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JOHDANTO
Tämä ohje sisältää ohjeita ja määräyksiä, joita tulee noudattaa liikkuessa ja
työskenneltäessä Karhulan Teollisuuspuiston alueella.
Ohjeita noudatetaan soveltuvin osin myös työskentelyyn tilapäisillä työmailla. Ohje koskee
kaikkia alueella työskenteleviä, riippumatta siitä, kenen palveluksessa työntekijät ovat.
Lisäksi tässä ohjeessa annetaan ohjeita teollisuuspuistoon tuleville vierailijoille.
Ohjeessa painotetaan erityisiä teollisuuspuiston alueella huomioitavia asioita, mutta ei
toisteta kaikkia lakien ja asetusten sekä hyvän, vastuullisen käytännön edellyttämiä
toimintamalleja, joiden noudattamista pidämme itsestäänselvyytenä.
Järjestyksestä ja siisteydestä huolehtimisesta sekä työhön liittyvien tilanteiden
tiedottamista pidämme erityisen tärkeänä.
Ulkopuolisten toimittajien tulee huolehtia siitä, että heidän valvontansa alainen henkilöstö
tuntee tämän ohjeen sisällön ja noudattaa ohjeistusta työssään teollisuuspuiston alueella.

Teollisuuspuiston alue on vartioitu ja alueella on tallentava kameravalvonta.

KULUNVALVONTA JA LIIKENNE (kts. liitekartta)
•
•
•
•
•
•

Tehdasalueelle kulku tapahtuu vain valvottujen porttien kautta.
Tehdasalueelle pyrkivän tulee esittää joko kulkulupansa tai muu selvitys
henkilöllisyydestään ja käyntinsä tarkoitus.
Moottoriajoneuvolla ajo tehdasalueelle vaatii asianmukaisen kulkuluvan, jonka
myöntää yrityksen vastuuhenkilö vain hyvin perustein.
Tavaraa kuljettavat ajoneuvot eivät tarvitse erillistä kulkulupaa.
Kulkuluvan tehdasalueelle voi myöntää yritysten nimetyt vastuuhenkilöt.
Ajoneuvojen paikoitus on sallittu vain merkityillä P-paikoilla tai poikkeusluvalla
erikseen määrätyssä paikassa.
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Tehdasalueella noudatetaan normaaleja liikennemääräyksiä ja erityistä varovaisuutta
sekä alhaista ajonopeutta, nopeusrajoitus alueella on 30 km/h.

YLEISOHJEITA
•
•
•
•
•
•
•
•

Työvälineiden ja tarvikkeiden vienti ulos tehdasalueelta on kielletty ilman
asianmukaista ulosvientilupaa, joka on aina yrityskohtainen.
Epäselvissä tapauksissa voidaan henkilö pyytää portilla ajoneuvon tai
varustekassien tarkastukseen.
Vieraiden tuonti tehdasalueelle ilman lupaa on kielletty.
Työkalujen lainaamiseen vieraalta työpaikalta tarvitaan asianomaisen lupa.
Vartijoiden ja valvojien antamia ohjeita on ehdottomasti noudatettava.
Päihtyneenä esiintyminen, alkoholituotteiden tai muiden huumaavien aineiden
hallussapito, nauttiminen tai tarjoaminen tehdasalueelle on kielletty
Juopumustila voidaan tarvittaessa todeta puhalluskokeella.
Pysäköintialueella autojen lämmityspistokepaikat on varattu vain paikan
lunastaneille.

VIERAILIJAT TEHDASALUEELLA
•

Ulkopuolisen henkilön vierailut tehdasalueella ovat mahdollisia vain erillisellä
luvalla ja vieraita ohjaavan isännän kanssa. Vierailijoiden opastamisesta ja
tarpeellisesta ohjeistuksesta vastaa aina kulloinenkin isäntä. Alle 10-vuotiailta
lapsilta on pääsy tehdasalueelle tai tehdastiloihin kielletty ilman holhoojaa.

