain 
tehtaalla vaadituissa suojavaatteissa 
ja merkityillä reiteillä, jollei työtehtävä 
edellytä muuta. Jalostusosastolla on 
lisäksi käytettävä suojapäähinettä tai 
kypärän alla suojahuppua



1110

Käytettäessä komennusluonteisesti työvoi-
maa toisen toimittajan työssä, on sovittava sii-
tä, kuka hoitaa työnjohtotehtävät.

2.3.  Ensiapuun varautuminen
Esimiehen on huolehdittava, että hänen omas-
sa työkohteessaan on riittävästi ensiaputaitoi-
sia henkilöitä sekä ensiapuvälineitä.

2.4 Tapaturmailmoitus, tapaturma- ja  
vaaratilanteiden tutkinta

Ilmoittaminen
Jokaisen henkilön havaitessaan työpaikalla 
vaaratilanteen tai turvallisuuspuutteen, tulee 
ilmoittaa niistä omalle esimiehelle.

Jokaisen on puututtava välittömään vaarati-
lanteeseen heti paikasta riippumatta. 

Esimiehen tulee saattaa alueellaan sattu-
neet työtapaturmat ja vakavat vaaratilanteet, 
työpaikan tilaajan edustajan ja työsuojelupääl-
likön tietoon kirjallisesti välittömästi, viimeis-
tään seuraavana arkipäivänä klo 10 mennessä. 
Kaikki tapaturmat ja vakavat vaaratilanteet tut-

2.5 Henkilönsuojainten käyttö
Henkilönsuojaimet ovat työnantajan hankki-
mia välineitä tai vaatteita, joilla suojaudutaan 
ympäristön aiheuttamilta turvallisuusriskeiltä 
silloin, kun altistumista mekaanisille, kemialli-
sille, biologisille tai fysikaalisille vaaratekijöille 
ei voida muilla tavoin estää. 

Ennen työhön ryhtymistä on vaaranarvi-
oinnissa selvitettävä, mitä henkilönsuojaimia 
kyseisessä työssä tarvitaan. Arvioinnissa ote-
taan huomioon mm. laitevalmistajien antamat 
ohjeet sekä tämä henkilönsuojaimista annettu 
ohje. Kemikaaleja käsiteltäessä on henkilön-

suojaimet valittava kyseisen kemikaalin käyt-
töturvallisuustiedotteen antamien ohjeiden 
mukaan. Jokainen esimies huolehtii siitä, että 
työntekijöillä on käytössään työoloihin sovel-
tuvat ja vaatimustenmukaiset suojaimet ja että 
työntekijät osaavat käyttää ja huoltaa annettuja 
suojaimia. 

Työntekijöiden on käytettävä ja hoidettava 
annettuja suojaimia huolellisesti ja ohjeiden 
mukaisesti sekä ilmoitettava sellaisista suojai-
missa havaituista vioista, joista saattaa aiheu-
tua vaaraa ja joita hän ei itse voi poistaa.

Kuulonsuojaimia on käytettävä työskenneltäessä alueilla, joiden melutaso 
ylittää 80 dB sekä työtehtävissä, joissa on kuulovaurion vaara sekä töissä tuo-
tantolinjan tai sen osan seisokkien aikana seisokkialueella, asennustyömailla. 
Kuulonsuojainten käyttötarve on merkitty yli 80 dB melutason tilojen sisään-
käynteihin.

Turvakenkiä on käytettävä tuotanto- ja kunnossapitotiloissa sekä töissä tai 
kohteissa, joissa on ilmeinen jalkavammojen vaara. 

Suojakypärää on käytettävä vaaranarvioinnin tuloksen mukaan esimerkiksi 
töissä, joissa putoavat esineet saattavat aiheuttaa päävammoja. Suojakypärä 
auttaa myös suojautumisessa mm. puristumiselta, lämpösäteilyltä tai kuumilta 
roiskeilta. Suojakypärää on aina käytettävä kaikissa töissä tuotantolinjan tai 
sen osan seisokkien aikana seisokkialueella sekä rakennus- ja asennuspro-
jektien työmailla. Yksiköt antavat tarkempia ohjeita osastojen pääsuojausvel-
voitteista.

Silmiensuojaimia on käytettävä tuotanto ja varastotiloissa sekä sellaisissa 
työtehtävissä, joissa on vaara saada erilaisia roiskeita tai muuta ilmassa lentä-
vää epäpuhtautta silmiin. Tällaisia töitä ovat mm. vedellä ja paineilmalla tehtä-
vät työt, kuten paperin päällevienti ja pesut. 

Silmiensuojaimia on käytettävä aina tuotantolinjan tai sen osan seisokkien 
aikana seisokkialueella, asennustyömailla sekä kaikissa kunnossapitotöissä.

Kemikaaleja käsiteltäessä on käytettävä tiiviitä suojalaseja käyttöturvalli-
suustiedotteen mukaisesti sekä työvälineillä tehtävissä hiontatöissä, laikkaleik-
kauksissa, porauksissa yms. 

Turvallisuushierarkia Stora Ensossa

Kuolemaan 
johtavat 

 
 

Vakavat 
 
 

Poissaoloon johtaneet 
 
 

Ei poissaoloa 

 
Vaaratilanteet 

Itse hoidetut pienet vammat 

 
Turvallisuushavainnot 

 
 

Turvallisuusideat

Lääketieteellistä
hoitoa 
vaatineet
tapaturmat
(TRI)

Poissaoloon 
johtaneet
tapaturmat
(LTA) Turvallisuuspoikkeamat 

(toteavat mittarit)

Ennakoivat 
toimenpiteet 
(ennakoivat 

mittarit)

   Suojainkohtaiset yleisohjeet

kitaan ja raportoidaan Stora Enso konserniin. 
Tutkinnassa noudatetaan pääasiallisesti 

Stora Enson tehtaiden kirjaamis- ja tutkinta-
menettelyä.

Turvallisuushavainto
Turvallisuushavaintoja käytetään työpaikan ja 
työympäristön kehittämiseksi. Stora Enso ke-
rää havainnot ja kehittää toimintaansa niiden 
perusteella.

Turvallisuusahavaintoja voivat olla:

• turvaton työtapa tai olosuhde; lyhyt 
kuvaus millainen olisi turvallinen 
vaihtoehto

• riskialtis kulku kohteeseen; lyhyt kuvaus 
mikä olisi vaihtoehtoinen toimintatapa 

• positiivinen havainto toteutetusta 
työn suunnittelusta tai valitusta 
työmenetelmästä

• positiivinen havainto hyvästä 
ennakoinnista.
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Kasvonsuojaimia on käytettävä kaikissa töissä, joissa työskennellään kuu-
man tai paineenalaisena olevan ilman, nesteen, kaasun tai höyryn kanssa sekä 
kemikaaliputkistoja, laippoja tai luukkuja avattaessa. Lisäksi kasvonsuojaimia 
on käytettävä kemikaaleja käsiteltäessä käyttöturvallisuustiedotteen ohjeiden 
mukaisesti. 

Suojavaatteita on käytettävä aina kulloisenkin työtehtävän mukaan. 
Kemikaaleja käsiteltäessä on huomioitava käytettävän kemikaalin käyttöturval-
lisuustiedotteen antamat ohjeet. Liehuvat vaatteet voivat tarttua kiinni pyöriviin 
koneisiin. Herkästi syttyvästä materiaalista valmistetut vaatteet ovat vaarallisia 
tulitöissä, sähkötöissä sekä kloraatin ja hapen kanssa tekemisiin joutuessaan. 
Paineilman käyttö päällä olevien vaatteiden puhdistamiseen on kielletty.

Suojakäsineitä on käytettävä käsiteltäessä teräviä esineitä suojaamaan käsiä 
viiltohaavoilta sekä töissä, joissa on käsien vahingoittumisriski. Suojakäsineitä 
on käytettävä myös kemikaaleja käsiteltäessä käyttöturvallisuustiedotteen oh-
jeiden mukaisesti.

