Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortisto
Logistiikkakeskukset ovat tavara-, liikenne-, tieto- ja rahavirtojen solmupisteitä, rajapintoja. Tämä luo työja yritysturvallisuuteen liittyviä erityisvaatimuksia. Samalla riskit ovat monilla turvallisuuden osa-alueilla
keskimääräistä korkeampia. Tässä tietokortistossa pureudutaan turvallisuuden hallinnan kokonaisuuteen
logistiikkakeskuksissa niiden elinkaaren eri vaiheissa. Safety & Security -tietokortisto on laadittu osana Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittäminen (ESLogC) – hanketta, jossa kehitetään logistiikkakeskusten toimintaa ja tuotetaan uutta tietoa logistiikkakeskuksista.
Turvallisuuden kokonaisuus voidaan pilkkoa osiin monin tavoin, esimerkiksi Työturvallisuus ja – terveys,
Liikenneturvallisuus, Paloturvallisuus, Ympäristöturvallisuus, Tuoteturvallisuus, Tietoturvallisuus, Rikosturvallisuus sekä Asiakas- ja toimitilaturvallisuus.
Logistiikkakeskusten Safety & Security – tietokortisto on tarkoitettu antamaan tiedollista tukea mm. seuraavissa yhteyksissä:
 Logistiikkakeskusten ja – alueiden hankesuunnittelussa
 Logistiikkakeskusten ja – alueiden toiminnallisessa ja rakenteellisessa suunnittelussa
 Logistiikkakeskusten työprosessien, työympäristön ja teknologiaratkaisujen suunnittelussa
 Turvallisuuden päivittäisessä johtamisessa ja työturvallisuuden lakisääteisten tehtävien käytännön
toteutuksessa toimivissa logistiikkakeskuksissa
 Pelastus-, työsuojelu- ja ympäristöviranomaisten apuna, esim. logistiikka-alan yritysten tarkastusten valmistelussa ja toteutuksessa
 Logistiikan alan koulutuksissa niin alan oppilaitoksissa kuin logistiikan työpaikoilla.
Jokaista korttia voidaan käyttää erillisenä tietolähteenä, mutta on suositeltavaa lukea kaikki samasta turvallisuuden teemasta tehdyt kortit pääosioiden alta. Esimerkiksi paloturvallisuus esiintyy pääosioissa 1, 2
ja 4.
Safety & Security – tietokortiston päätoteuttaja on työturvallisuuden, -hyvinvoinnin ja riskienhallinnan asiantuntija- ja ohjelmistoyritys 3T Ratkaisut Oy (Johtava asiantuntija, TkT Antti Simola ja toimitusjohtaja, DI
Marko Vuorinen) alikonsulttinaan logistiikan asiantuntijayritys EP-Logistics Oy (AMK Ins. Lassi Niemi ja Erityisasiantuntija, DI Raimo Salmenkari). Työtä ohjasivat tilaajan puolelta Teknologiakeskus TechVillan projektipäälliköt Heikki Lahtinen ja Janne Siikonen sekä Turku Science Park Oy:n projektipäällikkö Kai Munukka.
Copyright
Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortistoa voi käyttää erilaisiin suunnitteluihin, kehittämiseen
ja opetukseen liittyviin tarkoituksiin. Tietokortiston kokonaisuuden hallintaoikeus on LIMOWA ry:llä. Yksittäisten korttien tekijän- ja muutosoikeudet ovat kortin laatijalla, joka on mainittu kortin alatunnisteessa.
Mikäli tietokortin kuvan yhteydessä ei mainita lähdettä, se on kortin laatijan tuotantoa. Lainattaessa tietokorttien tekstiä tai kuvia on lähde mainittava. Tietokorttien kaupalliseen käyttöön on oltava kortin laatijan
kirjallinen lupa.
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Sisällysluettelo
Johdanto: Mitä hyötyä organisaatiolle on hyvästä turvallisuuden hallinnasta?
Tässä johdantokortissa kuvataan, mitä organisaatio voi saavuttaa onnistuneella turvallisuusjohtamisella,
myös liiketoiminnallisesta näkökulmasta.
1. Logistiikkakeskuksia koskevat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet
Osa-alueen tietokorteissa perehdytään logistiikkakeskuksia velvoittavaan lainsäädäntöön – lakeihin sekä
ministeriöiden asetuksiin ja päätöksiin turvallisuuden eri osa-alueilta. Sen lisäksi käsitellään olennaisia
standardeja ja johtamisjärjestelmiä.
1.1. Työturvallisuusmääräykset ja johtamismallit
1.2. Palo- ja ympäristöturvallisuuden säädökset ja pelastussuunnitelma
1.3. Kiinteistöturvallisuuden säädökset ja rakentamismääräyskokoelma

1.4. Tietoturvallisuuden ja rikoksentorjunnan lainsäädäntö
1.5. Logistiikan turvallisuusstandardeja

2. Logistiikkakeskusten riskit
Osion tietokortteihin on kerätty ne riskit sekä vaara- ja kuormitustekijät, joita logistiikkakeskukset joutuvat
kohtaamaan. Myös riskien hallintakeinoja sivutaan, mutta laajemmin niitä on käsitelty osioissa 3. ja 4.
2.0. Tilasto- ja tutkimustietoa
2.1. Tuki- ja liikuntaelinten kuormitus ja ergonomia
2.2. Psykososiaaliset kuormitustekijät
2.3. Kemialliset, biologiset ja fysikaaliset kuormitustekijät
2.4. Sisäinen liikenne

2.5. Kone-, laite- ja hyllystöturvallisuus
2.6. Tietoriskit
2.7. Palo- ja ympäristövahingot
2.8. Tuote- ja kiinteistövauriot

3. Turvallisuus logistiikkakeskusten suunnittelussa ja rakentamisessa
Tämän pääosion kortisto etenee logistiikkakeskushankkeen luonnollisten vaiheiden mukaisesti periaatesuunnittelusta turvateknisiin valintoihin.
3.0. Laitoksen periaatesuunnittelu
3.1. Tontin käyttösuunnitelma

3.2. Huonetilaohjelma ja rakenteet
3.3. Kiinteistö- ja turvatekniikka

4. Toimivan logistiikkakeskuksen turvallisuuden johtaminen
Osiossa keskitytään niihin turvallisuuden johtamisen keinoihin, joilla riskejä voidaan hallita. Näkökulma on
jo käynnissä olevan logistiikkakeskuksen operatiivisessa toiminnassa.
4.0. Logistiikkakeskuksen turvallisuuden johtaminen
4.1. Johdon, linjaesimiesten ja henkilöstön työturvallisuusvastuut ja oikeudet
4.2. Työturvallisuuden mittarit ja tunnusluvut
4.3. Vaarojen tunnistaminen ja työn riskinarviointi
4.4. Tapaturma- ja vaaratilanteiden tutkiminen ja niistä
oppiminen
VERSIO 31.10.2011

4.5. Fyysisen ja henkisen työympäristön seuranta ja
tarkastukset
4.6. Turvallisuusosaamisen johtaminen
4.7. Kiinteistön huolto ja kunnossapito, käytönaikainen paloturvallisuus
4.8. Tietoturvallisuus ja rikoksentorjunta
4.9. Onnettomuuteen varautuminen

Johdanto Safety & Security logistiikkakeskuksessa -tietokortistolle:

Mitä hyötyä organisaatiolle on hyvästä turvallisuuden hallinnasta?
Julkisuudessa käydään paljon keskustelua, mitä velvollisuuksia yrityksille ja organisaatioille voidaan sälyttää esimerkiksi yhteiskuntavastuun nimissä. Eikö ainakin osakeyhtiön tarkoituksena ole vain tuottaa voittoa osakkeenomistajille, tiivistävät jotkut. Hyvän turvallisuuskulttuurin hyödyt voidaan nähdä kuitenkin
moniulotteisesti, jolloin ei lyödä taloudellista menestystäkään korville.
Ensimmäinen - vaikka ei välttämättä tärkein – syy on lakien noudattaminen. Logistiikkakeskuksessa tämä
koskee lähinnä työ-, ympäristö- ja paloturvallisuuden osa-alueita. Motivointikeinona tämäkin on hyvä.
Harva haluaa tulla tuomituksi rikoksesta työnsä takia.