•

Vierailuluvan myöntää aina yrityksen määrittämä vastuuhenkilö.

•

Tehdastiloihin vierailijoita voi viedä vain yrityksen edustaja.

•

Vierailijan tai ryhmän tulee ilmoittautua palvelukeskuksella ennen tehdasalueelle
pääsyä. Palvelukeskuksesta otetaan yhteys vierailijan isäntään ja annetaan
yrityksen vierailijalupa sekä tarvittava opastus.
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VALOKUVAAMINEN
•
•

Valokuvaaminen tehdasalueella on kielletty.
Yrityksen edustaja voi myöntää luvan erityisistä syistä, jolloin yrityksen edustaja on
kuvauksissa mukana. Julkaisutarkoitukseen menevät kuvat on esitettävä
kuvateksteineen yrityksen tiedotusvastaavalle.

TURVALLISUUSOHJEITA
Toimittajan tulee huolehtia, että:
•
•
•
•
•
•
•

Työntekijät perehdytetään työmaan olosuhteisiin ja mahdollisiin riskeihin ja että
kuhunkin työtehtävään käytetään vain riittävän opastuksen saanutta pätevää
työvoimaa.
Työntekijöiden käyttöön annetut työkalut ovat tarkoitukseen sopivia sekä turvallisia,
niitä käytetään oikein ja niiden kunnosta huolehditaan
Työssä käytettävät telineet, nostimet ja nostoapuvälineet ovat määräysten
mukaisessa kunnossa.
Työntekijöille varataan tarkoituksenmukaiset henkilökohtaiset suojaimet, ja niiden
käyttöä valvotaan.
Työntekijät ovat huolellisia työssään, välttävät turhia riskinottoja sekä käyttävät
heille määrättyjä henkilökohtaisia suojaimia.
Työntekijät noudattavat tilaajan antamia turvallisuusohjeita.
Turvallisuutta vaarantavista tilanteista tehdään ilmoitus työtä teettävälle
työnjohtajalle tai yrityksen työsuojeluasiamiehelle.
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TYÖTERVEYS
•

Työn tilaajan velvollisuus on kertoa ko. työhön ja työskentelyalueeseen
mahdollisesti liittyvistä vaaroista ja terveyshaitoista jokaiselle ulkopuoliselle
työntekijälle.

ENSIAPUTOIMINTA
•

Toimittajan tulee turvautua omiin tai yhteiskunnan palveluihin ensiaputarpeessa.

TYÖLUPAKÄYTÄNTÖ
•

Erityistä vaaraa sisältävissä töissä tarvitaan aina tilaajan puolelta erityinen työlupa
ennen kuin työt voidaan aloittaa. Kirjallinen työlupa ns. vaarallisia töitä varten
vaaditaan mm:
✓
✓
✓
✓

•
•

•

Säiliötyö tai muut suljetut tilat
Tulityöt
Muu vaarallinen prosessityö
Kaivuutyöt alueella tai nostotyöt

Tilaaja voi vaatia kirjallista työlupaa myös muissa vaaralliseksi katsomissaan töissä
(esim. korkealla tehtävät työt).
Työlupa edellyttää toimittajalta tutustumista yrityskohtaisiin turvallisuusohjeisiin ko.
työn osalta. Tilaaja on velvollinen esittämään toimittajalle nämä ohjeet.
Yrityskohtaisissa turvallisuusohjeissa on selvitetty työhön liittyviä riskejä ja
työlupakäytäntö tarkemmin.
tilaajan toimesta valvotaan työohjeiden noudattamista, työn toteutumista sekä työn
aikana henkilökohtaisten suojainten käyttöä.