Putoamissuojaimia, kuten turvavaljaita ja niiden kiinnittämiseen käytettäviä 
turvatarraimia ja turvaköysiä on käytettävä aina, kun joudutaan työskente-
lemään kohteissa, joissa on putoamisvaara. Tällaisia kohteita ovat esimer-
kiksi työskentely nostokoreissa sekä nostoaukkojen ja kattojen reunoilla. 
Turvavaljaat on kiinnitettävä niille varattuihin kiinnityspisteisiin. 

Hengityksensuojaimia on käytettävä työkohteissa, joissa hengitysvyöhyk-
keelle leviää epäpuhtauksia.  Suojain valitaan hengitettävän ilman epäpuhtaut-
ta aiheuttavan aineen käyttöturvallisuustiedotteen perusteella. Epäpuhtaudet 
voivat olla esim. pölyjä, huuruja, kaasuja tai biologisia altisteita. Seostettuja 
metalleja hitsatessaan on hitsaajan käytettävä moottoroitua hengityksensuo-
jainta. Mikäli esim. säiliötöissä hengitysilman happipitoisuus ei ole riittävä, on 
käytettävä paineilmahengityksensuojainta.

Hitsaustöitä tehtäessä hitsausmaski-suojakypäräyhdistelmää tulee käyttää 
kaikissa niissä tiloissa ja tilanteissa joissa suojakypärän käyttö on ohjeistettu 
tuotanto tai kunnossapitotoiminnoille. 

Heijastavia asusteita on käytettävä moottoriajoneuvoliikenteen vaikutusalu-
eella, kuten tuotevarastoissa ja puutavaran varastoalueilla liikuttaessa sekä 
ajoradoilla työskenneltäessä.

Muita suojaimia käytetään vaaranarviointien tulosten sekä esimiesten anta-
mien ohjeiden mukaan. Yksiköt ja osastot voivat antaa erillisiä jotakin aluetta 
tai jotakin tapahtumaa koskevia yksityiskohtaisempia ohjeita henkilönsuojain-
ten käytöstä.

3. Vaaranarviointi ja työlupa

• Ilmoittaudu valvomoon tai työnjohdolle ja pyydä työlupa
• Tee jokaisessa työkohteessa vaaranarviointi (kirjallisesti)
• Huolehdi vahinkokäynnistämsen estoitoimenpiteistä
• Lukitse kohde henk.kohtaiselle lukolla, josta ilmenee nimesi, yrityksesi ja 

yhteystietosi.

3.1 Työkohteen turvalliseksi 
tekeminen
Työkohteen prosessiteknisesti turvallisella tilal-
la (nollaenergiatilalla NET) tarkoitetaan sellaista 
tilaa, jossa työkohteessa työskenteleviin hen-
kilöihin ei pääse suoraan tai välillisesti vaikut-
tamaan prosessin paine, lämpötila, prosessoi-
tava aine, sähköjännite, sähkövirta tai säteily ja 
lisäksi työkohteeseen vaikuttaville moottoreil-
le, automaatiolaitteille, käsiventtiileille ja muil-
le laitteille on tehty vahinkotoiminnon estotoi-
menpiteet Vahinkokäynnistyksen estäminen 
– ohjeen mukaisesti.

Työkohteella tarkoitetaan varsinaista korjat-
tavaa konetta, laitetta tai prosessia sekä niiden 
välittömässä läheisyydessä tai niihin muuten 
yhteydessä olevia vastaavia koneita, laitteita ja 
prosesseja, joista voi aiheutua suoria tai välilli-
siä vaikutuksia työkohteessa tai sen vaikutus-
piirissä oleviin henkilöihin vahinkotoiminnon tai 
häiriötilan vuoksi.

Työluvalla tarkoitetaan työkohteen proses-
siteknisesti turvalliseen tilaan saattamisesta 
vastaavan organisaation esimiehen antamaa 
ilmoitusta siitä, että työkohde on saatettu nol-
laenergiatilaan ja että hän on kertonut tiedossa 
olevat työkohteen turvallisuuteen vaikuttavat 
tekijät työn suorittajille tai heidän esimiehel-
leen.

Vaaranarvioinnilla tarkoitetaan työkohteen 
käyttöhenkilökunnan ja työkohteeseen työhön 
menevän organisaation tekemää työkohteen 

vaarojenarviointia ennalta laaditun tarkastelu-
listan pohjalta. Vaaranarvioinnilla on tarkoitus 
löytää työkohteeseen vaikuttavat vaarat, jot-
ka pyritään poistamaan tai joiden vaikutusta 
pyritään pienentämään ennen työn aloitusta. 
Vaaranarviointi pohjautuu osaltaan työkoh-
teesta saatuihin tietoihin. 

Vastuut
Työkohteen saattamisesta prosessiteknisesti 
turvalliseen tilaan ja palauttamisesta käyttöti-
laan vastaa käyttöorganisaatio tai työkohteen 
koneiden, laitteiden ja prosessien käytöstä 
vastaava muu organisaatio.  

Työkohteessa tehtävissä töissä toimitaan 
Stora Enson tehtaiden turvallisuusohjeiden 
mukaisesti. Tästä vastaa jokaisen työkohtees-
sa toimivan henkilön esimies ja yritys oman or-
ganisaatiorakenteensa mukaisesti.

Työkohteen vaaranarviointi
Jokaisesta työkohteesta on tehtävä vaaranarvi-
ointi ennen työn suoritusta. Vaaranarvioinnissa 
tunnistetaan kohteeseen ja työmenetlmiin liit-
tyvät vaarat sekä toimenpiteet riskin hallintaan. 

Työkohteen vaaranarvioinnin suorittavat 
työkohteen käyttöhenkilöstö sekä työkohtee-
seen työhön ryhtyvä henkilöstö yhdessä. Mikäli 
heillä ei ole tähän riittävää asiantuntemusta, tu-
lee vaaranarviointi tehdä heidän esimiestensä 
johdolla. 

Alihankintatöissä esimiehen osuuden vaa-
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ranarvioinnissa tekee alihankinnan tilanneen 
organisaation alihankintatyöstä vastaava esi-
mies. Päivystysaikoina päivystäjät osallistuvat 
tarvittaessa vaaranarviointiin. 

Vaaranarvioinnin tulosten perusteella teh-
dään tarvittavat työturvallisuuteen vaikuttavat 
toimenpiteet, jotta työ voidaan tehdä turval-
lisesti. Tehtyjen NET-toimenpiteiden jälkeen 
työlupa voidaan antaa ja työt aloittaa. Yksiköt 
ja osastot voivat antaa vaaranarviointimenette-
lystä tarkempia, dokumentoituja ohjeita.

Työluvan edellytykset
Kunnossapitotyöhön saapuva henkilö tai toi-
mittaja ilmoittautuu ennen töiden aloittamista 
valvomossa laitteen käyttäjälle tai työnjoh-
dolle. Töitä työkohteessa ei saa aloittaa ilman 
työlupaa, jonka on antanut työkohteen proses-

siteknisesti turvalliseen tilaan saattamisesta 
vastuussa olevan organisaation esimies. Luvan 
antajan johdolla suoritetaan työluvan ja toimin-
taohjeiden edellyttämät sekä muut työkohteen 
turvallisuuteen vaikuttavat toimenpiteet sekä 
asennetaan valvomokohtaiset lukituskammat 
ja lukot turvakytkimiin tai muut vahinkokäyn-
nistämisen estämiseen liittyvät erikseen mää-
ritetyt merkit. 

