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1. Turvallisuusperusta tehtaalla tehtäville töille   

Tämä ohje täydentää Stora Enson tehtaille laadittua yleistä turvallisuusopasta (liite 1), joka sisältää 
ohjeita ja määräyksiä, joita tulee noudattaa työskenneltäessä Stora Enso Oy:n Varkauden tehtaitten 
alueella. Ohje koskee kaikkia alueella työskenteleviä riippumatta siitä, kenen palveluksessa he ovat. 
 
Ohjeessa painotetaan erityisiä tehtaillamme huomioitavia asioita, mutta ei toisteta kaikkia Stora 
Enson turvallisuusoppaan, lakien ja asetusten sekä hyvän, vastuullisen käytännön edellyttämiä 
toimintaperiaatteita, joiden noudattamista pidämme itsestäänselvyytenä. 
 
Työt tehdasalueella perustuvat tilaukseen tai sopimukseen, jossa on mainittu myös syntyvän 
yhteisen työpaikan työsuojelun yhteistoiminnasta ja tiedottamisesta vastaavien henkilöiden nimet. 
Varkauden tehtaan nimetty edustaja vastaa siitä, että tämän oppaan lisäksi kaikki tilattuun työhön, 
työtilaan ja työympäristöön liittyvät haitta- ja vaaratekijät saatetaan toimittajan tietoon. Toimittajan 
edustajan vastuulla on tiedon siirtäminen omassa organisaatiossaan niille, jotka tilattuun työhön 
Varkauden tehtaalla osallistuvat. 
 
Työt tehdään tilauksen mukaan Varkauden tehtaan työmaaohjesääntöä, työlupakäytäntöjä ja 
suojain- ym. ohjeita noudattaen. 
 
Kaikki työt ovat luvanvaraisia. Jotkut työt tarvitsevat lisäksi erityisluvan. 
 
Selvitä itsellesi sen valvomon sijainti, josta työkohteesi koneita ja laitteita ohjataan. Ilmoittaudu 
valvomossa aina ennen kuin aloitat työsi ja työsi lopettamisen jälkeen.  
 
Varmistaudu siitä, että olet saanut riittävät tiedot kaikista työsi ja työympäristösi mahdollisista haitta- 
ja vaaratekijöistä ja varustautunut työn edellyttämillä suojaimilla. Varmista myös, että kaikki työn 
edellyttämät varotoimenpiteet osastolla ja työtilassa on tehty.  

 
Kaikilta Varkauden tehtaalla töitä tekeviltä edellytetään voimassa oleva työturvallisuuskortti.  
 

Tulitöitä, näiden valvontaa ja vartiointia tekeviltä sekä tulityöluvan myöntäjältä edellytetään 
tulityökortti. Palovaarallisten töiden tekemisestä on erillinen ohje. Palo- ja pelastustoimintaa varten 
tehtaalla on oma teollisuuspalokunta. 
 

Henkilökohtaisina perussuojaimina tehtaalla käytetään suojakypärää, silmänsuojaimia ja 
turvakenkiä. Suojautumista täydennetään noudattamalla tehdasosasto- ja työkohdekohtaisia 
lisäohjeita ja käyttämällä työtehtävän edellyttämiä lisäsuojaimia.  

 
Ensiapukaappeja on eri puolilla tehdasta. Varkauden tehtaalla töissä olevat ulkopuoliset työnantajat 
vastaavat riittävästä ensiapuvalmiudesta työkohteessaan.  
 
Yhteistoiminnan periaatteisiin kuuluu, että vierastyövoimalle Varkauden tehtaan töissä sattuneet 
tapaturmat ja läheltä piti -tapaukset tuodaan esiin ja käsitellään. Saata lisäksi työturvallisuuden 
parantamista koskevat ehdotuksesi Varkauden tehtaan yhteyshenkilön tai työsuojeluvaltuutetun tie-
toon. Tapahtumien ja ehdotusten käsittelyn kautta työympäristöä kehitetään turvallisemmaksi.  



Stora Enso 
 

Pekka Ruupunen 
pekka.ruupunen@storaenso.com 
+358 40 716 3660 
 

6.4.2017 3 (8) 

 

2. Tehtaalle saapuminen ja liikkuminen tehdasalueella 

Tehtaalla on raaka-aine-, kemikaali-, tuote- ja huoltokuljetuksia maanteitse, rautateitse ja sataman 
kautta.  