TARKASTUSTOIMINTA
•
•
•

•

Työpaikoilla tarkastuksia suorittavat toimittajan omien valvojien lisäksi myös tilaajan
edustajat, työsuojeluhenkilöstö ja teollisuuspuiston palopäällikkö sekä suurissa
kohteissa erikseen nimetty tarkastusryhmä.
Näillä tarkastustahoilla on oikeus keskeyttää työntekijöille tai ympäristölle erityisen
vaaralliseksi katsomansa työvaihe ilman, että keskeytystä voi käyttää perusteena
toimitukselle myöhästymiselle
Tarkastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuusohjeiden noudattamiseen,
ympäristön suojaamiseen, siisteyden ja järjestyksen ylläpitoon sekä varautumiseen
vaarallisissa töissä.
Jokainen toimittaja on itse ensisijaisesti vastuussa omien työkohteidensa
turvallisesta työskentelystä ja järjestyksestä.
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PUHTAANAPITO
•
•
•

Jokainen toimittaja on työn aikana velvollinen huolehtimaan työkohteensa,
työtilojensa ja varastoalueidensa siisteydestä ja järjestyksestä.
Töiden valmistuttua tulee toimittajan välittömästi poistaa työpaikoilta kaikki
työvälineet, ylijääneet tarvikkeet, asennusjätteet ja roskat sekä tilapäiset rakenteet
ja telineet.
Vaarallisten aineiden käytössä ja varastoinnissa on noudatettava voimassa olevia
määräyksiä ja erityistä huolellisuutta.

JÄRJESTYSOHJEET
•
•

Toimittaja vastaa henkilöstönsä osalta järjestyksen säilymisestä työpaikoilla, työ- ja
varastotiloissa, ruokaloissa ja henkilöstötiloissa.
Järjestyshäiriöistä, joissa tarvitaan vartijan tai viranomaisen toimenpiteitä, tulee
välittömästi ilmoittaa tilaajalle.

Teollisuuspuiston yritykset pidättävät itsellään oikeuden kieltää tehdasalueelle
pääsyn sellaiselta henkilöltä, joiden on todettu menetelleen epärehellisesti tai
muuten hyvien tapojen vastaisesti tai jotka ovat syyllistyneet työmaa- tai
turvallisuusohjeiden törkeään rikkomiseen.

YMPÄRISTÖNSUOJELU
•
•

Vaarallisten kemikaalien käyttö ja varastointi on luvanvaraista toimintaa, jota
säätelevät lait ja asetukset. Sen vuoksi on aina harkittava tarkoin, mitä jätteisiin
panee tai laskee viemäriin.
Ympäristönsuojelusta on teollisuuspuiston alueella erikseen yrityskohtaiset ohjeet
ja vastuuhenkilöt

PALOSUOJELU
•

Jokainen toimittaja on velvollinen toimimaan omassa työssään sekä
vastuualueellaan siten, ettei palonvaaraa synny ja noudattamaan voimassa olevia
turvallisuusohjeita.
Valvonta

•

Teollisuuspuiston alueella suoritetaan jatkuvaa vartiointia. Palo- ja
turvallisuuspäällikön sekä työtä valvovien edustajien lisäohjeita tai määräyksiä on
ehdottomasti noudatettava.
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Palovartiointi
•

Palovartioinnin suorittaa kukin toimittaja omassa työkohteessaan.
Paloilmoituskäytäntö

•

Tilaajan velvollisuus on selvittää toimittajan työntekijöille hätäpuhelimien ja
hälytyspainikkeiden sijaintipaikat.
Hätäilmoitus

•

Uhkaavissa tilanteissa on hälytys tehtävä teollisuuspuiston hälytyskeskukseen tai
yleiseen hätänumeroon.

TEOLLISUUSPUISTON HÄTÄNUMERO
(010 234) 2111
YLEINEN HÄTÄNUMERO
112

ILMOITA SELVÄSTI:
o
o
o
o
o

Mitä on tapahtunut - mikä onnettomuus?
Lyhyt tapauskuvaus, onko ihmisiä vaarassa?
Mitä apua tarvitaan; palokunta – sairaankuljetus?
Oma nimesi ja yhteystiedot?
Järjestä pelastushenkilöstölle opastus kohteeseen!