Kuva 1. Esimerkki työrikosta koskevasta oikeuden päätöksestä. (Lähde: 3T Lakiseuranta)
Hieman laveammin ajateltuna kyse on erilaisiin johtamisstandardeihin ja – malleihin sitoutumisena (TAPA,
AEO, OHSAS 18001 jne.). Silloin organisaatio yleensä tavoittelee jo bisneshyötyjä: asiakkaat vaativat luotettavaa näyttöä tai toiminta on sujuvampaa sertifikaatin kanssa – esim. AEO sertifioitu yritys pääsee rajoilla ”jonon ohi”.
Muita hyvästä turvallisuuskulttuurista ulosmitattavia toiminnan sujuvuutta ja tuottavuutta parantavia tekijöitä ovat ainakin
 hyvässä järjestyksessä olevassa työympäristössä etsimiseen ei kulu ylimääräistä aikaa ja liikkuminen on jouhevaa
 osaava henkilöstö tekee kerralla nopeasti ja oikein
 ylimääräisiin häiriöihin ja niiden selvittelyyn ei tuhraannu aikaa
 tieto on ajantasaista ja helposti löydettävissä (vain) sitä tarvitseville henkilöille
 terveet, hyvässä vireessä olevat ihmiset ovat tuottavia – ja ylipäänsä työpaikalla
 henkilöstön vaihtuvuus on vähäisempää, mikä vähentää opastustarvetta ja nopeuttaa tekemistä.
Maineella ja imagolla on organisaatiolle selvä liiketoiminnallinen merkitys. Kun ne ovat kunnossa, voi yritys
pyytää kilpailijoitaan korkeampaa hintaa. Puutteet tietoturvassa tai rikosten torjunnassa maksavat paitsi
rahaa, myös romuttavat pahimmillaan asiakassuhteen. Toimittamatta jäänyt lähetys voi olla kriittinen asiakkaan omalle bisnekselle - ja sen seurauksena myös toimittajalle. Edelleen hyvä maine auttaa kilpailussa
parhaista työntekijöistä. Lisäksi hyvä yhteiskuntakansalainen saa usein jopa ilmaista mainosta - ja toisinpäin:
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Kuva 2. Kyseenalaista maineenhallintaa.
Tapaturmien, sairauspoissaolojen ja materiaalivahinkojen vähentäminen tuo suoraa säästöä ja kasvua rivien alle, puhumattakaan työkyvyttömyyseläköityvien määrän alentamisesta tai suuronnettomuuksien välttämisestä. Näiden kokonaiskustannuksista voi vain pienen osan siirtää vakuuttamalla muiden maksettavaksi.
Esimerkkilaskelma: Yksi työtapaturma keskisuuressa yrityksessä (600 hlöä) tarkoittaa liikevaihdossa keskimäärin 25 000 €:n ja käyttökatteessa 10 000 €:n menetystä (Marko Kesti, Telma-lehti
3/2011). Varastotoimialan perinteisellä tapaturmataajuudella tämä tarkoittaa, että myyntiä olisi
kasvatettava n. 800 000 eurolla vuodessa tämän paikkaamiseksi. Vai olisiko helpompaa vähentää
tapaturmia?
Yhä enemmän jopa johtoportaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä asioita. On alettu ymmärtämään,
että se on tuottavuuden ja innovatiivisuuden keskeinen elementti ja merkittävä osatekijä työurien pidentämisen tavoittelussa. Turvallisuuden johtamista voi ja kannattaa surutta hyödyntää koko johtamisen apuvälineenä. Se puhuttelee työntekijöitä ja aktivoi ihmisiä kaikessa toiminnassa. Lopputuloksena on paitsi
parempi turvallisuus, myös parempi työhyvinvointi ja tuottavuus.
Rautaruukin toimitusjohtaja Sakari Tamminen (Laatu 4/08):
”Väitän, että työturvallisuus on nopein mahdollinen mittari kertomaan, onko kaikki hyvin ja tehokkaasti
hoidettu. Työturvallisuus on asia, joka yhdistää ihmiset, ja sillä on ratkaiseva vaikutus ilmapiiriin. Tämän
ymmärtäminen on ollut itselleni yksi tärkeimpiä henkilökohtaisia löytöjä johtamisessa.”
Lopuksi on syytä kiteyttää turvallisuuden johtamisen tärkein eli eettinen ja moraalinen näkökulma: jokaisella on oikeus palata töistä terveenä kotiin – joka päivä.
Keravalla 31.10.2011
Tekijät
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1.1. Työturvallisuusmääräykset ja johtamismallit
Tässä tietokortissa käsitellään työturvallisuuden lainsäädäntöä ja standardeja, jotka erityisesti koskevat
logistiikkakeskusten organisaatioita käytön aikana. Turvallisuuteen vaikuttavat myös monet rakentamisen
aikaiset määräykset ja ohjeet. Niihin perehdytään tietokortissa nro 1.3. Työpaikan työturvallisuusvastuita
ja -velvollisuuksia käsitellään tietokortissa nro 3.1.
Työturvallisuuden lainsäädäntö koskee kaikkia yrityksiä. EU:n aihetta koskevista direktiiveistä on johdettu
kansallisen lainsäädäntö, joten Suomessa yrityksille riittää työturvallisuudessa suomalaisen lainsäädännön
seuranta. Päälakimme on Työturvallisuuslaki (738/2002), joka pohjautuu Työsuojelunpuitedirektiiviin
89/391/ETY. Lakien nojalla on annettu useita tarkentavia valtioneuvoston ja ministeriöiden asetuksia ja
päätöksiä, jotka ovat lakien lailla velvoittavia. Lainsäädännön noudattamista valvoo Suomessa Aluehallintovirastojen Työsuojelun vastuualueet.
Taulukko 1. Logistiikkakeskusten toiminnan kannalta tärkeimpiä lakeja Suomessa.
Laki
Työturvallisuuslaki
(2002/738)

Työaikalaki (605/1996)

Työterveyshuoltolaki
(1383/2001)
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (2007/334)

Laki vaarallisten aineiden
kuljetuksesta (1994/719)

Kemikaalilaki (744/1989)

Rikoslain 47. luku (39/1889)

Erityisesti logistiikkakeskukset
21 § Työvälineiden ja vaarallisten aineiden käyttö. 32 §Työpaikan rakenteellinen ja toiminnallinen turvallisuus. 35 § Sisäinen liikenne. 41 § Koneiden ja työvälineiden käyttö. 42 § Henkilönostot. 43 § Työvälineiden
käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset. 51 § Yhteinen työpaikka (mm.
liikennejärjestelyt). 60 § Tavaroiden lähettäjää koskevat velvollisuudet.
7 § Jaksotyöaika. 8 § Moottoriajoneuvon kuljettajan työaika. 30 §
…vuorokausilepo ja 37a § …henkilökohtainen ajopäiväkirja. 26-27 § Yötyö ja vuorotyö.
4 § Työterveyshuollon järjestäminen. 8 § Yhteistoiminta. 11 § Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja päihdeohjelma. 12 § Työterveyshuollon
sisältö. 4 luku Tietojen käsittely työterveyshuollossa.
Kokonaisuutena koskee yli 20 hlön yrityksiä. Käsittelee mm. YTmenettelyn, henkilöstön edustuksen ja osallistumisoikeudet, tiedonsaantioikeudet, pakolliset henkilöstösuunnitelmat sekä työhönoton ja vuokratyövoiman käytön periaatteet.
Kokonaisuutena tärkeä, jos logistiikkakeskus on VAK-kuljetusketjun
osana. Keskuksen toiminnassa merkittävimmät: 8 § Lähettäjän velvollisuudet. 10b § Turvallisuusneuvonantaja. 11 § Henkilöstön pätevyys. 11c
§ Asiakirjat, selvitykset, ilmoitukset. 11d § Turvatoimet ja –velvoitteet. 12
§ Kuljetus ja tilapäinen säilytys kuljetusketjussa. 13a-b, i § Pakkauksen
ja säiliön turvallisuus ja rekisteröinti. 16 § Tarkastus-, tiedonsaanti- ja
tutkimusoikeus.
Laaja kokonaisuus, johon on perehdyttävä jos logistiikkakeskus valmistaa, tuo maahan, luovuttaa markkinoille, vie maasta, varastoi, pakkaa,
jakelee, luovuttaa, pitää hallussaan, säilyttää tai käyttää kemikaalia.
Määrittelee mm. työturvallisuusrikoksen, työaikasuojelurikoksen ja työsyrjinnän tunnusmerkit, vastuun kohdentumisen ja maksimituomiot.

Markkinoilla on monia työturvallisuuden johtamismalleja. Tunnetuimmaksi työturvallisuusstandardiksi on
noussut OHSAS 18001, joka on yhteensopiva laatu- (ISO 9001) ja –ympäristöstandardien (ISO 14001) kanssa. Siitä on tehty myös SFS:n suomenkielinen julkaisu. Suomen työturvallisuuslain johtamispykälät ovat
pitkälti OHSAS 18001:n kanssa yhteneväisiä. Suomessa on lisäksi määritelty työpaikalla nähtävänä pidettäVERSIO 31.10.2011

vä lainsäädäntö, johon on oltava pääsy koko henkilöstöllä. Se sisältää myös keskeiset työturvallisuuden lait
ja asetukset.
Taulukko 2. Logistiikkakeskusten toiminnan kannalta tärkeimpiä asetuksia ja päätöksiä.
Asetus tai päätös
VNa (403/2008) työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta

VNa (577/2003) työpaikkojen turvallisuus- ja terveys-vaatimuksista

VNp (1409/1993) käsin tehtävistä
nostoista ja siirroista työssä
STMa (302/2007) nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta
Vna (475/2006) nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja
vaarallisista töistä

VNp (1407/1993) henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä

Erityisesti logistiikkakeskukset
3 § Työvälineen käyttöohjeet. 4 § Vaaran arviointi ja poistaminen.
5 § Työvälineen kunnon varmistaminen. 6-8 § Suojukset ja turvalaitteet, hallintalaitteet. 9 § Työvälineen käynnistäminen ja (hätä)pysäyttäminen. Koko luku 2 (Liikkuvat työvälineet), mm. näkyvyys, ohjaamo, kaatuminen, putoavat esineet, palontorjunta ja
pakokaasut. 20–24 § Nostotyö, nostolaite, nostoapuvälineet. 25 §
Henkilönostot. Luku 4 Korkealla tehtävä työ. 32–38 § Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset.
Käsittelee työ-, liikkumis-, ruokailu-, lepo- ja ensiaputilojen, ilmanvaihdon ja valaistuksen vaatimuksia. 11 § Lattiat, portaat ja käytävät. 13 § Ovet ja portit (mm. ajoneuvoportit, hlö- ja nosto-ovet).
14 § Liikennereitit ja vaara-alueet.
Kokonaan, erityisesti liite.
Asetuksessa on esimerkkiluettelo nuorille työntekijöille vaarallisista töistä. Mainittu mm. trukkityö (nostava), jota saa tehdä vain annetussa asetuksessa (475/2006) säädetyin edellytyksin.
4 §: Alle 18, mutta 16 vuotta täyttänyt saa tehdä STMa
302/2007:ssa mainittua vaarallista työtä, jos on esim. tekniikalla,
opastuksella ja valvonnalla varmistettu ettei siitä ole hänelle tai
muille vaaraa. Ennen työn aloittamista on tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle.
Varastotyössä: turvakengät, heijastava vaatetus, kuulonsuojaimet
tarvittaessa (esim. rullakoiden kokoaminen), hengityssuojain tarvittaessa.