Luvan antaja kertoo työkohteeseen vaikut-
tavat turvallisuusnäkökohdat työkohteeseen 
työhön meneville tai heidän esimiehelleen. 
Työlupa voi olla joko suullinen tai kirjallinen. 
Luvan antaja määrittelee kirjallisen luvan tar-
peellisuuden. Kirjallista työlupaa käytetään 
esim. tehtäessä nollaenergiatilaa vaativia töitä 
laitteistoissa, joissa on ilmeinen tapaturman 
vaara tai kun tehdään huolto- tai kunnossa-

  Työkohteen turvallisuus

2. Tarkastetaan ja 
suoritetaan tarvittavat 

NET-toimet

3. Kerrotaan työkohteen 
turvallisuusnäkökohdat, 
annetaan työlupa

1. Työtilanteeseen liitettävät 
NET-toimenpidelistat 
laaditaan tai otetaan 

NET-kirjastosta

4. Työkohteen vaaranarviointi 
ja riskien poisto/minimointi 
(varmistus vahinkokäynnistyksen 
estosta ja työluvasta. 

5. Työn suoritus, 
valmistumisesta ilmoitus 
ja työluvan palautus

7. Syntynyt dokumentti 
tallennetaan 

NET-kirjastoon

6. Kohde palautetaan 
normaalitilaan ja 

työlupa päätetään

Käytöstä 
vastaavan 
esimiehen 
johdolla

Käytöstä 
vastaavan 
esimiehen 
johdolla

Työnsuunnittelu 
ja seisokista 

vastaava

Työkohteessa 
työskentelevä 
ryhmä/heidän 
esimies

Nollaenergiaa edellyttävä työlupa. Tavoitteena on pitää prosessit ja laitteet turvallisessa tilas-
sa, jotta mitään kautta ei aiheudu vaaraa työkohteen vaikutuspiirissä oleville henkilöille.

pitotöitä räjähdysvaarallisissa tiloissa tai lait-
teistoissa, joissa on vaarallisia kemikaaleja. 
Yksiköt ja osastot voivat antaa kirjallisesta työ-
lupamenettelystä tarkempia, dokumentoituja 
ohjeita. 

Seisokkitöiden suunnittelussa työnsuun-
nittelun ja työstä vastaavan työnjohdon tulee 
kirjata kunkin työkohteen prosessiteknisesti 
turvalliseen tilaan saavuttamiseksi tarvitta-
vat työnsuunnittelussa havaitut toimenpiteet 
etukäteen lopullisia prosessiteknisesti tur-
valliseen tilaan saattamisen toimia varten ns. 
NET-lomakkeelle. Näissä toimenpiteissä kerro-
taan myös esim. vaarallisten kemikaalien esiin-
tymisestä yms. Tämä ei kuitenkaan vähennä 
työluvan antajan vastuuta prosessiteknisesti 
turvalliseen tilaan johtavien toimenpiteiden oi-

keellisuudesta, vaan se on tarkoitettu vain työ-
lupakäsittelyn nopeuttamiseksi.

Työhön osallistuvien työntekijöiden on li-
säksi varmistettava työluvan antaneelta esi-
mieheltä, että työn saa aloittaa ja asennettava 
työkohteeseen omat nimetyt lukot työluvan 
mukaisesti.. Työn aloitus ja lopetus on poik-
keuksetta ilmoitettava luvanantajalle.

Työluvan purku
Ilmoita työn valmistumisesti työluvan antajal-
le. Kun työkohteessa toimivilta kaikilta hen-
kilöiltä ja työryhmiltä on tullut ilmoitus töiden 
valmistumisesta, huolehtii työluvan antaja tai 
työkohteen käytöstä hänen sijastaan vastaava 
esimies turvalukituksien purkamisesta ja työ-
kohteen palauttamisesta käyttötilaan. 

Kunnossapito ilmoittautuu valvomoon

Työn vaaranarviointi tuotannon kanssa (mielessä, muistilista apuna)

 On merkittäviä riskejä (*) Ei merkittäviä riskejä
 
 Kirjallinen vaaranarviointi/NET
 tuotannon johdolla

Tuotanto tekee tarvittavat lukitukset ja merkinnät

 Kirjallinen työlupa, tuotannolta Suullinen työlupa, tuotannolta

Kunnossapito tekee tarvittavat lukitukset ja merkinnät

Oman työn vaarojenarviointi työn edetessä (mielessä, muistilista apuna)

Työn turvallinen tekeminen jäännösriskit huomioon ottaen

Kunnossapito ilmoitaa työn valmistumisen työluvan antajalle

(*) Esimerkkejä merkittävistä riskeistä: vaarallisia kemikaaleja, kuumia tai paineenalaisia ai-
neita sisältävät laitteistot, räjähdysvaaralliset tilat ja säiliötyöt.

   Työn vaaranarvioinnin pääperiaatteet
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Kirjallisen työluvan kyseessä ollessa palaut-
tamistoimenpiteen tekijä tekee positiokohtai-
sen kirjauksen työkohteen toimenpidelomak-
keelle. Viimeisenä toimenpiteenä käyttöhenki-
löstö varmistaa, ettei ketään ole vaara-alueella 
sekä tehtäviensä mukaisesti poistaa turvaluki-
tukset ja palauttaa turvakytkimet käyttöasen-
toon. Kun kaikki kohteet on palautettu käyttö-
tilaan ja käyttöorganisaatio on tarkistanut toi-
menpiteet, palauttamistoimenpiteistä vastaava 
esimies päättää työluvan ja antaa samalla lu-
van ottaa työkohteen koneet, laitteet ja proses-
sit käyttöön. 

3.2 Vahinkokäynnistyksen estäminen 
ja turvalukitukset
Käyttö-, huolto-, korjaus- ja muita töitä suorit-
tavien on ennen työhön ryhtymistä varmistau-
duttava, että prosessi on turvallisessa tilassa 
ja että laitteiden vahinko- ja häiriötoiminnot 
työkohteessa on estetty. Kaikkien työkohtees-
sa vaaraa aiheuttavien laitteiden käynnistys ja 
venttiilien toiminnot on estettävä. Turvapiirien 
ja turvarajojen käyttö eivät ole riittäviä toimen-
piteitä vahinkokäytön estämiseksi.

Käyttöhenkilöstöllä ovat käytössään valvo-
mokohtaiset turvalukot ja -kilvet, joiden turva-
lukituskohteista ja lukon asettajasta käyttäjä 
pitää kirjaa. Kunnossapito käyttää omia henki-
lökohtaisia turvalukkoja ja -kilpiä. Käytettävistä 
turvalukoista ja -kilvistä on ilmettävä yrityksen 
nimi, lukon/kilven omistajan nimi ja puhelinnu-
mero.

Kun on kyseessä korjaustyö, huoltotyö tai 
muu niihin rinnastettava työ suojatoiminnoil-
la varustettujen luukkujen, porttien ja ovien 
sisäpuolella, on käytettävä turvakytkimiä ja 
turvaventtiileitä. Näissä töissä ei siis riitä, että 
käytetään pelkästään esim. turvaovien suoja-
toimintoa tai raja-anturia.

Putkistojen sokeoinnit ja esim. venttiilien 
toimintojen rajoitinpulttien käyttö tehdään ta-
pauskohtaisesti vaarojenarvioinnin tulosten 
mukaan.

Pääperiaate
Käyttö-, huolto-, korjaus- ja muita töitä suo-
rittavien on varmistauduttava, että laitteiden 
vahinkokäynnistys työkohteessa on estetty. 
Työhön ei saa ryhtyä ennen laitteen käytöstä 
vastaavalta esimieheltä saatua työlupaa.

Kaikkien työkohteessa vaaraa aiheuttavien 
laitteiden käynnistys ja venttiilien toiminnot on 
estettävä.

Jos laitteeseen kohdistuu useamman toisis-
taan riippumattoman työryhmän töitä, huoleh-
tii jokaisen työryhmän edustaja tämän ohjeen 
mukaiset toimenpiteet erikseen.

Laitetta ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin 
siihen on saatu lupa laitteen käytöstä vas-
taavalta esimieheltä. Käynnistäjän on varmis-
tauduttava, että laitteen käynnistys ei aiheuta 
vaaraa. 