Tehdasalue on aidattu ja kulku tehtaalle tapahtuu pääasiallisesti pääportin kautta.  
• Ilmoittaudu pääportilla, kerro yhteyshenkilön nimi ja työtehtävä, johon Sinut on tilattu.  
• Pääportilta saat ohjeet työkohteeseesi siirtymistä varten ja henkilökohtaisen tunnisteen pyörö-

portin avaamiseen ja kulunseurantaa varten.  
• Lyhytaikaista käyntiä varten Sinulle annetaan joko erillinen kulkulupa tai vierailijakortti.  
• Vierailun päätyttyä palauta vierailijakortti pääportille tai portilla sijaitsevaan 

palautuslaatikkoon. 

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi (kuvallinen henkilötunnistekortti). 

Alueella on tallentava kameravalvonta.  

Alueella liikuttaessa tulee noudattaa yleisiä liikennesääntöjä ja ottaa huomioon  
• kevyt liikenne (jalankulkijat, pyöräilijät, autot)  
• raskas kuorma-autoliikenne (puuraaka-aine, kemikaalit, sellu)  
• junan liikkuminen (puu- ja selluvaunut)  
• järeiden työkoneiden liikkuminen 
• huoltoliikenne  

 

Tehdasalueella on 30 km/h nopeusrajoitus. Liikennöinti tehdasalueella rajoitetaan niin vähiin kuin 
mahdollista ja pysäköinti on luvallista vain merkityillä paikoilla. Pääosa pysäköintipaikoista on teh-
dasalueen ulkopuolella.  

Ne, jotka saavat ajoluvan tehtaalle, suostuvat samalla mahdollisiin ajoneuvon tarkastuksiin.  

Kaikki kulkuväylät tehdasalueella ja sisällä tehdasosastoilla tulee pitää esteistä vapaana ja turvallisina 
kulkea. Anna heti tietoa suullisesti tai varoitusmerkeillä kaikista poikkeuksista normaalitilanteeseen. 

Majoittuminen tehdasalueella tai tehtaan pysäköintipaikoilla on kielletty.  

Väkijuomien ja huumaavien aineiden tuominen tehdasalueelle on kielletty. Päihtyneet ja huumeiden 
vaikutuksen alaisina olevat poistetaan tehdasalueelta. 

 

 

3. Merkinnät tehdasalueella 

Poistumistiet ja hätäsuihkut on merkitty vihreillä kylteillä.  
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Varmista aina ennen työsi aloittamista varauloskäynti ja lähimmän 
hätäsuihkun sijainti mahdollisten onnettomuustilanteiden varalta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palo-ovet on merkitty ja pidettävä suljettuina.  
 
 
 
 
 
 
 

Säteilyturvallisuuteen liittyvät varoitukset annetaan yllä 
olevilla kylteillä. Radioaktiiviseen säteilyyn perustuvia 
mittalaitteita käytetään mm. säiliöiden pinnankorkeuden 
mittaamiseen ja tiheysmittauksiin. Säteilylähteissä on 
normaalia tilannetta varten suojat säteilyltä. Ole ennen työn 
aloittamista tällaisessa kohteessa yhteydessä Varkauden 
tehtaan edustajaan varmistaaksesi, että säteilylähde on 
suljettu.    

 
 
 
 

 
 

Räjähdysvaaralliset tilat on merkitty Ex-merkillä. Toiminnasta Ex-merkityillä 
alueilla on laadittu erillinen ohje.  
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Tehdastiloissa on melua, joka ylittää 85 dB(A). Melutaso ja kuulosuojainten 
käyttö ilmoitetaan asianomaisella kyltillä.  
 
 
 
 

 
 

 
 
Tupakointi tehdasalueella on sallittu vain merkityissä paikoissa.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Joillakin osastoilla tarpeeton oleskelu ja läpikulku on kielletty sitä osoittavilla 
kylteillä.  

 

 

 

4. Erityisvaarat  

Erityistä vaaraa tehtaalla aiheuttavat kemikaalit. Lisäksi vaaraa aiheutuu kuumina ja paineellisina 
laitteistoissa ja putkistoissa olevista höyryistä, massasulpuista ja nesteistä ml. kuuma vesi.  
 
Prosessissa tarvittavien kemikaalien purku- ja lastauspaikat tehtaalla on merkitty. Tehtaalle tuodaan 
autoilla mm. lipeää ja rikkihappoa. Tehtaalta toimitetaan autokuljetuksina mäntyöljyä ja tärpättiä.  
 