Standardit täydentävät lainsäädäntöä. Niitä noudattamalla työpaikka voi yleensä täyttää myös lainsäädännön vaatimukset, mutta ne eivät siis ole velvoittavaa lainsäädäntöä vaan ennemminkin luotettavia ohjeita.
Suurin osa turvallisuuteen liittyvistä standardeista koskee koneiden, laitteiden ja kalusteiden valmistajia.
Logistiikkakeskuksen operatiivisen toiminnan kannalta hyödyllisiä ovat mm. FEM 10.2.n-sarja, erityisesti
10.2.04 Hyllystövaurion toteaminen (samaa asiaa sekä myös hyllystöturvallisuutta käsittelevät SFS-EN
15635 Kiinteät teräksiset hyllystöjärjestelmät/Varastointilaitteiden käyttö ja kunnossapito, 15620 (mm.
käytäväleveydet) ja 15629 (mm. turvallinen kuormankantokyky)). Muita alueen standardeja (SFS-EN) ovat
mm. 4854 Liikkuvat työkoneet. Työturvallisuus, 1398 Kuormaussillat, 415-n Pakkauskoneet, SFS-EN ISO
14122-n Koneiden kiinteät kulkutiet (mm. tasot, portaat, tikkaat), 60079-n Räjähdysvaaralliset tilat, 528
Hyllystöhissit, 12640 Kuorman kiinnitys ajoneuvoissa, 13698-n Kuormalavat, SFS-EN ISO 15265 Lämpöolojen ergonomia. Hyödyllisiä SFS-käsikirjoja ovat mm. 39-1 Palavat nesteet/Varastointi ja käyttö, käsikirja 41
Trukit, 59 Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu, 79-1 ja 79-2 Nostoapuvälineet.
Lisätietoja ja lakiseurannan palveluita mm:
 www.avi.fi, www.finlex.fi, www.turvallisuusuutiset.fi/lakiseuranta, www.enw.fi
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1.2. Palo- ja ympäristöturvallisuuden säädökset ja pelastussuunnitelma
Vastuullinen organisaation johtaminen edellyttää monien asioiden huomioon ottamista. Lakisääteiset
vaatimukset on täytettävä, ja samalla on kehitettävä organisaation kilpailukykyä. Keskeiset palo- ja
ympäristöturvallisuutta koskevat vaatimukset on esitetty alla olevassa luettelossa:
 työturvallisuuslaki 738/2002
 ympäristönsuojelulaki 86/2000
 kone- ja laitelaki 1016/2004
 jätelaki 1072/1993
 sähköturvallisuuslaki 410/1996
 vaarall. aineiden kuljetuslaki 719/1994
 painelaitelaki 869/1999
 vaarall. kemikaalien ja räjähteiden
käsittelylaki 390/2005
 kemikaalilaki 744/1989
 pelastuslaki 2011/379
Monet luetelluista laeista koskettavat useampaa kuin yhtä turvallisuuden osa-aluetta ja myös niiden
valvonta on usean eri viranomaisen tehtävänä.
Palo- ja pelastusturvallisuus on käsite, johon liitetään ihmisten asenteet, oikeat toimintatavat ja niiden
jatkuva kehittäminen, havainnointi . Pelastuslaissa määritellään, että rakennuksen omistaja ja haltija ovat
velvollisia ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä ja varautumaan niihin pelastustoimenpiteillä, joihin he
omatoimisesti kykenevät. Pelastuslaissa mainitaan pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuus ja
suunnitelman sisällön määritys on annettu pelastusasetuksessa 407/2011. Pelastussuunnitelman
laatiminen on omatoimista varautumista kartoitettuihin vaaratilanteisiin ja suunnitelma on pidettävä ajan
tasalla. Pelastusasetuksen mukaan pelastussuunnitelmasta on tiedotettava tarvittavalla tavalla
asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asiakkaille ja työntekijöille sekä muille henkilöille, joiden on
osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon.
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan periaatteet on esitetty ympäristönsuojelulaissa
seuraavasti:
1. Ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate: Haitalliset ympäristövaikutukset
ehkäistään ennakolta tai, milloin haitallisten vaikutusten syntymistä ei voida kokonaan ehkäistä,
rajoitetaan ne mahdollisimman vähäisiksi.
2. Varovaisuus- ja huolellisuusperiaate: Menetellään toiminnan laadun edellyttämällä
huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan
huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä
mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen.
3. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate: Käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
4. Ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate: Noudatetaan ympäristön pilaantumisen
ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä, kuten
työmenetelmiä sekä raaka-aine- ja polttoainevalintoja
5. Aiheuttamisperiaate: Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan harjoittaja
vastaa vaikutuksien ennaltaehkäisystä ja ympäristöhaittojen poistamisesta tai rajoittamisesta
mahdollisimman vähäisiksi.
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Esimerkki logistiikkakeskuksen pelastussuunnitelman sisällöstä (soveltaen J. Kuronen 2010):
Toiminnan kuvaus:
 Kohteen yleispiirustus, pääprosessin toimintakaavio, avainluvut
 Rakennuksen yleispiirustus
 Sanallinen tai taulukoitu kuvaus merkittävimmistä vaarallisista kohteista ja vaaran aiheuttajista sekä vaaratilanteista
 Luettelo tärkeysjärjestyksessä muista henkilöstön, omaisuuden ja toiminnan kannalta oleellisista
suojauskohteista
 Mahdollisten vaarallisten aineiden ja varastosäiliöiden sijainti, numerointi ja sisältö
Toimintaorganisaatio:
 Yrityssuojelun organisaatiokaavio
 Ryhmät ja erityistehtävät
 Kemikaalien, nestekaasun, höyrykattiloiden, painesäiliöiden ja radioaktiivisten säteilijöiden käytönvalvojat
 Vastuuhenkilöiden, sijaisten ja asiantuntijoiden yhteystiedot
Toimintaohjeet häiriö- ja vaaratilanteita varten:
 Hälytysjärjestelmä, toiminta ja käyttö
 Poistumistiet, kokoontumispaikat ja ovien sulkemisohjeet, palotekninen osastointi
 Palokunnan saapumistiet sisätiloissa (hyökkäystiet), kohdekortti
 Ohjeet sisäisestä, ulkoisesta ja sidosryhmätiedottamisesta
 Suojautumis- ja hätäpoistumisohjeet kaasuvuodon varalle
 Suojautumis- ja hätäpoistumisohjeet kemikaalivuodon varalle
 Suojautumis- ja hätäpoistumisohjeet tulipalon varalle
 Suojautumis- ja hätäpoistumis- ja toimenpideohjeet radioaktiivisen laskeuman varalle
 Henkilökohtaisten suoja- ja ensiapuvälineiden sekä hätäsuihkujen sijainnit, kohdekortit
 Ohjeet pommi- yms. uhkatilanteiden varalta
 Ilma- ja sähköjärjestelmien ohjaus
 Huoltotoiminta pelastuksen jatkuvuuden turvaamiseksi
 Kunnossapito
 Väestönsuojat ja suojatilat, kohdekortti
Torjuntatoimenpiteet:
 Sammutusohjeet kohteittain
 Alkusammutus- ja pelastusvälineet
 Sammutuskalusto, palovesihuolto
 Automaattiset sammutusjärjestelmät
 Kiinteät kaasuhälyttimet
 Vaaralliset kohteet ja alueen eristäminen
 Kaasupullovarastot
 Jälkivahinkojen torjunta.
 Kohdekortit.
Toimintaan liittyvät muut suunnitelmat
Yhteistoimintasuunnitelmat
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1.3. Kiinteistöturvallisuuden määräykset ja rakentamismääräyskokoelma
Tässä tietokortissa käydään läpi logistiikkakeskusten turvallisuuteen liittyviä määräyksiä ja ohjeistuksia
mitä tulee ottaa huomioon laitoksen rakentamisessa ja kiinteistön ylläpidossa. Itse rakennusvaiheen työturvallisuutta ei käsitellä.
Logistiikkakeskusten rakenne- ja turvavaatimukset ovat kasvaneet vuosien saatossa. Monille vanhemmissa
tiloissa toimijoille tämä on aiheuttanut ylimääräisiä haasteita. Monesti näissä kohteissa turvataso ei vastaa
tämän päivän standardeja. Toisaalta näihin rakennuksiin pätee sen rakentamisajan kiinteistökohtaiset turvastandardit, joten turvavaatimusten päivittämistä tai uusiin tiloihin muuttamista ei koeta välttämättömänä, varsinkin jos se aiheuttaa suuria investointeja. Logistiikkakeskusten asiakkaat vaativat nykyään korkeampaa turvatasoa käsiteltäville tavaroilleen. Joskus helpoin ja halvin ratkaisu on siirtyä uusiin turvavaatimukset täyttäviin tiloihin esimerkiksi vuokralle.
Logistiikkakeskusten kiinteistöturvallisuuteen vaikuttavia lakeja ja asetuksia:
 Laki pelastustoimen laitteista 12.1.2007/10
 Laki rakennustyön turvallisuudesta 629/1994
 Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358
 Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 12.4.2002/282
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132
 Pelastuslaki 3.5.2011/379
 Rakennusmateriaalien tyyppihyväksynnät
 Rikoslaki 19.12.1889/39
 Suomen rakentamismääräyskokoelma
 Sähköturvallisuuslaki 14.6.1996/410
 Terveydensuojelulaki 19.8.1994/763
 Tieliikennelaki 3.4.1981/267
 Vesilaki 19.5.1961/264

Suomen rakentamismääräyskokoelma
Ympäristöministeriö ylläpitää Suomen rakentamismääräyskokoelmaa, joka pohjautuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999). Se sisältää täydentäviä määräyksiä ja ohjeita maankäyttö- ja rakennuslakiin, sekä
ko. asetukseen. Määräykset ovat uudisrakentamisessa kaikkia osapuolia sitovia, ohjeet esimerkkejä määräykset täyttävistä ratkaisuista.
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Suomen rakentamismääräyskokoelman pääkohdat:
A Yleinen osa

B Rakenteiden lujuus

C Eristykset

D LVI ja energiatalous

E Rakenteellinen paloturvallisuus

F Yleinen rakennussuunnittelu
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A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus, määräykset ja ohjeet
A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat, määräykset ja ohjeet
A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, määräykset ja ohjeet
A5 Kaavamerkinnät, määräykset
B1 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset, määräykset
B2 Kantavat rakenteet, määräykset
B3 Pohjarakenteet, määräykset ja ohjeet
B4 Betonirakenteet, ohjeet
B5 Kevytbetoniharkkorakenteet, ohjeet
B6 Teräsohutlevyrakenteet, ohjeet
B7 Teräsrakenteet, ohjeet
B8 Tiilirakenteet, ohjeet
B9 Betoniharkkorakenteet, ohjeet
B10 Puurakenteet, ohjeet
Eurocode-esistandardien kansalliset soveltamisasiakirjat (NAD)
C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa, määräykset ja ohjeet
C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet
C3 Rakennuksen lämmöneristys, määräykset
C4 Lämmöneristys, ohjeet
D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet
D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet
D3 Rakennusten energiatalous, määräykset ja ohjeet (uusittu
1.1.2008)
D4 LVI-piirrosmerkit, ohjeet
D5 Rakennusten lämmityksen tehon- ja energiatarpeen laskenta, ohjeet (uusittu 1.1.2008)
D6 ”Kvv-työnjohtaja, määräykset" on korvattu osalla A1
D7 Kattiloiden hyötysuhdevaatimukset, määräykset
E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet
E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, ohjeet
E3 Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus, määräykset ja
ohjeet (uusittu 1.12.2007)
E4 Autosuojien paloturvallisuus, ohjeet
E7 Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus, ohjeet
E8 Muuratut tulisijat, ohjeet
E9 Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus,
F1 Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet
F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus, määräykset ja ohjeet

1.4. Tietoturvallisuuden ja rikoksentorjunnan lainsäädäntö
Tässä tietokortissa käydään läpi yleisimpiä ohjeita ja määräyksiä koskien logistiikkakeskusten tietoturvaa ja rikosuhkia. Varsinaiseen tietoturvaan ja rikoksiin kohdistuvien lakien ja asetusten lisäksi tarkastellaan myös muun muassa yksityisyyden suojaan liittyviä lakeja.
Tietoturvalla tarkoitetaan tietojen, palvelujen, järjestelmien ja tietoliikenteen suojaamista. Tietoturvallisuuden uhkina pidetään esimerkiksi erilaisia huijausyrityksiä, henkilökohtaisen yksityisyyden loukkauksia,
roskapostia, teollisuusvakoilua, tietokoneviruksia, verkkoterrorismia ja elektronista sodankäyntiä.