Vahinkokäynnistyksen estäminen
 Laitteen käyttäjä pysäyttää moottorin varsi-
naisella ohjauslaitteella ja kiinnittää moottorin 
käynnistyskytkimeen käynnistyskiellon osoit-
tavan kilven. Prosessiautomaatiojärjestelmissä 
käyttäjä asettaa näppäimistöllä moottorille 
käynnistyskiellon.

Erillinen turvakytkin:
Turvakytkin lukitaan 0-asentoon. Laitteen käyt-
täjä koekäynnistää laitteen. Koekäynnistyksellä 
tarkistetaan, että moottori ei käynnisty. 
Koekäynnistyksen jälkeen ohjauskytkin kään-
netään 0-asentoon. Käynnistysyritystä ei teh-
dä, mikäli siitä on vaaraa muulle alueelle (esim. 
sekvenssikäynnistykset).

Laitteella työskentelevä lukitsee turvakyt-
kimen (turvalukkokamman tai vaijerin) henki-
lökohtaisella lukollaan. Jos laitteella työsken-
telee useita henkilöitä, jokainen käyttää omaa 
lukkoaan.

Ei erillistä turvakytkintä:
Laitteen käyttäjä pyytää sähköalan ammatti-
henkilöä poistamaan moottorilta sulakkeet tai 

avaamaan erottimet. Tehdyt toimenpiteet kirja-
taan NET-lomakkeeseen. 

Sähköalan ammattihenkilö avaa käyttöryh-
män pääkytkimen tai – erottimen ja asettaa 
kytkentäkieltoa osoittavan kilven. 

Sähkötiloihin asennettavasta kytkentäkiel-
toa osoittavasta kilvestä tulee ilmetä toimenpi-
dettä pyytäneen henkilön nimi ja päivämäärä, 
kellonaika, sekä toimenpiteen suorittajan nimi.

Laitteen käyttäjä koekäynnistää lait-
teen. Koekäynnistyksellä tarkistetaan, että 
moottori ei käynnisty. Koekäynnistyksen jäl-
keen ohjauskytkin käännetään 0-asentoon. 
Käynnistysyritystä ei tehdä, mikäli siitä on 
vaaraa muulle alueelle (esim. sekvenssikäyn-
nistykset). 

Työn valmistuttua työn suorittaja poistaa 

lukkonsa ja muut merkinnät sekä ilmoittaa asi-
asta työluvan antajalle ja esimiehelleen tai yh-
teyshenkilölleen.

Luvan saatuaan laitteen käyttäjä poistaa 
turvalukon turvakatkaisijalta ja muut merkin-
nät, pyytää sähköalan ammattihenkilöä pa-
lauttamaan moottorille sulakkeet sekä kään-
tämään turvakatkaisijan 1-asentoon. Tämän 
jälkeen voidaan poistaa laitteen varoituskilpi 
käynnistyskytkimestä tai operoinninesto pro-
sessiautomaatiolaitteistosta. Toimenpiteet kir-
jataan NET-lomakkeeseen.

Vahinkokäynnistyksen esto 
pneumaattisissa ja hydraulisissa 
järjestelmissä
Pneumaattisissa ja hydraulisissa järjestelmissä 
on laitteisto saatettava turvalliseen asentoon 
ja poistettava paine kyseisestä järjestelmästä 
ennen töiden aloittamista. 

Laitteiden vahinkokäynnistyksen estotoi-
menpiteet tehdään esimiehen johdolla kysei-
sen laitteen NET-ohjeen mukaisesti. Erityistä 
huomiota kiinnitettävä linjasulkujen ja kolmi-
tieventtiilien asentoon, hydrauliikkapumppujen 
pysäyttämiseen sekä paineakkujen energian 
purkamiseen. 

• Käsi-, kolmitie- ja autoammaattivent-
tiilien lukitus turvalliseen työn edel-
lyttämään asentoon ja kiinnitettävä 
käynnistyskieltokilvet.

• Hydrauliikkapumppuja pysäytettäessä 
turvakytkimet lukitaan 0-asentoon.

• Huomioi laitteistojen erilaiset jousi- ja 
potentiaalienergiat. Huolehdi tarvitta-
vista mekaanisista varmistuksista.

Tehdyt vahinkokäynnistyksen estotoimen-
piteet kirjataan NET –toimenpidelomakkeelle. 
Työtä ei saa aloittaa ilman tuotannolta saata-
vaa työlupaa.

Työn valmistuttua työn suorittaja poistaa 
lukkonsa ja muut merkinnät sekä ilmoittaa asi-
asta työluvan antajalle ja esimiehelleen tai yh-
teyshenkilölleen. 

Käyttöhenkilöstöllä ovat käytössään 
valvomokohtaiset turvalukot ja -kilvet, joiden 
turvalukituskohteista ja lukon asettajasta 
käyttäjä pitää kirjaa. Kunnossapito käyttää 
omia henkilökohtaisia turvalukkoja ja -kilpiä.
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Luvan saatuaan laitteen käyttäjä poistaa 
sankalukon turvakytkimeltä ja palauttaa tur-
vakytkimen 1-asentoon, poistaa varoituskilven 
käynnistyskytkimestä tai käynnistyskiellon pro-
sessiautomaatiolaitteistosta. Laitteiston käyt-
töönotto tapahtuu tuotannon johdolla. 

3.3 Suojarakenteet ja asennustelineet 
Jokainen on työkohteessaan vastuussa suo-
jarakenteiden kunnosta ja siitä, ettei niitä tar-
peettomasti poisteta. Suojarakenteiden pois-
taminen on luvanvaraista. Mikäli jokin työvaihe 
vaatii suojarakenteiden poistamista, on työn 
suorittajan huolehdittava kohteen merkitse-
misestä, eristämisestä tai muista tarvittavis-
ta toimenpiteistä työn suorittamisen ajaksi. 
Välittömästi kyseisen työvaiheen päätyttyä 
suojarakenteet saatetaan määräysten mukai-
seen kuntoon.

tai elementtitelineen käyttöohjeista joudutaan 
poikkeamaan, tulee rakennelmasta esittää yk-
sityiskohtainen rakennussuunnittelijan laatima 
rakennesuunnitelma.

Telineiden rakentaminen
Telineiden rakentajilla ja valvojilla tulee olla riit-
tävä pätevyys ja kokemus työn eri vaiheiden 
tekemisestä.

Käyttöönottotarkastus
Telineet saa ottaa käyttöön vasta sitten, kun 
ne ovat valmiit ja niille on tehty käyttöönotto-
tarkastus. Tarkastuksen suorittavat telineen 
tilaajan edustajat ja telineen tekijän edustajat. 
Käyttöönottotarkastuksessa täytetään teli-
nekortti, joka kiinnitetään hyväksyttyyn teli-
neeseen. Kaikista telineistä tehdään erillinen 
käyttöönottotarkastuspöytäkirja, jonka tallen-
taa sekä telineen tekijä että tilaajan edustaja. 
Telineiden käyttökunto on tarkastettava viikoit-
tain.

3.4  Nostolaitteet ja nostot sekä 
työkoneet
Työpaikalla käytettävien koneiden, nosto- ja 
kuljetusvälineiden ja muiden laitteiden on olta-
va turvallisuusmääräysten mukaisia ja niitä on 
käytettävä laitevalmistajan antamien ohjeiden, 

Työ- ja suojatelineiden rakentamien, 
tarkastaminen ja käyttö
Kaikissa työ- ja suojatelineitä koskevissa asi-
oissa on noudatettava viranomaismääräyksiä.

Käyttösuunnitelma
Telineestä on laadittava tilaajan toimesta kirjal-
linen käyttösuunnitelma, jos telineen korkeus 
ylittää 10 metriä tai telineellä kokonsa, vaaraa 
aiheuttavan sijaintinsa tai muun tekijän vuoksi 
on olennainen vaikutus työmaa-alueen käyt-
töön. 