Prosessitilaan tai alueelle meneminen on kielletty, jos paikallinen varoitusvalo vilkkuu ja/tai 
asianomainen varoitussignaali kuuluu. Hälyttimien käynnistyessä tai päällä ollessa vaara-alueelta on 
poistuttava välittömästi. Samalla on varmistettava, että kukaan muukaan ei ole vaara-alueella.  
 
Paikallisia, häiriöistä johtuvia vaaratilanteita saattaa aiheutua rikkivedyn muodostumisesta, laimeiden 
ja väkevien hajukaasujen keräilyn poikkeustilanteista ja likaislauhteen vuodoista keittämöllä tai 
haihduttamolla. Hälyttimet osastoilla ilmaisevat vuodon. Älä mene tällaiseen tilaan.  
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Vaurio tai sulavuoto soodakattilalla saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Jos voimalaitoksen punainen 
merkkivalo palaa tai voimalaitoksella on äänimerkkihälytys, älä mene sisälle. Sisällä ollessasi poistu 
vaara-alueelta välittömästi ja ilmoittaudu voimalaitoksen valvomossa. 
 
Poistumishälytys kattilalaitoksella (soodakattilalaitos) 

• Äänimerkkihälytys toistuu osastolla vaaratilanteen jatkuessa.  
• Punainen vilkkuva varoitusvalo voimalaitosrakennuksen ulko-ovilla - Älä mene sisään.  
• Vihreä vilkkuva merkkivalo voimalaitoksen sisällä - Poistu vaara-alueelta välittömästi ja 

ilmoittaudu voimalaitoksen valvomossa. 
• Hissien käyttö vaaratilanteiden aikana on kielletty.  

Vakavassa vaaratilanteessa annetaan koko tehdasaluetta koskeva ja tehdasalueen ulkopuolellekin 
kuuluva yleinen vaaratiedote vaaramerkillä. Varkauden tehtaalla laajimman onnettomuuden voi 
aiheuttaa tulipalo tai hajukaasuvuoto. Tehtaalle tullessasi paikallista kemikaalivarastot ja varmista, 
miten saat selville tuulen suunnan (tuulipussit). Vaaratilanteessa poistu valvomon kautta tai 
yhteyshenkilölle ilmoittamisen jälkeen sivu- tai vastatuuleen lähimmälle kokoontumispaikalle. Jää 
odottamaan lisäohjeita.  

• Yleinen vaaratiedote tehdasalueella on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva 
äänimerkki, jota toistetaan tarpeen mukaan. Tarvittaessa äänimerkkiä täydennetään 
ulkokuulutuksella. 

• Yleiseen vaaramerkkiin liittyy aina viranomaistiedote. Se luetaan kaikilla radiokanavilla ja 
näytetään YLE:n, MTV3:n, ja Nelosen teksti-TV sivuilla 112 sekä televisio-ohjelmissa ruudun 
yläreunassa juoksevana tekstinä. 

• Älä poistu alueelta ilman viranomaisten lupaa. Noudata ohjeita ja odota kunnes vaara on ohi 
 
Paikalliseen, tehtaalla tehtävää työtä koskevaan perehdyttämiseen kuuluu oleellisena osana laitos- 
ja laitekohtaisten kemikaali- ym. tekijöiden opastaminen.  
Kemikaaleista on olemassa käyttöturvallisuustiedotteet, jotka saat yhteyshenkilön kautta. 
 

5. Muuta huomioon otettavaa 

• Useimmissa koneissa ja laitteissa on kaukokäynnistys. Muista vahinkokäynnistyksen esto 
(turvakytkin).  

• Tehtaalla on käytössä säteilylähteitä. Älä työskentele kohteessa, jonka säteilijää ei ole kytketty 
pois päältä. Ota yhteys Varkauden tehtaan henkilökuntaan. 

• Ota huomioon myös Varkauden tehtaan ohjeistus mm. telinetyöskentelyyn, henkilönostoihin 
ja henkilökohtaisten suojainten käyttöön liittyen. 

 

6. Hälyttäminen ja pelastustoimenpiteet  

Onnettomuustilanteessa ilmoita asiasta viipymättä vaarassa oleville, tee hätäilmoitus ja ryhdy 
kykyjesi mukaan pelastustoimiin. Auta järjestämään opastus onnettomuuspaikalle. 
 



