
Hyvän järjestyksen ja siisteyden 
perusvaatimukset:
1. Työvälineet huolletaan valmistajan ohjeiden 

mukaisesti.

2. Liitäntä- ja jatkojohtoja ei jätetä lojumaan lattialle – 
kompastumisvaara!

3. Työkalut ja laitteet säilytetään oikeilla paikoillaan 
silloin kun ne eivät ole käytössä.

4. Käytävät ja portaikot pidetään aina avoimina.

5. Työpaikka pidetään puhtaana ja siistitään ennen 
sieltä lähtemistä.

6. Jätteet laitetaan niitä varten oleviin säiliöihin.

7. Maaleja, kemikaaleja ja vaarallisia aineita säilytetään 

asianmukaisissa astioissa ja tarkoitukseen 
hyväksytyissä paikoissa.

8. Maahan kaatuneet aineet poistetaan välittömästi ja 
hävitetään asianmukaisesti.

Kahdeksan vinkkiä kuinka pitää 
työympäristö järjestyksessä



Nosta jaloillasi, 
varo selkääsi

Fyysinen työ, joka sisältää nostamista, työntämistä 
ja vetämistä, on tavallisimpia töitämme. Näissä 
töissä on arvioitava:
• Voiko taakan siirtämisen välttää tai voiko taakan 

siirtämisessä hyödyntää apuvälineitä?

• Älä koskaan yritä käsitellä liian painavaa tai hankalaa 
esinettä, vaan jaa taakka tarvittaessa pienempiin 
osiin tai pyydä joku avuksesi.

• Suunnittele nosto/siirto ja kulkureitti.

• Ota nostettavasta esineestä hyvä ote käsilläsi ja 
suojaa kätesi.

• Nosta jaloillasi, älä selälläsi.

• Pidä esine lähellä vartaloasi, jottet rasita selkääsi.

• Muuta suuntaa jalkojen avulla, älä vartaloa 
kiertämällä.



Vaarallisiin töihin 
tarvitaan työlupa

Erillistä työlupamenettelyä on käytettävä 
vaarallisissa ts. riskialttiissa töissä.
• Työlupaa edellyttäviä töitä ovat useimmat työt 

säiliöissä ja ahtaissa tiloissa, korkeajännitetyöt, 
tulenaroissa ympäristöissä tehtävät tulityöt ja 
korkealla tehtävät työt.

Työluvassa/-luvan on: 
•  Määriteltävä, mitä työtä lupa koskee.

• Tunnistettava ja kirjattava työtä koskevat vaarat ja 
arvioitava niiden merkitys turvallisuudelle ja 
terveydelle.

• Määritettävä toimenpiteet, joilla vaaratekijät 
poistetaan tai niitä voidaan vähentää.

• Kerrottava työn yhteyksistä muihin asiaan liittyviin 
työlupiin tai samanaikaisesti tehtäviin töihin.

• Oltava työmaan vastuuhenkilön tai muun esimiehen 
myöntämä.

• Määriteltävä kuinka työluvan mukainen työ 
saatetaan loppuun.

• Työlupa on käsiteltävä kaikkien niiden henkilöiden 
kanssa, jotka työhön osallistuvat. Tarvittaessa 
työlupa on asetettava näkyville.



Käytä kemikaaleja turvallisesti
• Käytä vain hyväksyttyjä kemikaaleja, joiden 

käyttöön olet saanut perehdytyksen 
– älä käytä aineita, joita et tunne.

• Käytä työssä oikeanlaisia henkilökohtaisia 
suojavälineitä ja noudata turvamerkintöjä.

• Noudata käyttöturvallisuustiedotteiden 
mukaisia turvallisia työtapoja ja neuvoja, 
kun kuljetat, säilytät, käytät tai hävität 
kemikaaleja.

• Tulenarat kemikaalit on pidettävä poissa 
kaikkien lämpölähteiden lähettyviltä. 

VÄLITTÖMÄSTI 
MYRKYLLINEN

HAITALLINEN/ÄRSYTTÄVÄ/
HERKISTÄVÄ/ 
VAARALLINEN OTSONIKERROKSELLE

SYÖVYTTÄVÄ HAPETTUVA

VAKAVA 
TERVEYDEN 
VAARA

PAINEEN 
ALAISET 
KAASUT

SYTTYVÄ

RÄJÄHTÄVÄ

VAROITUSMERKIT: Tunne kemikaalien varoitusmerkit

• Käytä säilyttämiseen vain alkuperäisiä astioita, 
pulloja tai kannuja ja pidä ne suljettuna 
muulloin kuin käytön aikana.

• Kerää maahan kaatuneet tai vuotaneet aineet 
mahdollisuuksien mukaan suojakaukaloihin.

• Maahan kaatuneet kemikaalit on poistettava 
tai asiasta tehtävä ilmoitus.

• Ilmoita kemikaalivahingosta välittömästi 
esimiehellesi.

• Käytä valuma-altaita vuotojen ja läikkyneiden 
nesteiden talteen ottamiseksi.