Rakennesuunnitelma
Pääsääntöisesti käytetään työ- ja suojatelinei-
den rakentamiseen suunniteltuja elementtite-
lineitä, joista materiaalin toimittaja on laatinut 
telineiden rakentamis- ja käyttöohjeet.

Mikäli telineet rakennetaan kappaletava-
rasta tai muusta vastaavasta irtomateriaalista, 

työohjeiden sekä viranomaismääräysten mu-
kaisesti. Laitteet on asianmukaisesti tarkastet-
tava ennen käyttöönottoa. Nostoapuvälineissä 
on oltava määräysten mukaiset tarkastus-, hy-
väksymis- ja kuormitusmerkinnät. 

Stora Enson omistamia nostolaitteita saa-
vat käyttää vain omistajan nimeämät riittä-
västi koulutetut henkilöt. Raskaat nostot ja 
erikoisnostot tulee suunnitella jokaisessa ta-
pauksessa erikseen ja toteuttaa valvottuna. 
Nostosuunnitelmasta on toimitettava selostus 
Stora Enson edustajalle.

Nostoapuvälineet, turvavaljaat yms. on aina 
tarkastettava silmämääräisesti ennen jokaista 
käyttökertaa. Mikäli on aihetta epäillä välineen 
kuntoa, on se poistettava käytöstä.

Haalausaukkojen ja -ovien suojakaiteet on 
pidettävä paikoillaan. Työskenneltäessä

aukkojen tai kattojen reunojen lähellä suo-
jakaiteen ollessa poissa paikoiltaan tai puuttu-
essa kokonaan, on käytettävä turvavaljaita ja 
noudatettava erityistä varovaisuutta. Kohteen 
merkitsemisestä tai eristämisestä tulee huo-
lehtia.

Henkilönostoihin saa käyttää vain henki-
lönostoihin sallittuja välineitä. Konerullien nos-
toissa noudatetaan erillistä konerullien käsitte-
lystä annettua yleisohjetta sekä nosturikohtais-
ta käyttöohjetta.

Telineen tilaajan, rakentajan ja käyttäjän vastuut

Telineen tilaaja huolehtii, että telinetilauksesta selviää:
• kohde ja erityisolosuhteet kohteessa, johon teline rakennetaan
• rakennettavan telineen käyttötarkoitus ja tulevat kuormitukset
• milloin telineen tulee olla käyttövalmis ja milloin sen saa purkaa
• erikseen huomioitavat seikat (ympäristön vaaratekijät,kulku- ja
   poistumisteiden sijoitukset, hätäpoistumistiet yms.)

Telineen tekijä huolehtii, että:
• teline on tehty käyttöohjeen tai rakennesuunnitelman mukaisesti
• telineen pystyttämisessä noudatetaan turvallisia työtapoja 
• telineestä on käyttöönottotarkastuksessa esitettävissä käyttöohje
  tai rakennesuunnitelma

Telineen käyttäjä huolehtii, että:
• työteline on käyttötarkoitukseen soveltuva
• teline on tarkastettu ja telinekortissa on asianmukaiset tarkastusmerkinnät 
• havaitut puutteet ilmoitetaan määräysten mukaisesti
• työtasot ovat siistit ja niillä on hyvä järjestys
• työtelineitä käytetään opastuksen ja ohjeiden mukaisesti
• työtelineitä ei ylikuormiteta

Telineet saa ottaa käyttöön vasta, kun ne on tarkastettu ja niille on tehty telinekortti.
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3.5 Säiliötyöt
Säiliöitä ja ahtaita tiloja voivat olla esimerkiksi:

• Säiliöt, paineastiat
• Kanaalit, kyypit, altaat, reaktioastiat
• Suurläpimittaiset putket, kaivannot
• Sähkösuotimet, pesurit

Tutustu  säiliö- tai tilakohtaisiin ohjeisiin ja noudata niitä.

Ennen säiliöön menoa
• Varmista ennen työn aloitusta, että sinulla on työhön liittyvä säiliökohtainen työlupa, 

työhön liittyvät vaarat on tunnistettu ja säiliö on saatettu nollaenergiatilaan.
• Tee toimintaohjeen mukaiset vahinkokäynnistyksen estämistoimenpiteet.
• Tuuleta säiliö paineilmalla tai kohteeseen määritellyllä tavalla. Imulla, jos kyse on ilmaa 

raskaammasta kaasusta ja poistoilma-aukko on korkealla.
• Säiliössä saattaa olla happikato ja myrkyllisiä kaasuja.
• Tee happi- ja kaasupitoisuusmittauksia säännöllisesti koko työn keston ajan.
• Tarkista käyttämiesi sähkölaitteiden ja -työkalujen sopivuus säiliötöihin, ensisijaisesti 

akku- tai paineilmatoimisia laitteita. (Katso oheinen kuva)
• Käytä tarvittavia henkilönsuojaimia. Ota huomioon ilmassa olevat mahdolliset epäpuh-

taudet (hengityksensuojain/paineilmalaite).
• Räjähdysvaarallisissa tiloissa (EX) toimi myös siitä annettujen ohjeiden mukaan  

(kohta 2.11).

Säiliön sisällä
• Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta koko työn keston ajan. 
• Tee happi- ja kaasupitoisuusmittauksia säännöllisesti koko työn keston ajan 

vaaranarvioinnin mukaisesti.

Säiliötyössä on oltava ainakin kaksi henkilöä, joista toisella on kokemusta 
vastaavista töistä. Yhden henkilön on oltava säiliön ulkopuolella valvomassa säiliössä 
työskentelevien turvallisuutta. Työstä vastaavan työnjohtajan on huolehdittava siitä, 
että nämä ohjeet tulevat ymmärretyiksi ja että niitä noudatetaan.

Jokaisella työryhmällä (työskentelee samassa kohteessa)  
pitää olla vähintään yksi mittalaite:

Sähkölaitteiden käyttö ahtaissa, johtavissa tiloissa

Pienoisjännitemuuntaja 
230/24 VAC

Pienoisjännite- 
muuntaja 
pistorasia  
2-napainen, 
halkaisija 19 mm

Käsivalaisimet 
ja siirrettävät 
valaisimet 24 V

Muuntajat on jätettävä tilan 
ulkopuolelle.

1. Käytä tarvittaessa pistorasiaan asettetavaa erillistä vikavirtasuojaa tai  
erillistä siirrettävää työmaakeskusta, jossa on 30 mA:n vikavirtasuoja.
2. Testaa vikavirtasuojakytkimen toimivuus ennen käyttöä.
3. Varmista sähköjohtimien eristeiden kunto ennen käyttöä.
4. Varmista etteivät johtimet joudu puristuksiin tai teräviä reunoja vasten.
5. Ahtaissa johtavissa tiloissa (leveys x korkeus <1,25 metriä x 1,8 metriä):
 • käytä suojaerotusmuuntajaa 
 • sijoita suojaerotusmuuntaja johtavan tilan ulkopuolelle  
 • kytke yhteen suojaerotusmuuntajaan vain yksi sähkölaite
6. Käytä valaistuksessa pienoisjännitteisiä (24 V) valaisimia.

Suojaerotusmuuntaja 
230/230 VAC

Muuntajien 
sähkönsyöttö 
otetaan aluellla 
olevista 
pistorasia-kes-
kuksista.

3.6 Työskentely räjähdys- 
vaarallisissa tiloissa
Räjähdysvaara aiheutuu ilmaseoksesta, jossa 
toisena osana on normaalipaineinen ilma ja 
toisena osana on palava kaasu, palavan nes-
teen höyry tai sumu tai palava pöly. Räjähdys 
tapahtuu, kun syttymisen jälkeen palaminen 
leviää koko palamattomaan seokseen. 

Lisäksi samanaikaisesti täytyy olla läsnä jo-
kin syttymislähde (kipinä, kuuma pinta, hanka-
us), jotta räjähdys voisi tapahtua. 

Räjähdysvaaralliset tilat on merkitty EX-
merkinnöin.