Alkusammutuskalusto
•

•

Työkohteissa tarvittavan sammutuskaluston hankkii kukin toimittaja. Tilapäisellä
tulityöpaikalla tulee olla tulityöluvan edellyttämä alkusammutuskalusto, kuitenkin
vähintään kaksi 43A 183B-C teholuokan käsisammutinta. Tarvittaessa myös
paineistettu paloletku.
Kiinteistöissä oleva alkusammutuskalusto on pidettävä niille merkityillä paikoilla ja
niiden luo on oltava aina esteetön pääsy.
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Automaattinen paloilmoituslaitteisto
•

Jos työkohde on suojattu savu- tai lämpöilmaisimilla, niin ennen töiden aloittamista
on otettava yhteys työntilaajaan, joka on yhteydessä teollisuuspalokuntaan
tarvittavien paloilmoittimien irti- ja päällekytkentöjen osalta.

Huolimattomalla toiminnalla aiheutettu hälytys tai automaattisen sammutus järjestelmän laukeaminen laskutetaan ko. toimittajalta

Tulityöt
•
•
•
•
•
•
•

Käytössä on aina yrityskohtainen tulityölupakäytäntö sekä erikseen nimetyt
tulityöluvan myöntäjät.
Tulitöitä voidaan tehdä tilapäisellä tulityöpaikalla vain, jos niitä ei voida siirtää
tehtäväksi vakinaisilla tulityöpaikoilla.
Tulitöiden tekemiseen tilapäisillä tulityöpaikoilla vaaditaan aina kirjallinen tulityölupa
sekä tekijöiltä voimassa oleva tulityökortti.
Tulityöpaikan valmistelu aina tilaajan tulisuunnitelman mukaisesti.
Toimittajan tulee huolehtia riittävästä suojauksesta, tarvittavasta
alkusammutuskalustosta sekä tulityövartioinnista kohteessa.
Tulityön valmistumisesta on aina ilmoitettava tulityöluvan myöntäjälle.
Työnaikainen ja –jälkeinen palovartiointi järjestetty tulityösuunnitelman mukaisesti.

TOIMINTA ONNETTOMUUSTILANTEESSA
PELASTA
SAMMUTA
HÄLYTÄ
RAJOITA
VAROITA
OPASTA

vaarassa olevat ihmiset, varoita muita
alkusammutuskalustolla
teollisuuspuiston hälytyskeskus tai 112
sulkemalla ovet ja luukut, pysäytä ilmastointi
muita vaaratilanteesta
opasta pelastushenkilöstö paikalla

Vakavassa onnettomuustilanteessa, joissa seurauksena on henkilö-, omaisuus tai
ympäristövahinko tulee lakien mukaan tehdä ilmoitus asianomaiselle viranomaiselle.
Henkilön vakavan loukkaantumisen aiheuttaneesta onnettomuudesta on ilmoitus tehtävä
myös poliisille.
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PUHELINNUMEROITA
Teollisuuspuiston palvelukeskus
• palvelupyynnöt
• vikailmoitukset
• vierailuilmoitukset
• puhelinvaihde

010 234 2121

Teollisuuspuiston hälytysnumero

(010 234) 2111

Teollisuuspuiston paloasema
• paloilmoittimen irti- ja päällekytkennät
• ovenavaukset ja lukitukset
• tulityövalvonta
• muut paloturvallisuustarkastukset

010 234 2105

Teollisuuspuiston palo- ja turvallisuuspäällikkö
• paloturvallisuus
• vartiointi
• kameravalvonta

010 234 2206

YLEINEN HÄTÄNUMERO

112
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Karhulan teollisuuspuisto, yleiskartta
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Karhulan teollisuuspuisto, lähestymiskartta
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