Stora Enso 
 

Pekka Ruupunen 
pekka.ruupunen@storaenso.com 
+358 40 716 3660 
 

6.4.2017 7 (8) 

 

Hätäilmoitus tehdään numeroon 112.  
• Kerro nimesi, mitä on tapahtunut ja missä.  
• Sulje puhelin vasta sitten, kun saat siihen luvan. 

 
Ilmoita tapahtuneesta myös Varkauden tehtaan pääportille (puh.0400712562) ja kyseisen 
prosessialueen valvomoon sekä tilanteen niin vaatiessa tehtaan edustajalle (työsi valvoja). 
 

7. Siisteys tehtaalla ja jätteet  

Siisteys ja järjestys on yksi turvallisen työn edellytyksistä. Huolehdi siitä omalta osaltasi. Jätehuollon 
hoitamisesta on laadittu ohje. Jätteet lajitellaan syntypaikallaan ja kerätään niitä varten varattuihin 
astioihin. Astioissa on lajittelua ohjaavat merkinnät.  

 
• Olet vastuussa työkohteesi ja sen välittömän ympäristön siisteydestä sekä työsi aikana että 

sen jälkeen, muista siivous.  
• Kaikki muovijätteet on välittömästi poistettava työmaalta.  
• Tehtaalla lajitellaan syntyvät jätteet, ota selvää astioiden sijainnista ja lajittelusta.  
• Työmaasi ei saa estää liikkumista kulkureiteillä sisällä eikä ulkona 
• Tupakointi on sallittu ainoastaan merkityillä tupakointipaikoilla. 

 
 
Projekteissa tai suuremmissa tilaustöissä jätehuoltoon liittyvät asiat sovitaan ja ohjeistetaan 
tapauskohtaisesti.  
 
Töiden valmistuttua urakoitsijoiden on poistettava työpaikalta kaikki tilapäiset rakennelmat ja 
telineet, asennustarvikkeet ja jätteet ja jätettävä työpaikka-alue turvalliseen tilaan.  

 

8. Vaaralliset aineet  

Ongelmajätteitä ja haitallisia aineita on käsiteltävä säädösten edellyttämällä tavalla eikä niitä saa 
päästää maaperään tai huuhtoa kanaaleihin. Ole ongelmajätteiden käsittelystä yhteydessä tehtaan 
edustajaan.  

 

9. Ohjeet  

Turvallisen työskentelyn varmistamiseksi tarvitset tämän yleisoppaan lisäksi työkohteeseesi liittyvät 
ohjeet ja opastuksen. 

• Työtehtäväsi vaatii aina kirjallisen työluvan, menettele saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
• Varmistu, että olet saanut riittävät tiedot työsi haitta- ja vaaratekijöistä ja että työn edellyttämät 

varotoimenpiteet on osastolla toteutettu.  
• Selvitä itsellesi sen valvomon sijainti, josta työkohteesi koneita ja laitteita ohjataan. 
• Ilmoittaudu kyseisessä valvomossa ennen työn aloitusta sekä sen valmistumisen jälkeen.  
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Alla on luettelo tärkeimmistä työn turvallisuuteen ja toteuttamiseen liittyvistä ohjeista. Tutustu niihin 
hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Alla mainittujen yleisohjeiden lisäksi töitä ja menettelyjä 
täsmennetään vielä osastokohtaisilla erityisohjeilla ja opastuksella.  

 
• Työlupamenettelyt: Työsi vaatii aina kirjallisen työluvan. 
• Palovaarallisten töiden suoritusohje: Tilapäisellä tulityöpaikalla vaaditaan aina lisäksi 

kirjallinen tulityölupa.  
• Säiliötyöt: Kaikki säiliöiden, reaktoreiden, kaivojen jne. sisäpuoliset työt vaativat lisäksi 

säiliötyöluvan.  
• Henkilökohtaisten suojainten käyttö: Varmista riittävät suojaimet työtehtävääsi.  
• Vahinkokäynnistyksen estäminen: Useimmissa koneissa ja laitteissa on kaukokäynnistys. 
• Telineohje ja tikkaiden käyttö: Varmista näiden turvallinen käyttö.  
• Henkilönostot: Turvallisuuteen liittyvät määräykset.  
• Jätehuollon järjestäminen: Jätehuollon käytännön periaatteet ja ohjeet.  

 