Jokaisen velvollisuus on 
keskeyttää vaarallinen työ

•     Arvioi aina turvallisuus ennen työhön ryhtymistä.

• Tee työ turvallisesti – älä ota riskejä.

• Noudata aina turvallisen työskentelyn käytäntöjä.

• Noudata aina asiaa koskevia sääntöjä ja säädöksiä.

• Tartu asiaan nähdessäsi jotain vaarallista.

• Ilmoita aina vaaroista turvallisuus 
havaintoilmoituksella.

• Varmista, että korjaavat toimenpiteet tehdään.

STOP



Varovasti
korkeuksissa

Vältä korkealla työskentelyä aina kun se on 
mahdollista. Jos siltä ei voi välttyä muista, että:
• Korkealla tehtävät työt on ennalta suunniteltava 

yhdessä työntekijöiden kanssa.

• Putoamisvaara on ensisijaisesti torjuttava teknisillä 
ratkaisuilla esimerkiksi suojakaiteilla.

• Putoamiselta on suojauduttava vähintään 
henkilökohtaisin putoamissuojaimin.

Kun työskennellään korkealla paikalla, varmista:
• Onko korkealla tehtävään työhön käytettävissä 

sopivin mahdollinen työtapa, välineet ja koneet

• Käytettävät koneet ja välineet (tikkaat, telineet ja 
henkilönostimet yms.) ovat asianmukaisessa kunnossa 
ja tarkastettu.

• Korkealla oleva työskentelypaikka on turvallinen.

• Liukkaiden ja epätasaisten pintojen riski on otettu 
huomioon.

• Työkalujen ja laitteiden tippuminen on estetty.

• Työntekijän henkilökohtaiset kyvyt ja edellytykset 
korkealla työskentelyyn on huomioitu.

• Huomioi vallitsevat sääolosuhteet.



Työskentely 
säiliöissä ja 
ahtaissa tiloissa

Meneminen säiliöihin tai ahtaisiin tiloihin sallittua 
ainoastaan, kun:
• Muita vaihtoehtoja työn suorittamiselle ei ole.

• Riskit on arvioitu ja työtä varten on laadittu 
tarvittaessa voimassa oleva työlupa/säiliötyölupa.

• Kaikilla työhön osallistuvilla tulee olla 
henkilökohtaiset edellytykset tehdä kyseistä työtä.

• Säiliön/ahtaan tilan liikkuvat osat ja rakenteet on 
pysäytetty ja erotettu energialähteestä.

• Riskiarvioinnissa määritelty pelastussuunnitelma on 
laadittu.

• Hengitysilman laatu on testattu, tarkistettu ja 
toistettu niin usein, kuin riskien arvioinnissa on 
määritelty.

• Säiliössä/ahtaissa tiloissa työskentelyn aikana on 
käytettävä luukkuvahtia. Luukkuvahdin tehtävä ei ole 
ryhtyä pelastustoimiin, vaan olla jatkuvassa 
yhteydessä säiliössä/ahtaassa tiloissa työskenteleviin.

• Työssä käytetään tarvittavia henkilökohtaisia 
suojaimia, joiden käyttöön on opastettu.

• Asiattomien henkilöiden pääsy säiliöön/ahtaisiin 
tiloihin on estetty.



Vaaratilanteita sattuu, kun asioita hoidetaan 
huonosti. Tästä voi seurata: 

• Ongelmia, vikoja ja virheitä.

• Vaaroja ja vaaratilanteita.

• Läheltä piti –tapauksia.

• Pieniä vahinkoja. 

• Tapaturmia, onnettomuuksia ja isoja vahinkoja.

 Jos teet turvallisuushavainnon: 
• Soita ISS tilannekeskukseen.

• Lähetä Intran etusivun pikalinkin kautta huomio.

• Tee Yammer-pikalinkin kautta ilmoitus.

• Ilmoita TTT-järjestelmään.

• Tee turvallisuushavainto lomakkeella.

Tavoite vuonna 2016 on neljä 
turvallisuushavaintoa per ISS:läinen.

Tee turvallisuushavainto, 
jos näet puutteita turvallisuudessa



Sähköturvallisuus 
koskee kaikkia
Yhdeksän neuvoa sähköturvallisuuteen:
1. Varmistu, että tunnet käyttämäsi sähkölaitteen 

vaarat ja oikean käyttötavan ennen käyttöä. 
Kysy ellet tiedä.

2. Käytä vain ammattityökaluja sähkötöiden 
tekemiseen.

3. Poista käytöstä vikaantuneet laitteet, sekä 
rispaantuneet ja vaurioituneet liitäntä- ja jatkojohdot. 
Ilmoita niistä esimiehellesi.

4. Tarkasta laitteen, liitäntäjohdon ja jatkojohtojen 
kunto aina ennen käyttöä. Tarkasta samalla, 
millaisissa käyttöolosuhteissa laitetta tai johtoja 
voidaan käyttää.

5. Suojaa liitäntä- ja jatkojohdot mekaaniselta 
vaurioitumiselta, kuumilta pinnoilta, vedeltä ja muilta 
sähköä johtavilta nesteiltä.