Tietoturvaan ja yrityssalaisuuksiin liittyviä säädöksiä







Suomen perustuslaki (731/1999) 10 §
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004)
Henkilötietolaki (523/1999) 32 § ja 33 §
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
Viestintämarkkinalaki (393/2003)
Laki sähköisistä allekirjoituksista (14/2003)
Logistiikkakeskusten yleisin tietoturvauhka on jonkin (arvokkaan) tavaran reaaliaikaisen sijaintitiedon vuotaminen sellaiselle henkilölle, jolla on mahdollisuus käyttää tietoa hyväkseen rikollisiin tarkoituksiin.
Useimmiten kohteessa työskentelevä henkilö on tietovuodossa joko tahattomasti tai tahallisesti osallisena.
Tämän johdosta yrityksen on suoritettava jonkin asteista henkilöstönsä monitorointia lain sallimissa rajoissa. Henkilöstön rekrytointiin voi liittyä myös taustaselvityksiä tai huumetestausta, joihin on olemassa omat
lainsäädännöt.
Tietoturva.fi -sivusto tarjoaa kattavan tietopaketin yritysten tietoturvaan liittyvistä asioista. Sivustolla käydään läpi muun muassa suojattava tietoja, riskikartoitusta, tietoturvan suunnittelua, ja toiminnan jatkuvuutta.
Lisätietoja tietoturva-asioista löytyy esimerkiksi seuraavilta viranomaistahoilta:
 Viestintävirasto
 Elinkeinoelämän keskusliitto
 Väestörekisterikeskus
 Keskuskauppakamari
 Poliisi
 Huoltovarmuuskeskus
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Rikosturvallisuus
Rikosturvallisuustyö painottuu rikosten ennalta ehkäisyyn. Toimenpiteet kohdistuvat yrityksen toiminnan,
henkilöstön ja omaisuuden suojaamiseen sisältä tai ulkopuolelta kohdistuvia rikoksia vastaan.
Logistiikkakeskuksiin kohdistuvia tai logistiikkakeskuksissa tapahtuvia riskejä ja rikoksia ovat muun muassa:
 Omaisuusrikokset (kuten ilkivalta, vahingonteot, murrot, varkaudet, ryöstöt, petokset)
 Väkivaltarikokset (kuten henkilökuntaan ja asiakkaisiin kohdistuva)
 Huumausainerikokset (kuten päihteiden väärinkäyttö tai myynti)
 Työturvallisuusrikokset (laiminlyönnit ja puutteet voivat liittyä myös palo- ja pelastustilanteisiin)
 Talousrikokset (kuten kirjanpitorikokset, kavallukset, verorikokset, alihankintaan liittyvät rikokset
ja yritysvakoilu)
 Tietoon ja tietojärjestelmiin kohdistuvat rikokset (kuten tietomurrot ja virukset)
Yrityksen rikosturvallisuuden perusteet:
1. Rikosten ennalta ehkäiseminen








Rikosriskien arviointi (osana muuta riskien arviointia)
Yritysten etiikka, moraali, sanktio- ja toimintaperiaatteet: yrityksen turvallisuuskulttuuri
Yrityskohtaisten käytännesääntöjen laatiminen
Vastuun kohdentaminen ja toimimisvelvollisuus
Henkilöstön ja kolmansien osapuolten huolellisuus
Tietoisuuden ylläpitäminen (tiedottaminen ja koulutus)
Prosessikohtaiset tarkastukset ja valvonta

2. Rikosten paljastaminen





Rikoksen ja väärinkäytösten sisäinen ilmoitusmenettely (vrt. poikkeamaraportointi)
Poikkeama-, häiriö- ja virhetietojen kerääminen ja raportointi (huom. yksityisyyden suoja)
Sisäinen valvonta- ja tarkastus
Tarvittaessa erityiset kontrollit haavoittuviin prosesseihin

3. Toimenpiteet rikostilanteessa




Sisäinen tutkinta- ja selvittämismenettely ja valtuudet
Tiedotus- ja viestintäohjeet (ml. kriisiviestintä)
Toipumisohjeet

Lähteet: Poliisi, EK
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1.5. Logistiikan turvallisuusstandardeja
Logistiikan tai toimitusketjun turvallisuuteen on olemassa useita sertifioituja toimintatapoja. Monet näistä
on lähtenyt Yhdysvalloista osana terrorismin ja muun rikollisuuden vastaista toimintaa. Yhteisenä periaatteena on yleensä, että koko kuljetusketju noudattaa samoja toimintatapoja. Tässä taulukossa on esitelty
yleisimpiä toimitusketjun turvallisuuden johtamis- ja laatujärjestelmiä.
Mikä?
TAPA
The Transported Asset Protection
Association (TAPA) on valmistajien, erilaisten logistiikkaoperaattorien ja muiden sidosryhmien yhteenliittymä, jonka
tavoitteena on toimitus-ketjun
turvallisuuden parantaminen.
Yhdistys on määritellyt
kriteeristöt (sertifioitavissa):

Miksi?

Mitä vaaditaan?

TAPA-järjestelmän hyödyt:
 Security-asioiden paraneminen
 Hävikin väheneminen
 Turvallisuuskulttuurin kehittyminen
 Imagohyöty kansainvälisesti
uskottavasta järjestelmästä
 Kuljetusketjun uskottavuus

Auditointialueet (FSR):


Alueturvallisuus



Kulunvalvonta



Lastaus- ja purkualueet



Turvajärjestelmät



Turvallisuustoiminta

FSR (Freight Security Requirements)



Operatiivisen toiminnan turvallisuus

TSR (Trucking Security Requirements)



Ennakkoilmoitukset



Erilliset turvallisuusvaatimukset

ISO 28000
ISO 28000 on toimitusketjujen
turvallisuusriskien ennaltaehkäisyyn ja hallintaan julkaistu
kansainvälinen standardi.
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ISO 28000 hyödyt:
 Sidosryhmien luottamus
 Asiakastyytyväisyys
 Riskienhallinta
 Yhdistettävyys muihin johtamisjärjestelmiin
 Tavarantoimittajien hyväksyntä

ISO 28000 sertifikaattiin vaaditaan:
 Turvallisuuden johtamisjärjestelmän kehittäminen
 Sisäisten turvallisuustavoitteiden saavuttaminen ja ylläpito
 ulkoiset auditoinnit ja
benchmarking
 ISO akkreditointi

Mikä?
Miksi?
AEO
 Authorised Economic Operator -  AEO-toimija hyötyy mm.

maailmanlaajuinen hanke, jonka
 tiettyjen Tullin myöntämien
tavoitteena on edistää kansainlupien nopeutetusta myönvälisten toimitusketjujen turvaltämisestä kaikissa EU-maissa
lisuutta.
 tullivalvontaan liittyvien tarkastusten helpotuksista koko
EU:n alueella
 AEO-toimija on yritys, joka on
 Tullin turvallisuusarvioijien
saanut Tullin turvallisuustodisasiantuntemuksesta prosestuksen tullaus- ja logistiikkatoisin aikana (systemaattiminnoilleen ja on sen vuoksi oinen panostus yrityksen toikeutettu etuihin koko EU:n alumitusketjujen turvallisuueella.
teen, sen seurantaan ja kehittämiseen sekä AEOtoimijan että tullin taholta)
 toimitusketjun turvallisuuden paranemisesta
 luotettavan toimijan maineesta niin asiakkaiden
kuin liiketoimintakumppaneiden silmissä
C-TPAT
Customs Trade Partnership
C-TPAT toimijan hyödyt:
Against Terrorism on vapaaeh vähemmän tullitarkastuksia
toinen valtion ja yritysten välinen  nopeammat rajanylitykset
ohjelma, jonka tarkoituksena on
(ohituskaista)
lisätä vastavuoroisuutta ja paran-  oikeus tilikohtaiseen palvelutaa kansainvälisen kuljetusketjun
prosessiin
ja USA:n rajojen turvallisuutta.
 osallistuminen terrorisminvastaiseen taisteluun
 liiketoimintahyödyt
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Mitä vaaditaan?
AEO-todistuksen hakijan tulee
täyttää vaatimukset seuraavilta
eri osa-alueilta:









yleiset hakemuksen hyväksymisen kriteerit
tullivaatimusten noudattaminen
taloudellinen vakavaraisuus,
kaupallisten ja kuljetustietojen hallinta
toimitilaturvallisuus
henkilöstöturvallisuus
logistiikan ja tuotannon turvallisuus
toimitusketjun turvallisuus

EU-maissa käytössä oleva AEO
vastaa C-TPAT standardeja.