Räjähdysvaaralliset kohteet on merkitty  
Ex-kilvillä.

• Happimittari 
 – säiliötöissä
 – töissä, joissa tiedetään 
    riski happivajaukselle

• Rikkivetymittari
 – jätevesilaitos 
 – hakekasat
 – keittämö/lajittamo
 – haihduttamo

• Klooridioksidi
 – happivalkaisu
 – valkaisu
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Siivouksella ja puhtaanapidolla on oleellinen 
merkitys pölyräjähdysvaaran hallinnassa.

Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentelys-
sä on huomoitava, että:

• Henkilöstö on riittävällä tavalla perehdy-
tetty kohteeseen.

• Käytössä on riittävät kirjalliset työohjeet.
• Käytöstä vastaavan organisaation an-

tama kirjallinen työlupa. Työluvassa 
määritellään tarvittavat räjähdyssuojaus-
toimenpiteet.

• Työkalut ja työasuste on oltava EX – tiloi-
hin soveltuvia, mikäli tilaa ei voida tehdä 
täysin räjähdysvaarattomaksi.

• Käytetään kyseiseen tilaan soveltuvia, 
luokitukseltaan oikeita varaosia.

• Laitteiston käyttöönotto tapahtuu lait-
teiston käytöstä vastaavan organisaation 
johdolla.

3.7  Vaaralliset kemikaalit ja 
käyttöturvallisuustiedotteet
Terveydelle vaarallisella aineella tarkoitetaan 
sellaisia alkuaineita ja yhdisteitä sekä niitä si-
sältäviä seoksia ja tuotteita, jotka työssä käy-
tettynä ovat:

Terveydelle vaarallisia, syövyttäviä, ärsy-
tystä aiheuttavia, yleisesti herkistäviä, syö-
pää tai muuta vaaraa terveydelle aiheuttavia. 
Räjähdysvaarallisia, voimakkaasti reagoivia, 
hapettavia, palovaarallisia tai helposti syttyviä, 
tai radioaktiivisia.

Tällaisia aineita voi esiintyä tuotannon 
raaka- tai lisäaineina tai tuotteina, kunnossa-
pitotöiden liuottimissa, maalaus- ja pinnoi-
tusaineissa sekä erilaisissa laboratoriotöissä. 
Terveydellinen haitta niistä voi syntyä ihmiselle 
ihokosketuksen, hengittämisen tai nielemisen 
seurauksena. 

Kaikista käytettävistä kemikaaleista täytyy 

Varoitusmerkit ja niiden käyttökohteet

Akuutisti 
myrkylliset 
aineet

Elinmyrkylliset, 
karsinogeeniset 
ja lisääntymis-
myrkylliset aineet 
sekä hengitystie-
herkistäjät

Paineenalaiset 
kaasut ja 
nesteytetyt 
kaasut

Akuutisti  
myrkylliset aineet, 
iho-, silmä- ja  
hengitystie- 
ärsytystä aiheut- 
tavat aineet sekä 
ihoherkistäjät

Syövyttävät 
aineet, vaka-
van silmävau-
rion vaaraa 
aiheuttavat 
aineet

Räjähdysvaaraa 
aiheuttavat aineet

Helposti sytty-
vät aineet

Hapettavat 
aineet

Ympäristölle 
vaaralliset 
aineet

työpaikalla olla käyttöturvallisuustiedotteet, 
joista löytyy kaikki aineen ominaisuudet, hait-
tavaikutukset sekä suojautuminen. Aineiden 
myynti- ja käyttöpäällyksissä sekä muissa pak-
kauksissa on turvallisuusmerkinnät.

Ympäristölle vaaralliset aineet ovat haitalli-
sia tai myrkyllisiä vesi- ja maaperäeliöille, kas-
veille, eläimille tai ilmakehälle. Tällaisten yhdis-
teiden pääsy luontoon on estettävä.

Esimiehen on kerrottava alaisilleen terve-
ydelle vaarallisista aineista aina ennen uuden 
aineen käyttöönottoa tai työnopastuksen yhte-
ydessä. Tämän lisäksi on aineen käyttöpaikalla 
tai muussa sovitussa paikassa oltava käyttö-
turvallisuustiedote, josta työntekijä voi tarvit-
taessa saada tietoja käyttämästään aineesta. 
Toimittajan tai alihankkijan omista kemikaaleis-
ta pitää työmaalla olla käyttöturvallisuustiedot-
teet.

Jokaisen velvollisuus on tuntea käyttämien-
sä aineiden terveys-, turvallisuus- ja ympäris-
tövaikutukset.

Perehdy työkohteessa käytettyjen kemikaa-
lien käyttöturvallisuustietoihin ja pakkausmer-
kintöihin sekä noudata niissä annettuja ohjeita 
mm. suojautumisen osalta. 

Työn aikana voidaan edellyttää kaasupitoi-

suusmittareita kemikaaleja käsiteltäessä tai 
vaara-alueella työskenneltäessä. Kyseisen ke-
mikaalin pienin haitallinen ilmapitoisuus ilmoi-
tetaan HTP-arvona ja ne löytyvät kemikaalin 
käyttöturvallisuustiedotteesta.

3.8  Työturvallisuusmääräysten 
noudattaminen ja valvonta 
Kaikkien Stora Enson tehtailla työskentelevien 
ja liikkuvien henkilöiden tulee noudattaa työtur-
vallisuudesta annettuja määräyksiä.

Esimiesten tulee valvoa määräysten nou-
dattamista. Omalla vastuualueellaan heidän 
tulee puuttua asiaan välittömästi havaittuaan 
laiminlyöntejä sekä muualla tehdasalueella ra-
portoida asiasta alueesta vastuussa olevalle 
organisaatiolle. Jokaisen on puututtava välit-
tömään vaaratilanteeseen heti paikasta riippu-
matta. 

Laiminlyönnit käsitellään voimassa olevi-
en ohjeiden mukaisesti jokaisen Stora Enson 
tehtailla toimivan yrityksen ja yksikön oman or-
ganisaation toimesta. Alihankkijoiden suhteen 
noudatetaan alihankintasopimuksen määräyk-
siä. Toistuvissa turvallisuusmääräysten nou-
dattamatta jättämisessä voidaan henkilö pois-
taa työmaalta ja evätä pääsy tehdasalueelle. 
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4. Sähköturvallisuus

4.1 Laitteet
Tehdasalueella saa käyttää vain ehjiä ja hyväk-
syttyjä sähkölaitteita ja niiden on sovelluttava 
käytettävään tilaan.

Sähkölaitteiden käytön kannalta epäselvis-
sä tapauksissa ota yhteys esimieheesi tai työn-
valvojaan.

4.3 Säteilyvaara
Säteilyvaaraa voi esiintyä röntgenkuvauksessa 
ja mittalaitteissa käytettävien säteilylähteiden 
aiheuttamana.

Suljettuja säteilylähteitä, jotka sisältävät 
pieniä määriä radioaktiivisia aineita käytetään 
erilaisissa mitta- ja tutkimuslaitteissa. Nämä 
laitteet ovat yleensä kiinteästi asennettuja ja 
ne ovat aina merkityt tehtailla “Säteilyvaara“ 
kilvillä. Suljettuja säteilylähteitä käytetään säi-
liöiden pinnankorkeusmittauksissa, nesteiden  

tiheysmittauksissa ja eräiden tuotteiden pinta-
painomittareissa.

Jouduttaessa työskentelemään näiden mit-
tareiden läheisyydessä pidemmän aikaa (usei-
ta tunteja yhtäjaksoisesti) tai suoraan niiden 
säteilykeilassa on ko. säteilylähde suljettava. 
Samoin on toimittava, kun joudutaan mene-
mään säiliön sisään, jonka pinnanmittauksessa 
käytetään radioaktiiviseen säteilyyn perustu-
vaa mittalaitetta.

Säteilyvaaralliset kohteet on 
merkitty varoituskylteillä.