6. Liitosjohdon ja jatkojohdon levitys ja kelaus tehdään 
jännitteettömänä.

7. Jatkojohdoissa tulee käyttää erillistä 
vikavirtasuojakytkintä.

8. Sähkölaitteiden huolto ja korjaus kuuluu sähköalan 
ammattihenkilöille.

9. Älä jätä johtoja lojumaan pitkin lattioita – 
kompastumisvaara!



Liikuthan varovasti 
liukkaalla? 
Jalankulkijan muistilista pimeällä ja liukkaalla:
• Huolehdi siitä, että näyt itse pimeässä (riittävästi 

heijastimia).

• Huomioi keliolosuhteet.

• Valitse sopivat jalkineet.

• Käytä erillisiä liukuesteitä oikein liukkaalla kelillä.

• Ole varovainen, ota lyhyitä askeleita.

• Huolehdi pihojen liukkauden poistosta tai anna 
palautetta puutteista siitä vastaavalle taholle. 
Työpaikalla voidaan järjestää hiekoitushiekkaa 
kaikkien saataville, jolloin kuka tahansa voi 
hiekoittaa.

Pyöräilijän muistilista pimeällä ja liukkaalla:
•  Tarkista, että pyörän valot ovat kunnossa.

•  Tarkista, että heijastimet ovat puhtaat.

•  Kypärä suojaa päätäsi.

•  Nastarenkaat parantavat pitoa liukkaalla. 

•  Heijastimet ja/tai huomioliivi saa pyöräilijän 
erottumaan.

•  Muista ennakoiva ajotapa.

•  Huomioi keliolosuhteet

Autoilijan muistilista pimeällä ja liukkaalla:
•  Tarkista, että auton ikkunat, peilit, valot ja 

tuulilasinpyyhkimien sulat ovat puhtaat ja 
hyväkuntoiset.

•  Tarkista, että säiliössä on tuulilasinpesunestettä.

•  Pidä riittävä turvaväli edellä liikkujiin.

•  Muista ennakoiva ajotapa.

•  Huomioi keliolosuhteet.



Eihän laite käynnisty 
vahingossa?
 Vahinkokäynnistyksen estäminen
• Konehuoltotöitä tekevä henkilö on vastuussa, ettei 

huollettava kone tai laite käynnisty vahingossa.

• Päävirta lukitaan lockout/tagout –systeemillä.

• Lukoissa on oltava kaikki tagit päivätty ja kilpeen 
tulee laittaa asentajan nimi, aika ja puhelinnumero.

• Lukot ja tunnisteet voidaan poistaa, kun 
huoltokohdetta voidaan pitää turvallisena.

Odottamattoman käynnistyksen esto
Työväline tai muu järjestelmän osa on siihen tehtävien 
huolto- ja korjaustöiden vuoksi voitava luotettavasti 
erottaa energialähteestään (mekaaninen, sähkö, 
paineilma, hydraulinen tms.) sen odottamattoman 
käynnistymisen estämiseksi. 

Työvälineen energialähteestä erottamista koskevat 
vaatimukset:
• Energialähteestä erottamisen suorittaa pätevä 

henkilö (esim. sähköasentaja tai tuotannon edustaja).

• Mahdollisesti varautunut energia on purettava ennen 
työn aloittamista esim. paineilmalinjastosta on 
laskettu paine ulos.

• Erotuspisteet on lukittava ja merkittävä.



•  Varmista, että kaikilla matkustajilla on turvavyö 
kiinnitettynä.

•  Noudata nopeusrajoituksia.

•  Tekstiviestin kirjoittaminen ajaessa vaikuttaa 
havainnointiin liikenteessä ja lisää kolaririskiä.

•  Jos joudut pysähtymään moottoritiellä, pue 
heijastinliivi ja nouse autosta pientareen puolelta. 
Odota turvallisen etäisyyden päässä pientareella 
apua.

•  Aja sääolosuhteet huomioiden. 

 Huomioithan ennen ajoa, että:
•  Ajoneuvo on tarkoitukseen sopiva, tarkastettu ja 

hyväkuntoiseksi todettu.

•  Matkustajien määrä ei ylitä valmistajan ajoneuvolle 
määrittelemää enimmäismäärää.

•  Kuormien paikallaan pysyminen on varmistettu, 
eivätkä kuormat ylitä ajoneuvolle määriteltyjä rajoja.

•  Moottoripyörän kuljettaja ja matkustaja käyttävät 
kypärää.

•  Kuljettajalla on kyseisen tyyppisen ajoneuvon 
kuljettamiseen oikeuttava virallinen pätevyys.

•  Kuljettaja ei ole alkoholin tai huumeiden vaikutuksen 
alainen tai väsynyt.

•  Kädessä pidettävien matka- ja/tai radiopuhelinten 
käyttö ajon aikana on kielletty. 

  Pysähdy puhelimen käytön ajaksi tien sivuun tai 
käytä hands free –laitetta.

Aja turvallisesti!