2.0. Tilasto- ja tutkimustietoa vaaratekijöistä
Työtapaturma on juridinen käsite, joka on määritelty tapaturmavakuutuslaissa. Siinä määritellään työtapaturma tapaturmaksi, joka on aiheuttanut työntekijälle ruumiinvamman työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa. Työstä johtuviksi olosuhteiksi katsotaan myös muun muassa matkat kodin ja työpaikan välillä ja
työnantajan järjestämät tilaisuudet myös tavallisen työajan ulkopuolella.
Työperäinen sairaus (työhön liittyvä sairaus) on sairaus, joka on tutkimusnäytön perusteella työssä olevien
tekijöiden aiheuttama. Ammattitauti on ammattitautilaissa määritelty juridinen ja työperäistä sairautta
suppeampi käsite. Sen mukaan ammattitauti on sairaus, joka on työssä todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista tekijöistä. Ammattitaudista maksetaan sairastuneelle
korvausta tapaturmavakuutuslain mukaisesti samoin perustein kuin työtapaturmasta.
Työtapaturmien ja työperäisten sairauksien luokittelu: Työtapaturmatilastoissa yleisimmät tapaturmat
ovat satuttamiset esineisiin (työkaluihin, rakenteisiin ja muihin esineisiin), kaatumiset, äkilliset ylirasitusvammat sekä roska silmään -tapaukset. Nämä muodostavat 80 prosenttia kaikista työtapaturmista. Vakaviin vammoihin johtavat suurelta osin muut tapaturmatyypit. Kuolemaan ja pysyviin vammoihin johtavat
tapaturmat eroavat tilastoja hallitsevista yleisimmistä lievistä tapauksista paitsi tapaturmatyyppien myös
tapaturmahetkellä tehdyn työtehtävän jakauman perusteella. Noin 80 prosenttia kuolemista ja pysyvistä
vammoista aiheutuu taulukon 1 mukaisista viidestä tapaturmatyypistä
Taulukko 1. Yleisimmät tapaturmatyypit vakavuuden mukaan
Tapaturmatyppi

Henkilön
putoaminen
Ajoneuvotapaturma
Henkilön
kaatuminen
Putoava esine
Konetapaturma

Osuus %
kuoleman
tapaukset
27

Osuus %
pysyvät
vammat
29

28
6

10
22

16
6

8
10

Ammattitaudit ovat vähentyneet viimeisten
kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2006 ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä oli noin 5 300
(taulukko 2). Lähes kaikki kuolemantapaukset,
noin sata tapausta, aiheutti vuosikymmeniä aiemmin tapahtunut asbestipölylle altistuminen.
Rasittavat työliikkeet aiheuttivat noin tuhat jännetupentulehdusta ja muuta rasitusvammaa.
Melun aiheuttamia uusia pysyviä kuulovaurioita
todettiin noin kuusisataa.
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Taulukko 2. Ammattitautien ja työperäisten sairauksien tyypit
Ammattitautien
ja
työperäsiten
sairauksien tyypit
Fyysiset rasitussairaudet
(yleisimmät korvattavat)

Diagnoosi tai lukumääriä




Meluvamma



Hengityselinten
sairaudet




Ihotaudit
Asbestisairaudet




olkaluun sivunastan
tulehdus eli tenniskyynerpää
jänne- ja jännetupentulehdukset
rannekanavaoireyhtymä
eli medianushermon
pinnetila
uusia tapauksia 100 kpl
vuodessa
ammattinuha 100-200
tapausta vuodessa
ammattiastma 300-400
tapausta vuodessa
ärsytysihottuma
allerginen ihottuma

Työsuojelun hallintamenettelyt kuljetus ja varastointi –toimialalla:
Kuvassa 1 on esitetty mittaustuloksia, jotka kuvaavat työsuojelun hallintamenettelyjä Kuljetus ja varastointi –toimialalla verrattuna kaikkiin toimialoihin (Halmeri –tarkastustulosten perusteella).

Kuva 1. Työsuojelun hallintamenettelyt Kuljetus ja varastointi –toimialalla (N=131) verrattuna kaikkiin toimialoihin (N=3036). Keskiarvotulokset on esitetty asteikolla 0 -100 % eli 100 % tarkoittaa että asiat ovat
Työturvallisuuslain mukaisessa kunnossa. Heikoimpia tuloksia on saatu kohdissa: 2 Työsuojeluhenkilöstön
koulutus, 3 Työsuojelun toimintaohjelma, 5 Ensiapuvalmius, 13 Työpaikan omat työsuojelutarkastukset ja
17 Työn vaarojen selvitys ja arviointi käynnissä
(Lähde: Työolosuhteet ja työsuojelun hallintamenettelyt toimipaikoittain eri aloilla. Työsuojeluhallinnon
Valmeri –kyselyjen ja Halmeri tarkastusten tulokset 2002-2009 (2010) Laitinen H & Yrjänheikki E.)
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2.1. Tuki- ja liikuntaelinten kuormitus ja ergonomia
Yleisimmin työkyvyttömyyseläkkeelle logistiikan työtehtävistä siirrytään tuki- ja liikuntaelinten vaivojen
vuoksi. Yhden tapauksen kustannus yritykselle voi olla satoja tuhansia euroja. Työkyvyttömälle haitta on
sekä henkinen että fyysinen usein koko loppuelämän ajan. Hankalat työasennot, raskaat nostot ja liikkuminen aiheuttavat myös äkillisiä venähdyksiä, nilkan nyrjähdyksiä ja kaatumisia sekä työtehon alenemista.
Työturvallisuuslaki edellyttää, että työ, työympäristö ja työvälineet on suunniteltu ja toteutettu ergonomisesti asianmukaisella tavalla. Työskentely ei saa aiheuttaa terveyttä vaarantavaa kuormitusta. Sekä työnantaja että työntekijä voivat vähentää tuki- ja liikuntaelimiin kohdistuvia haittoja monin ennaltaehkäisevin
keinoin. Ne voivat kohdistua osaamiseen, valvontaan, tekniikkaan, työprosesseihin ja työympäristöön sekä
henkilökohtaiseen työkykyyn. Seuraavassa taulukossa on esitetty keskeisiä riskitekijöitä ja niiden hallintakeinoja logistiikkakeskusten työtehtävien näkökulmasta.

Vaara- tai kuormitustekijä

Ratkaisu / hallintakeino

Kiertoliikkeet ja kurottelut taakkoja
käsin nostettaessa tai
siirrettäessä. Seurauksena
voimakas kuormitus selkärangan
välilevyihin ja pikkuniveliin.

1) Oikeiden nosto-/laskutapojen opetus, harjoittelu ja toisto:
vartalon asento kohtisuoraan taakkaan ja varastopaikkaan,
taakan lähelle, selkä suorana, nosto jaloilla taakka vartaloon
tukien, tasainen liike. 2) Vääriin nostotapoihin puuttuminen
(esimies). 3) Keräystasot riittävän korkeita, jotta turvallinen
oikea nostotekniikka mahdollinen ja takimmaiset tuotteetkin
kerättävissä. 4) Ulosvedettävät hyllytasot. 5) Hyvä järjestys,
vapaa pääsy nostettavan taakan viereen
1) Tekniset apuvälineet: kärryt, nostimet, trukki. 2) Painavimpien ja hankalan muotoisten tuotteiden sijoittaminen oikealle
nostokorkeudelle polvien ja hartioiden väliin tai henkilön nostaminen (nostin, trukki) / nousu (jakkara) oikealle korkeudelle.
3) Pakkausten nostokohtien oikea korkeus ja kevyempien
pakkauksien käyttö. (Alle 18-vuotiailla lainmukaiset rajat tytöillä 15 kg ja miehillä 20 kg. Aikuisilla ei määritelty, mutta
esim. USA:n NIOSH:n suositus max 23 kg.)
1) Kuljetinlinjan korkeus sellaiseksi, ettei käsiä tarvitse kannatella (staattinen kuormitus). 2) työn riittävä tauotus, työkierto. 3) kumimatto seisonta-alueelle. 4) kuljettimen nopeuden
alentaminen, työntekijän vaikutusmahdollisuus / pakkotahtisuuden poisto.

Raskaiden taakkojen käsinnostot.
Seurauksia väsyminen, selän,
olka- ja polvinivelten kuormitus,
venähdykset, taakan
putoaminen, sormien jääminen
väliin.

Toistotyö kuljetinlinjalla, esim.
lajittelu postinumeroittain
rullakoihin. Seurauksia hartioiden
ja käsien kipeytyminen,
jännetuppitulehdus sekä jalkojen
ja selän väsyminen
Selän ja niskan kiertyminen tai
taaksepäin taivutus trukkityössä.
Seurauksia kulumat ja
kipeytymiset.
Trukin tärinä. Seurauksia
väsyminen, nivelten kulumat ja
ns. valkosormisuus, hetkellisesti
VERSIO 31.10.2011

1) Riittävän matalat yksiköt, taakan yli näkee ajaessa. 2) Trukin näytöt ja kamerat. 3) Taakan luokse nouseva trukin hytti.
4) Tarvittaessa näyttömiehen käyttö.
1) Tasaiset lattioiden ja kulkuteiden pinnat. 2) Pienempi ajonopeus. 3) Trukin ja sen istuimen jousitus. (Käsitärinän toiminta-arvo on 5 m/s² ja kehotärinän toiminta-arvo on 1,15

myös verenpaineen lasku ja
pahoinvointi.

m/s². Jos nämä ylitetään, on laadittava ja toimeenpantava
tärinän torjuntaohjelma terveyshaittojen estämiseksi.)

Ajoneuvojen lastitilan ja muiden
kuljetusyksiköiden vaikea purku.
Seurauksia kuluttavat työasennot
ja tapaturmavaara,
Huonokuntoiset ja/tai
riittämättömästi säädettävät
työtuolit ja –pöydät sekä
näyttöpääte, työkalut ja tarvikkeet
epäjärjestyksessä tai vaikeissa
paikoissa. Seurauksia hartioiden
ja niskan kipeytyminen,
jännetuppitulehdus.
Vetoisuus, kylmyys / kuumuus.
Seurauksina kohonnut riski
venähdyksille, tärinän
haittavaikutusten lisäys,
uupuminen liian kuumassa

1) Neuvottelu lähettäjän kanssa. Lähettäjän velvollisuus on
lastata yksikkö niin, että se on turvallisesti purettavissa. 2)
Purkupaikan järjestelyt, mm. sivusta ja päältä purku. 3) Parempi yksiköinti (ei irtolaatikoita), nostimien ja trukkien käyttö.
1) Asianmukaiset työtuolit: korkeussäätö, korkea selkänoja,
käsituet, pyörivä. 2) Korkeussäädettävät työpöydät, tilaa hiirelle ja papereille. 3) Tukevat, sopivalla korkeudella säilytystilat tarvikkeille ja työkaluille. 4) Riittävän iso ja oikealla korkeudella sijaitseva näyttöpääte. Tarvittaessa heijastussuoja.

Lattioilla ja kulkuteillä
tavaraa/roskia. Seurauksina
vaikea siirtää ja nostaa oikeassa
asennossa, kompastuminen,
tavaroiden putoaminen, nilkan
nyrjähdys.
Työntekijän huonokuntoisuus tai
riittämätön lihasvoima/-kestävyys.
Seurauksia työtehon lasku,
tapaturmia, pysyvät tuki- ja
liikuntaelinsairaudet.