5. Palontorjunta

5.1  Paloturvallisuus
Palontorjunnalla luodaan tärkeä osa yrityksen 
kokonaisturvallisuudesta. Tavoitteena on tur-
vata yrityksen toiminnan jatkuvuus sekä suoja-
ta henkilöstöä ja omaisuutta tulipalojen aiheut-
tamilta menetyksiltä.

Yrityksen paloturvallisuus toteutuu työpai-
kalla päivittäin normaaleihin työtehtäviin kuu-
luvana osana. 

Työntekijöiden tulee noudattaa turvallisuus-
ohjeita- ja määräyksiä. Työpaikalla hyvä järjes-
tys ja siisteys ovat palon ennakoinnin ja mah-
dollisen sammutuksen kannalta ensiarvoisen 
tärkeitä.

Palontorjunta on yhteinen asiamme.

5.2  Sähkö- ja lämmityslaitteet
Tilapäisiä lämmityslaitteita käsiteltäessä on 
huolehdittava, että noudatetaan riittäviä suo-
jaetäisyyksiä syttyvään materiaaliin nähden.

Työajan päätyttyä tulee tarpeettomat säh-
kölaitteet kytkeä jännitteettömiksi. Sähköjohti-
mien kuntoa tulee tarkkailla irtokosketusten ja 
maa- ja oikosulkujen estämiseksi. Rikkinäiset 
ja kuluneet laitteet tulee välittömästi korjata.

5.3  Palavat nesteet ja kaasut
Tehdasalueella varastoidaan ja käytetään nes-
tekaasua, natriumkloraattia, happea ym. hel-
posti syttyviä aineita.

Helposti syttyvien nesteiden ja nestekaa-
sujen säilytyksestä, varastoinnista ja käytös-
tä annettuja ohjeita ja viranomaismääräyksiä 
on myös työmaaolosuhteissa noudatettava. 
Kaasupullo- ja muut varastot tulee sijoittaa 

turvalliseen paikkaan palamattomista aineista 
tehtyihin katoksiin tai muihin tiloihin.

5.4  Tulityöt
Tulityöntekijän, tulityövartijan ja tulityöluvan 
myöntäjän on ennen tulitöiden aloittamista tu-
tustuttava yrityksen tulitöiden tulityösuunnitel-
maan. Tulitöiden tulityösuunnitelman toiminta-
ohjeita on noudatettava. 

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulityöntekijäl-
lä, tulityövartijalla sekä tulityöluvan myöntä-
jällä on oltava voimassa oleva tulityökortti. 
Kattotulityöntekijällä on oltava voimassa oleva 
kattotulityökortti.

Kirjallisessa tulityöluvassa määrätään tur-
vallisuustoimenpiteet, joita on noudatettava 
ennen tulityön aloittamista, tulityön aikana ja 
sen jälkeen. Kirjallisen tulityöluvan myöntäjän 
tulee valvoa, että määrätyt turvallisuustoimen-
piteet tulee myös käytännössä suoritettua.

5.5 Alkusammutus
Alkusammutusvälineiden on aina oltava toi-
mintakunnossa. Niiden paikat on selvästi mer-
kittävä ja niihin on aina päästävä helposti kä-
siksi. 

Sammutukseen käytettyä ja osaksi tai ko-
konaan tyhjennettyä alkusammutinta ei saa 
ripustaa uudelleen paikalleen, vaan se on heti 
toimitettava huoltoon. Rakennuksiin sijoitettuja 
kiinteitä alkusammuttimia ei saa siirtää esimer-
kiksi tilapäisiin työpisteisiin.

Useat vahingot ovat osoittaneet, että vahin-
gon suuruus riippuu oleellisesti henkilökunnan 
toiminnasta ensimmäisten sekuntien aikana. 

• Varmistu käyttämiesi laitteiden sähköturvallisuudesta
• Noudata sähköosaston antamia ohjeita

• Palontorjunta kuuluu jokaisen työtehtäviin
• Noudata tulityöluvan ohjeita

4.2 Työt jännitteen lähellä
Työskenneltäessä avoimien sähköjohtojen 
tai muiden paljaiden jännitteellisten laitteiden 
läheisyydessä on suojauksesta ja sallituis-
ta työskentelyetäisyyksistä sovittava yksikön 
sähköosaston kanssa.

Työskentely sähkötiloissa on sallittua vain 
sähköosaston luvalla ja valvonnassa.
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Sen takia on erittäin tärkeää, että tiedetään 
etukäteen, mihin toimenpiteisiin kukin ryhtyy 
palon sattuessa.

5.6 Automaattiset paloilmoitin- ja 
 sammutusjärjestelmät
Rakennukset on suojattu pääosin automaatti-
silla paloilmoitimilla ja usein myös automaat-
tisilla sammutuslaitteistoilla. Työkohteessa on 
otettava huomioon mahdolliset palosuojelu-
järjestelmät ja huolehdittava, ettei työ aiheuta 

Sammutuksessa käytettyä ja osittainkaan tyhjentynyttä alkusammutinta ei saa ripustaa 
uudelleen paikalleen, vaan se on toimitettava huoltoon.

esimerkiksi tarpeettomia paloilmoituksia. 
Automaattisen paloilmoittimen tai sammu-

tusjärjestelmän irti- tai päällekytkennän saa 
suorittaa ainoastaan nimetty laitteiston hoi-
taja. Laitteiston hoitaja ja työkohteen valvoja 
vastaavat, että automaattinen paloilmoitin tai 
sammutusjärjestelmä kytketään aina takaisin 
työn päättyessä. 

Irtikytkettäessä automaattisia suojausjär-
jestelmiä tulee alueelle määrätä tilapäinen 
suunnitelma suojaustason ylläpitämiseksi.

6.1 Vastuullisuus
Periaatteenamme on valmistaa kestävän ke-
hityksen mukaista elämäntyyliä edistäviä tuot-
teita ja ratkaisuja hyödyntämällä uusiutuvien 
ja kierrätettävien materiaalien osaamistamme.
Puhtailla ja energiatehokkailla  tuotantoproses-
seilla voimme hillitä ilmastonmuutosta ja vä-
hentää muita ympäristöön kohdistuvia haittoja.

Jokainen tehdasalueella työskentelevä on 
omalta osaltaan vastuussa työnsä ja toimen-
kuvansa mukaisista ympäristövaikutuksista. 
Työstä mahdollisesti aiheutuva ympäristöriski 
on arvioitava ennen työn aloittamista.

6.2 Häiriöt ja päästöt ympäristöön
Häiriötilanteissa pyri ehkäisemään ympäristö-
haittojen synty ja rajaamaan jo syntyneet va-
hingot. Ilmoitus havaitusta ympäristövaarasta 
tai -vahingosta on tehtävä välittömästi omalle 
esimiehelle tai kyseisen osaston työnjohdolle 
sekä aluevalvontaan (portille). 

Varmista itsellesi yksikkökohtaisen alueval-
vonnan hälytysnumero. Mittavissa vahinko- ja 
hätätilanteissa tee hätäilmoitus numeroon 112.

Suojeluosasto ja linjaorganisaatio huolehti-
vat jatkotoimenpiteistä ja yhteyksistä tarvitta-
viin lisävoimiin sekä ympäristönsuojeluhenki-
löstöön. 

6.3 Vesiensuojelu
Estä kemikaalien, öljyjen, liuottimien sekä 
myrkyllisten aineiden pääsy kanaaleihin ja ve-
sistöön. Viemäreihin saa päästää vain vettä. 
Alihankkijoiden polttoainesäiliöiden sijoittami-
seen tarvitaan Stora Enson lupa. 

Autojen pesu on sallittu ainoastaan siihen 
varatuissa paikoissa. Raaka-aineiden kuljetus-
säiliöt saa pestä vain siihen annetulla luvalla 
sekä kyseiseen tarkoitukseen rakennetuissa 
paikoissa.