1) Optimaalinen lämpötila työnteon kannalta 17 - 21 °C. 2)
Lastausovien pitäminen kiinni aina kun mahdollista. Henkilökulku vain sille tarkoitetuista ovista. Vetoa vähentävät puhaltimet ovilla. 3) Työhön soveltuva vaatetus, kerrospukeutuminen. 4) Tauot ja työnkierto. Yli 28 °C:ssa 10 min ja yli 31
°C:ssa 15 min tauko per työtunti. 5) Verryttely ja venyttely
työvuoron alussa. Taukojumppa.
1) ”Nurkkiin” kertyneiden tarpeettomien tavaroiden hävitys. 2)
Säilytyspaikkojen määrittely ja merkintä (tavarat, lavat, työvälineet ja -koneet). 3) Tavaroiden paikalleen laitto käytön jälkeen. 4) Hyvän järjestyksen ylläpito ja työtapojen pysyvä
muuttaminen jatkuvalla seurannalla ja palautteella (esim. ElSL
meri ) sekä välittömällä puuttumisella.
1) Koulutus unen, ravinnon ja liikunnan vaikutuksesta työkykyyn ja – vireyteen. 2) Työpaikka tukee taloudellisesti omatoimista lihasvoiman ja kestävyyden harjoittelua. 3) Työpaikka järjestää työajalla yhteisiä liikuntatuokioita ja/tai tiloja kuntoiluun vapaa-ajalla.

Tapaturmaesimerkki: Työntekijä nosti omenalaatikkoa korkealta lavalta, jolloin laatikko kallistui ja työntekijän käsi vääntyi olkapään yli. Seurauksena 14 poissaolopäivää.

Lisätietoja aiheesta mm:
 Laitinen H., Vuorinen M., Simola A. Työturvallisuuden ja terveyden johtaminen –käsikirja, Tietosanoma Oy (2009)
 3T Online opetusmultimedia ”Painaako taakka selkää”, www.3tonline.fi
 Valtioneuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä (Vnp 1409/1993)
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2.2. Psykososiaaliset kuormitustekijät
Työturvallisuuslain yleisen huolehtimisvelvoitteen mukaan työnantajan on kaikilla organisaatiotasoilla
huolehdittava myös työntekijöiden henkisestä terveydestä työssä ottaen huomioon työn, työolosuhteet ja
työntekijän henkilökohtaiset edellytykset.
Työn suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava huomioon ihmisen fyysiset ja henkiset edellytykset terveyshaittojen välttämiseksi. Lisäksi, jos jonkun työntekijän todetaan työssään kuormittuvan terveyttä vaarantavalla tavalla, on työnantajalla säädöksen mukaan velvollisuus asiasta tiedon saatuaan ryhtyä toimiin
haitallisten kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. Mikäli kuormittumisen toteamisessa tarvitaan asiantuntijan apua, työnantajan tulee ensisijaisesti käyttää työterveyshuollon apua.
Työntekijän henkinen hyvinvointi perustuu työoloihin kokonaisuutena. Työn pitäisi olla haastava ja kehittävää. Työn sujuminen ja aikaansaamisen tunne ovat olennaisia työntekijän hyvinvoinnille. Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi ovat esimiehen nykyhetken keskeisimpiä haasteista. Erityisesti aikapula ja kiire
näyttävät vähentävän työntekijöiden hyvinvointia ja työssä viihtymistä. Esimiehen odotetaan nykyään panostavan entistä enemmän koko työyksikkönsä työhyvinvointiin.

Kuva 1. Henkinen hyvinvointi, ja stressiä aiheuttavia tekijöitä
Myönteinen ja kielteinen stressi
Ihmisen henkisen hyvinvoinnin tunnuksia ovat tyytyväisyys elämään ja työhön, aktiivisuus, myönteinen
perusasenne, kyky sietää kohtuullisesti epävarmuutta ja vastoinkäymisiä sekä oman itsensä hyväksyminen.
Työntekijä kokee henkisen hyvinvoinnin muun muassa työhaluna ja työn sujumisen ja hallinnan tunteena.
Stressi voi helposti muuttua terveydelle haitalliseksi distressiksi, jos työ ei suju ja siinä on vaikeita ristiriitoja ja ongelmia (kuva 1).
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Häirintä työturvallisuuslain mukaan
Työturvallisuuslain mukaan, jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai
vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. Myös sukupuolista ahdistelua voi
pitää häirintänä. Sitä koskee myös tasa-arvolaki (609/1986).
Vaara/ kuormitustekijä
Työ aiheuttaa haitallista yli- tai
alikuormittumista. Ylikuormittumista voi aiheutua esim.
jatkuvasta aikapaineesta, johon ei itse voi vaikuttaa. Alikuormitusta voivat aiheuttaa
vähäinen työmäärä tai liian
helpot tehtävät.
Työssä saattaa esiintyä väkivaltaa tai sen uhkaa

Työpaikalla saattaa esiintyä
ihmisiin kohdistuvaa, epäasiallista kohtelua, häirintää tai
syrjintää
Työtehtävän ja/tai vastuualueen tavoitteet ja liittyminen
kokonaisuuteen ovat epäselvät
Opetus ja ohjaus on laiminlyöty tai hoidettu huonosti

Työntekijät eivät koe saavansa tietoa, eikä heitä kuunnella
työhön liittyvissä asioissa.
Työssä suoriutumisesta ei saa
riittävästi palautetta.

Työntekijät eivät koe saavansa riittävästi tukea ja apua
esimiehiltään.
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Ratkaisu /hallintakeino
Suunnitellaan työt ja työn jakaminen siten, että ne saa tehtyä normaalin työajan puitteissa, eikä tarvitse jatkuvasti työskennellä suorituskyvyn äärirajoilla. Tilannetta helpottaa, jos työntekijät itse voivat
osallistua työn ja aikataulun suunniteluun. Työtekoa häiritsevät häiriötekijät ja esteet tulee tunnistaa ja toteuttaa korjaavia toimenpiteitä. Työyhteisön vastuut ja osaaminen tulee tarkistaa aika ajoin, jolloin liiallinen vastuu tai omiin taitoihin nähden liian vaativat tehtävät
eivät pääse aiheuttamaan ylikuormitusta.
Työssä, johon liittyy väkivallan uhka, on olosuhteissa otettu huomioon uhkatilanteiden ennaltaehkäisy (esim. yksintyöskentelyn välttäminen, etukäteen suunniteltu pakotie, mahdollisuus avun hälyttämiseen jne.). Työpaikalla on oltava menettelytapaohjeet uhkatilanteiden välttämisestä ja toiminnasta uhkaavissa tilanteissa.
Työpaikalla tulee olla yhteisesti sovitut pelisäännöt miten epäasialliseen kohteluun tulee puuttua. Johdon rooli on tässä tärkeää. Uralla
etenemisessä, tehtävänjaossa ja palkitsemisessa pitää ratkaista
osaaminen ja työsuoritukset, eikä esimerkiksi esimiehen oma ns.
”suosikkijärjestelmä”.
Työn tavoitteet on esitetty koko henkilöstölle sekä henkilökohtaisella että yksikkötasolla. Tavoitteet ovat niin konkreettisia, että työntekijä osaa oman toimintansa kautta edistää niihin pääsyä. Työtehtävän liittyminen kokonaisuuteen on kerrottu esimiesten toimesta selkeästi.
Erityisesti esimiesten tehtävänä on opastaa ja ohjata uudet työntekijät työpaikan käytäntöihin ja työhön. Varsinaisen työnopastuksen
voi hoitaa myös jokin kokeneempi työntekijä, jonka työmenetelmät
sekä työturvallisuusosaaminen ja - asenne ovat todetusti kunnossa.
Opastusta ja ohjausta tulee antaa myös työtehtävien vaihtuessa tai
otettaessa käyttöön uusi työväline tai -menetelmä. Työtehtävien
osaamisen lisäksi tulee korostaa vaara- ja haittatekijöitä sekä niiden
välttämistä.
Työntekijöille tiedotetaan ajoissa heitä itseään tai työtä koskevista
muutoksista. Työntekijöille annetaan myös mahdollisuus ilmaista
mielipiteensä muutossuunnitelmista tai osallistua niiden valmisteluun. Työntekijät saavat esimiehiltään tai muulla tavalla säännöllisesti palautetta, miten ovat tehtävissään onnistuneet. Tiimi-, viikkotai kuukausipalaverien (yms.) ohella palautetta annetaan henkilökohtaisesti.
Esimiesten tulee olla riittävän hyvin tavoitettavissa ja heiltä tulee
saada tukea ja ohjeita ongelmatilanteissa. Esimiestoiminta on johdonmukaista ja oikeudenmukaista.

2.3. Kemialliset, biologiset ja fysikaaliset kuormitustekijät
Altistuminen työpaikalla esiintyville epäpuhtauksille
Jos työpaikalla esiintyy ilman epäpuhtauksia, kuten pölyä, savua tai höyryä terveydelle haitallisesti tai häiritsevästi, niiden leviäminen on työturvallisuuslain mukaan estettävä mahdollisuuksien mukaan eristämällä
epäpuhtauksien lähde tai sijoittamalla se suljettuun tilaan. Epäpuhtaudet on koottava ja poistettava ilmanvaihtoratkaisulla. Laissa edellytetään myös, että työpaikalla on riittävästi kelvollista hengitysilmaa ja
että ilmanvaihto on riittävän tehokas ja tarkoituksenmukainen.
Altistuminen fysikaalisille kuormitustekijöille
Työturvallisuuslaki velvoittaa rajoittamaan altistumisen haitallisille lämpöolosuhteille, melulle, paineelle,
tärinälle ja säteilylle niin vähäiseksi, ettei siitä aiheudu vaaraa työntekijän terveydelle eikä lisääntymisterveydelle. Lain mukaan työpaikalla on oltava työn ja työntekijöiden henkilökohtaisten edellytysten mukainen riittävän tehokas ja sopiva valaistus. Sinne on myös mahdollisuuksien mukaan päästävä luonnonvaloa.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (109/2005) säädetyt työpaikan ilman epäpuhtauksille haitalliseksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot) on otettava huomioon vaarojen arvioinnissa. Ne ovat pienimpiä
ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia, joille altistumisen voi vahingoittaa terveyttä. HTP-arvot eivät ole työnantajaa sitovia, mutta joillekin aineille on lisäksi säädetty sitova ilman epäpuhtauden raja-arvo, jota ei saa
ylittää.
Vaarojen tunnistaminen ja riskinarviointi
Vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia varten työnantajalla on oltava riittävät tiedot työssä
käytettävien ja esiintyvien kemiallisten, biologisten ja fysikaalisten tekijöiden ominaisuuksista ja
vaarallisuudesta. Työnantajan on osaltaan varmistettava, että mm. vaarallisen kemikaalin päällykset on merkitty ja että työpaikalla on kemikaaleista käyttöturvallisuustiedotteet. Työpaikalla
käytettävistä kemikaaleista on laadittava luettelo. Luettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet on
säilytettävä työntekijöiden nähtävillä ja toimitettava työpaikan työsuojeluvaltuutetulle.
Uuden työtoiminnan tai prosessin käyttöönotto Uusi työtoiminta tai prosessi, jossa saattaa esiintyä vaarallisia kemiallisia, biologisia tai fysikaalisia tekijöitä, voidaan aloittaa vasta, kun sen riskit on arvioitu ja
tarpeelliset ennalta ehkäisevät toimenpiteet toteutettu. Työnantajan on huolehdittava, että mm. kemikaaleja varastoidaan, kuljetetaan ja käsitellään turvallisesti. Tämä koskee myös syntyneitä vaarallisia jätteitä.
Työpaikalla ei saa käyttää sellaisia kemikaaleja, joista ei ole käyttöturvallisuustiedotetta ja varoitusmerkintöjä tai niitä vastaavia tietoja.
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Vaara/kuormitus-tekijä
Hengitysvyöhykkeellä esiintyy
ilman epäpuhtauksia (esimerkiksi
pölyjä, homesieniä, kaasuja tai
huuruja), jotka saattavat olla terveydelle haitallisia

Ratkaisu/hallintakeino

Työssä käsitellään aineita, jotka
voivat aiheuttaa terveydelle vaaraa ihon kautta tai nieltynä.

Jos työssä käytetään terveydelle haitallisia aineita, niiden käsittely
tulee olla varoitusmerkintöjen mukaista ja siistiä. Tarvittaessa käytetään asianmukaisia käsineitä, suojavaatetusta, jalkineita sekä silmien/kasvojen suojaimia. Henkilökohtainen hygienia, kuten käsien pesu
ennen ruokailua ja tupakointia, on tärkeää, jos aine voi aiheuttaa vaaraa nieluun joutuessaan. Epäselvissä tilanteissa aineen koostumus ja
suojautuminen on selvitettävä esim. käyttöturvallisuustiedotteesta
Pakkausten tulee olla ehjiä ja säilytys asianmukaista. Pakkauksissa
on kauppanimi sekä varoitusmerkinnät ja turvallisuusohjeet vähintään
suomeksi ja ruotsiksi. Putkistoissa on kauttaaltaan merkinnät aineista
ja virtaussuunnasta. Putkistojen vahinkoliitokset on rakenteellisesti
estetty esim. erikokoisten venttiilien avulla. Kemiallisten aineiden säilytyksessä ja käsittelyssä on otettu huomioon aineiden määrät sekä
yhteensopivuus. Tarvittaessa käytössä on erilliset, lukittavat kemikaalikaapit tai -varastot.

Aineiden pakkaukset, säiliöt, putkistot ja varastot eivät ole asianmukaisia, eivätkä kaikki varoitusmerkinnät ole kunnossa

Ilmanvaihto toimii ja ilmanvaihtojärjestelmät huolletaan ja puhdistetaan säännöllisesti. Ilmaa merkittävästi likaavat prosessit on varustettu esim. kohdepoistoilla tai vetokaapilla. Tarvittaessa työntekijät on
opastettu käyttämään hengityksensuojaimia ja niitä käytetään asianmukaisesti. Epäselvissä tilanteissa altistuminen on syytä selvittää
työhygieenisillä mittauksilla

Työssä esiintyy kuulolle haitallista
tai työtä häiritsevää jatkuvaa melua

Nyrkkisääntönä 85 dB ei ylity, mikäli tavallinen puhe kuuluu metrin
etäisyydellä. Jo 80 dB:n melussa on työntekijöille annettava kuulonsuojaimet, suojainten sisällä melu ei saa ylittää 87 dB. Toimittaessa
yli 85dB:ssä, on laadittava työpaikkaa koskeva meluntorjuntasuunnitelma. Toimisto- tai valvomoympäristössä melutason tulee olla niin
alhainen, että keskittyminen ja puhelimessa keskusteleminen on
mahdollista. Melurajoina on käytetty esim. valvomoissa 60 dB ja toimistoissa 45 dB. Yleissääntönä voidaan todeta, että meluntorjunnassa on ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin, kun on laadittu meluntorjuntaohjelma, meluisat tilat on varustettu merkinnöin, työntekijöille on
annettu suojaimet ja niiden käyttöä valvotaan. Kuulotutkimukset tulee
tehdä määräysten mukaisesti.

Valaistuksessa työtiloissa tai
työssä on ongelmia

Tarkassa työssä tarvitaan enemmän valoa kuin karkeassa. Valon
tarve kasvaa iän myötä. Yleensä suoraan ylhäältä tuleva valo ei häikäise. Valaistuksen suunnittelussa on otettava huomioon myös päivänvalo, värit ja kontrastit (valo ja varjo). Valaistusvoimakkuuden mittausarvoista on olemassa suositustaulukkoja. Sisätilojen yleisvalaistukseksi suositellaan 100-200 lx.
Yleensä istumatyössä sopiva lämpötila on n. 21-25, keskiraskaassa
työssä n. 19-23 ja raskaassa työssä n. 17-21 C. Kylmemmissä olosuhteissa on käytettävissä sopivat työvaatteet. Lastausovet, suuret
ikkunapinnat, ilmastointi tms. ei saa aiheuttaa vetoa. Lämpökäsittelyuunit, jäähtyvät kappaleet ym. kuumat (tai kylmät) pinnat on eristetty.
Ilma ei tunnu tunkkaiselta ja se vaihtuu.

Työtilan lämpöolot vaihtelevat
suuresti ja vetoakin esiintyy erityisesti talviaikana
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2.4. Sisäinen liikenne
Sisäisen liikenteen osuus työtapaturmien aiheuttajana on suuri, jopa yli kolmannes. Työpaikalla kohtaavat
niin oman henkilöstön, vieraiden ja alihankkijoiden liikennevirrat kuin työkone-, henkilö- ja tavaraajoneuvojenkin virrat. Sisälogistiikan tapaturmat ovat myös keskimääräistä vakavampia johtuen suurten
massojen liikkeestä.
Työturvallisuuslaki edellyttää, että työpaikan ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne järjestetään turvalliseksi. Tarvittaessa on laadittava liikenneohjeet. Tavaran siirrot ja varastointi sekä käsittely- ja kuormauspaikat on
järjestettävä turvallisesti. Henkilöliikenne on mahdollisuuksien mukaan erotettava ajoneuvoliikenteestä.
Lisäksi on huolehdittava riittävästä kulkuteiden kunnossapidosta, järjestyksestä ja siisteydestä. Yhteisellä
työpaikalla eli monen työnantajan yhteisalueella - kuten usein logistiikkakeskuksessa - määräävässä asemassa oleva työnantaja vastaa liikenteen turvallisesta yhteensovittamisesta.

Kuva 1: Sisäisen liikenteen turvallisuuteen vaikuttavat osatekijät.
Tapaturmaesimerkki: Kokenut sahan tuotantopäällikkö oli työhön liittyvällä aamukierroksella siirtymässä
polkupyörällä tuotantolaitoksen pihalla varastosta toiseen, kun hän joutui peruuttavan trukin töytäisemäksi. Uhri lensi asfaltille n. 4-5 m ja kuoli tunnin kuluttua tapahtuneesta sairaalassa.
Kaikki liikenne syntyy toiminnoista, joten niiden optimaalinen sijoittelu on eniten vaikuttava tekijä sisäisen
liikenteen turvallisuudessa. Vaikka rakennus on valmis, voidaan myöhemminkin asioita parantaa pienillä
yksityiskohdilla: pakkauspisteiden, punnituspaikkojen, taukotilojen, toimistojen, pientarvikevarastojen ja
esimerkiksi tulostimien paikat ovat kohtuullisella työllä muutettavissa. Tavoitteita suunnittelulle:
 paljon liikennettä toistensa välille synnyttävät toiminnot lähekkäin
 mahdollisimman vähän risteävää liikennettä
 jalankulkuliikenne suorinta, mutta turvallisinta reittiä, erillään ajoneuvoista/työkoneista
 eri portit henkilö- ja ajoneuvo-/työkoneliikenteelle
 pysäköintialueet turvallisiin paikkoihin ja niistä turvalliset reitit kohteisiin
 mahdollisuuksien mukaan erotellut kulkutiet omalle väelle ja ulkopuolisille
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Prosessien kuvaus layoutilla auttaa näkemään mistä mihin on tarve kulkea ja mitä luontaista reittiä ihmiset
tulevat kohteeseen siirtymään. Kuvassa 2 on esitetty periaatekuva asiasta.