6.4 Ilmansuojelu ja melu
Tee ilmoitus poikkeavista ilmapäästöistä ja 
hajuhaitoista. Joidenkin yksiköiden alueella 
on mahdollisuus myrkyllisten kaasujen vuo-
toon, niiden suhteen on toimittava annettu-
jen ohjeiden mukaisesti.

Ehkäise työstä aiheutuvan pölyn ja hiukkas-
ten leviäminen. Autojen tyhjäkäynti tehdasalu-
eella on kielletty.

Mikäli työskentely aiheuttaa ympäirstöä hait-
taavaa voimakasta melua, työskentely on teh-
tävä arkipäivisin kello 7–22. Poikkeuksellisen 
voimakasta melua aiheuttava toimenpide vaatii 
lisäksi erillisluvan.

6.5 Jätteiden käsittely
Jokaisen työntekijän velvollisuus on poistaa  
työssään syntyneet jätteet. Jätteet lajitellaan 
niiden syntypaikalla värikoodein tai muulla ta-
valla merkittyihin jäteastioihin. Lajittelussa on 
noudatettava yksikkökohtaisia ohjeita. Tehtaan 
kaatopaikalle saa viedä jätteitä ainoastaan 
Stora Enson erillisellä luvalla.

Ongelmajäte on sijoitettava aina erilleen 
muista jätteistä. Eri ongelmajätteitä ei saa se-
koittaa keskenään. Ongelmajätteen saa luo-
vuttaa vain luvanvaraiselle keräilijälle.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä alueen jäte-
vastaavaan tai ympäristönsuojeluhenkilöstöön. 

6. Ympäristönsuojelu

• Ehkäise haitalliset ympäristövaikutukset ennakolta.
• Lajittele työssäsi syntyneet jätteet lajitteluohjeiden mukaisesti. 
• Ilmoita välittömästi häiriöistä tai päästöistä Stora Enson edustajalle.
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7.1.  Kaasuvaaran uhatessa

Vaaran aiheuttaja
Stora Enson eri yksiköissä käsitellään ja pro-
sesseissa voi syntyä erillaisia vaarallisia ke-
miallisia aineita, jotka voivat aiheuttaa kaasu-
vaaran. Paikkakuntakohtaisissa turvallisuusin-
foissa kerrotaan tarkemmin kyseisen tehtaan 
vaarallisista kemikaaleista.

Yleisimpiä kaasuvaaran aiheuttavia kemi-
kaaleja voivat olla kemiallisessa metsäteolli-
suudessa mm. rikkidioksidi, rikkivety, kloori-
dioksidi, kloorikaasu. Kaasut voivat ärsyttää 
silmiä ja hengityselimiä. Suurina pitoisuuksina 
aineet voivat olla hengenvaarallisia. Lisäksi 
erilaiset kaasuseokset voivat aiheuttaa myös 
palo- ja räjähdysvaaran. Selvitä itsellesi ennen 
töiden aloittamista tehdaspaikkakunnalla kaa-
suvaaraa aiheuttavat vaaralliset kemikaalit.

Hälytysmerkki
Kaasuvaaratilanteessa annetaan sireeneillä 
yleinen vaaramerkki, joka on yhden minuutin 
kestävä nouseva – laskeva äänimerkki. Kun 
kaasuvaara on ohi annetaan sireenillä vaa-
ra ohi merkki, joka on yhden minuutin kestä-

7. Toimintaohjeet

Yleinen vaaramerkki on minuutin kestävä 
nouseva–laskeva äänimerkki.

• Tutustu ennakolta kohteen hätäohjeisiin
• Selvitä kohteen lähin ovinumero tai muu tunniste

vä yhtäjaksoinen äänimerkki. Lisäksi voi olla 
osastokohtaisia hälytysmerkkejä eri tehdas-
paikkakunnilla. Suurtehokaiuttimilla voidaan 
antaa myös toimintaohjeita vaaratilanteissa. 
Ulkohälyttimiä kokeillaan eri yksiköissä määri-
teltyinä testausaikoina. Sireenillä annettava ko-
keilumerkki on n. 7 sekunttia kestävä nouseva 
– laskeva äänimerkki.

Toiminta ja suojautuminen
1. Havaitessasi kaasuvaaran, tee hätäilmoitus 
puhelinnumeroon 112.
2. Varoita muita ja ilmoita alueesta vastaavalle 
organisaatiolle.

Kuullessasi hälytysmerkin pysy sisällä, sul-
je ovet ja ikkunat. Siirry suojapaikkaan ja toi-
mi siellä olevan ohjeen mukaisesti. Mikäli olet 
ulkona, pyri sisätiloihin (ei kellariin). Älä käytä 
hissiä. Mikäli olet ylhäällä, pysy siellä, jos on 
vähänkään vaaraa, että kaasua on alapuolel-
la. Jos et pääse sisälle, pyri sivutuuleen pois 
vaara-alueelta. Jos tunnet kaasun hajua, käytä 
hengityssuojainta tai hengitä kostean vaatteen 
läpi. Selvitä itsellesi lähimmät kaasunsuoja-
huoneet sekä evakuoinnin kokoontumispaikat. 
Kaasunsuojahuoneita ovat yleensä tehdastilo-
jen valvomot ja konttoreissa osa neuvottelu-
huoneista.

Ensiapu
Kaasumyrkytyksen saaneelle on tärkeää raitis 
ilma, lepo ja puoli-istuva asento sekä lämpimä-
nä pysyminen. Hengitysvaikeuksissa annetaan 
tarvittaessa tekohengitystä. Kaasumyrkytyksen 
saanut on toimitettava lääkärin hoitoon.

7.2. Tulipalon sattuessa

1. Pelasta vaarassa olevat ihmiset.
2. Sammuta alkusammuttimella kykyjesi 
mukaan itseäsi vaarantamatta.
3. Tee hätäilmoitus
• soittamalla 112 (myös matkapuhelimella 
112), ja kerro rauhallisesti oma  nimi, mitä on 
tapahtunut ja missä (kerro lähin ovinumero). 
Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan.
• käyttäen paloilmoituspainikketta 
(varmista soittamalla 112).
4. Ilmoita työnjohdolle, joka johtaa tilannetta 
yleensä niin kauan kunnes palokunnan 
edustaja on saapunut palopaikalle. 
5. Rajoita palo pysäyttämällä ilmastointi, 
sulkemalla ovet, ikkunat ja luukut.
6. Siirrä kaasupullot pois palopaikalta.
7. Opasta palokunta palopaikalle.
8. Ilmoita esimiehellesi tai työn valvojalle.

7.3. Tapaturman sattuessa

1. Tee hätäilmoitus soittamalla numeroon 
112 (myös matkapuhelimella 112), ja kerro 
rauhallisesti oma  nimi, mitä on tapahtunut 
ja missä (kerro lähin ovinumero). Huom! Älä 
katkaise  puhelua ennen kuin saat luvan.
2. Auta  loukkaantunutta kykyjesi mukaan.
3. Ilmoita työnjohdolle, joka johtaa tilannetta 
yleensä niin kauan kunnes sairaankuljetuksen 
edustaja on saapunut onnettomuuspaikalle.
4. Opasta  sairaankuljetushenkilöstö onnetto-
muuspaikalle.

7.4. Välittömät ensiaputoimet

1. Varmista, että loukkaantunut hengittää. 
Ellei hengitä, vapauta hengitystiet ja anna 
puhalluselvytystä.
2. Koeta kaulavaltimosta, toimiiko sydän. 
Ellei toimi, anna painantaelvytystä.
3. Tyrehdytä runsaat verenvuodot.
4. Tarkkaile mahdollista shokkitilaa ja 
ehkäise se rauhoittamalla loukkaantunutta.
5. Älä hukkaa aikaasi! Toimi nopeasti, 
mutta rauhallisesti!

Vaara ohi -merkki on minuutin kestävä 
tasainen äänimerkki.
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