Kuva 2. Layout-ratkaisut vaikuttavat merkittävimmin sisälogistiikan riskeihin.
Kulkuteiden ja ajoväylien mitoituksessa sekä liikennesäännöissä kannattaa pitäytyä mahdollisimman pitkälti yleisissä normeissa. Ajoneuvojen ja työkoneiden tilantarve voi edellyttää kuitenkin työpaikkakohtaisia
ratkaisuja. Yleisiä mitoitusohjeita:
 1-suuntainen trukkiväylä 2,4 m, 2-suuntainen 4,2 m (ei jalankulkua)
 kulkutie jalankulkijoille: leveys 0,8 - 1,2 m, korkeus min 2,1 m
 2-suuntainen ajotie min 6 metriä + piennar
 luiskakaltevuuksia: ajoneuvoille max 7°, kun tavaransiirtoja käsin max 3°
Risteysnäkyvyys tulee varmistaa niin, että väistämisvelvollinen pystyy näkemään tulijan riittävän ajoissa.
Risteyksistä kannattaa tehdä kohtisuoria. Näkyvyysalueiden vapaana pysyminen voidaan varmistaa kaiteilla, maalauksin ja pitämällä näkökorkeudella oleva hyllypaikka tyhjänä. Toissijaisena ratkaisuna ovat liikennepeilit. Valaistus ei saa häikäistä eikä muodostaa ”mustaa seinää” tulosuuntaan. Ulkoalueille kannattaa
valita matalakasvuisia pensaita.
Opasteet ja merkinnät on syytä olla aina ”virallisia” (ei esim. itse pahvista tehtyjä), jotta niiden uskottavuus
säilyy. Merkinnät ohjaavat ihmisten toimintaa; lattiaan maalatut varastopaikat ja trukkien säilytysruudut
auttavat ylläpitämään hyvää järjestystä. Opasteet on kohdistettava eritoten ulkopuolisille, kuten tavaraa
hakeville kuljettajille. Ylimääräinen etsiminen ja väärin pysäköinti lisäävät riskejä. Säännöt ja määräykset
on oltava sellaisia, että niitä voi noudattaa ja niiden rikkomiseen halutaan puuttua.
Ajoneuvo- ja henkilökulkuteiden huolto ja kunnossapito on järjestettävä ottaen huomioon vaihtuvat olosuhteet. Lumi on poistettava ja liukkaat paikat hiekoitettava ennen työvuorojen alkua. Lumikasoja ei saa
kasata näköesteiksi. Veden kulkeutuminen trukkien ja taakkojen mukana sisälle on estettävä esimerkiksi
kattamalla ajoreitit ulkona. Keväällä hiekoituspöly on syytä poistaa mahdollisimman nopeasti. Trukkiväylien pintojen pitämiseksi ehjinä (kuopat, halkeamat) on kiinnitettävä jatkuvaa huomiota.
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2.5. Kone-, laite- ja hyllystöturvallisuus
Trukkeihin ja muihin materiankäsittelyyn tarkoitettuihin koneisiin pätee yleinen ohje:
niiden on oltava työhön soveltuvia (esim. nostokyky) ja niitä on käytettävä ohjeiden mukaisesti. Vaaraa ei
saa aiheuttaa itselle tai muille. Valtioneuvosto on antanut asetuksen (403/2008) työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta.
Asetuksessa työvälineiden käytöstä (403/2008) on yksityiskohtaisia määräyksiä mm.
 työvälineen valitsemisesta ja sijoittamisesta
 työvälineen turvallisesta käynnistämisestä
 työvälineen käyttöohjeiden sisällöstä ja saa työvälineen pysäyttämisestä ja hätäpysäytavuudesta
tyksestä
 työvälineen toimintakunnon varmistamisesta
 työvälineen erottaminen energialähteestä
 suojusten ja turvalaitteiden ominaisuuksista
 kunnossapitotöiden turvallisuudesta
 varoituslaitteista ja merkinnöistä
 määräyksiä pätevyyksistä mm. trukin ja henkilönostimen käyttöön
 hallintalaitteiden ja ohjausjärjestelmien vaatimuksista
Trukit ja muut siirtovälineet: Siirto- ja nostolaitteiden kuljettaja tulee perehdyttää sekä työpaikan olosuhteisiin että käyttämäänsä koneeseen. Trukkien käyttöön tarvitaan aina työnantajan kirjallinen lupa. Trukin
oveen voidaan esimerkiksi laminoida niiden henkilöiden nimet, joille työnantaja on myöntänyt luvan sen
kuljettamiseen. Luvallisuus koskee myös tavaraa noutavia kuljettajia. Trukkien luvaton käyttöönotto on
estettävä. Turvavyö on pakollinen vastapaino- ja kylkitrukeissa, mutta sellainen voi olla muissakin malleissa. Sitä on silloin käytettävä. Kuljettaja on suojattava putoavilta esineiltä esimerkiksi turvakatoksella. Myös
ympärikaatuminen tulee estää rakenteellisesti.
Hyllystön käytössä keskeisiä turvaohjeita:
 Hyllyihin ei saa kiivetä.
 Kalusteet on pidettävä jatkuvasti hyvässä
kunnossa.
 Hyllystöt on kiinnitettävä tasaiselle ja kantavalle alustalle kuten betonilattiaan tai anturaan.
 Asennuksen yhteydessä on toteutettava
asennustarkastus, ja lisäksi valmistajat suosittelevat vuosittain tehtäväksi määräaikaistarkastusta.
 Vaakapalkkien kiinnitys on aina varmistettava sokalla.
 Jokainen hyllystö on varustettava kuormituskyltillä, joka ilmaisee suurimmat sallitut
kuormat.
 Käyttäjät on myös opetettava tulkitsemaan
kuormituskylttejä oikein
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Hyllystön rakennetta ei saa muuttaa varmistamatta vaikutuksia sallittuihin kuormituksiin.

Kuva: Constructor Finland Oy

Vaaralliset kemikaalit ja ongelmajätteet on sijoitettava turvalliseen paikkaan. Ne voivat edellyttää paloosastoidun, vuotoilmaisilla ja hälytyslaitteilla varustetun tilan. Yksittäispakatuille tuotteille riittää usein
niille suunniteltu metallikaappi. Vaarallisia aineita varastoitaessa on tarkistettava myös yhteenkuormausmääräykset. Tilat ja kaapit on merkittävä näkyvästi.
Vaara/kuormitus-tekijä
esimerkki ongelmasta
Koneiden sijainti. Kelmutuskone on tilanpuutteen takia jouduttu asentamaan kulkuoven
viereen, missä on jatkuvasti vaara tulla ajoneuvojen tönäisemäksi. Lisäksi kylmällä kelillä
ovesta tuleva veto aiheuttaa ongelmia.
Koneiden kunto. Käytössä on jo käyttöikänsä
saavuttanut vastapainotrukki. Sitä käytetään
”hätävarana”, kun kaikki ”kunnossa” olevat
trukit ovat varattuina. Trukki ei ole säännöllisen huollon piirissä.

Hyllystöjen kunto. Kuormalavahyllystön rakenteissa on useita taipumia sekä pylväselementeissä että vaakapalkeissa.

Hallintalaitteet. Siltanosturin kaapeliohjaimen
merkinnät ovat kuluneet niin, ettei ulkopuolinen saa niistä selvää. Ohjainta ei ole uusittu,
koska oletetaan kaikkien tietävän ohjaus- yms
suunnat.
Konekohtaiset kulkutiet ja työtasot. Katon
rajassa olevalle ilmastointikoneelle huolto on
tehty tilapäisjärjestelyin käyttämällä nojatikkaita. Ongelmana on ollut myös tarvittavien varaosien nosto huoltokohteeseen.
Työntekijöiden opastus ja työtavat. Koneiden ja laitteiden käyttöohjeet ovat puutteellisia
tai ovat vain englanninkielisenä. Koneita käyttävät usein henkilöt, joille ei ole annettu minkäänlaista koulutusta tai opastusta niiden käyttöön.
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Ratkaisu / hallintakeino
Koneelle löydettiin uusi parempi paikka, jossa koneen toiminta-alue myös suojattiin tukevilla suojakaiteilla. Samalla korjattiin myös rikkoutunut jalkapoljin.
Kyseinen trukki on laiton ja se on poistettava käytöstä. Huonokuntoisen trukin käytöstä tulee kieltäytyä. Käytännössä on havaittu trukkien pysyvän hyvässä kunnossa, kun niitä tarkkaillaan jatkuvasti ja
huolletaan määräajoin ja niille on nimetty vastuuhenkilö. Trukit eivät tahdo pysyä kunnossa, mikäli
ne ”eivät ole kenenkään”.
Erilaiset törmäyksen merkit viittaavat huonoon turvallisuuskulttuuriin, johon on puututtava jämäkästi.
Hyllystön rakenteiden taipumille on olemassa tarkat
rajat, mutta ne ovat vain seurauksien toteamiseksi.
Tärkeintä on ennalta ehkäistä törmäykset kuljettajien oikealla asenteella ja varmistamalla hyllystöjen
turvaosien olemassaolo ja kunto.
Hallintalaitteiden tulee olla ehjät ja varustettu näkyvillä ja ymmärrettävillä tunnuksilla. Kyseinen ohjain
tulee siis heti uusia. Vahingot tällaisissa tilanteissa
voivat sattua erityisesti tilapäisille työntekijöille tai
kesäharjoittelijoille.
Käyttö- ja huoltokohteisiin tulee olla turvalliset ja
riittävän leveät kulkutiet ja työtasot. Mikäli kohteissa
käydään harvoin ja sinne ei voida rakentaa pysyvää
kulkutietä, tulee käyttää tarkoitukseen soveltuvaa
henkilönostinta tai trukkiin asennettavaa virallista
henkilönostokoria.
Koneiden ja laitteiden käyttöön liittyvät käyttö- ja
huolto-ohjeet ovat työpisteellä käytettävissä. Henkilökunnalle on annettu opastus koneiden ja välineiden turvalliseen ja oikeaan käyttöön. Koneita ja työvälineitä käytetään vain niiden suunniteltuun käyttötarkoitukseen ja niiden käyttöä valvotaan asianmukaisesti. Työntekijä käyttää tarkoituksenmukaisia,
hyväksyttyjä suojaimia.

2.6. Tietoriskit
Tässä tietokortissa käydään läpi yleisimpiä logistiikkakeskuksiin kohdistuvia tietoriskejä. Tietokortissa 1.4
Tietoturvallisuuden ja rikoksentorjunnan lainsäädäntö löytyy aiheesta yleisiä ohjeita ja lisätietoa. Tietokortissa 4.8. Tietoturvallisuus ja rikoksen torjunta käsitellään käytännön toimia näiden riskien ennaltaehkäisyyn.
Tietoriskit ovat yleensä joko järjestelmien toimimattomuuden tai ihmisten tahallisesti tai tahattomasti aiheuttamia. Yrityksen tietoturvan kannalta on olennaista, että
 tiedot ovat oikein ja ajan tasalla
 tiedot ovat aina oikeiden henkilöiden saatavilla
 tiedot eivät ole niitä tarvitsemattomien henkilöiden saatavilla
Tietoturvallisuudella pyritään vaikuttamaan yllämainittuihin asioihin.

Tietojärjestelmät
Yrityksen omat tietojärjestelmät voivat aiheuttaa huomaamattomia tietoriskejä. Puutteellinen tietoturva
altistaa koko järjestelmän erilaisille viruksille, haittaohjelmille tai jopa hakkeroinnille. Tietojärjestelmän
suunnittelu- tai logiikkavirhe saattaa systemaattisesti aiheuttaa tiedon siirtymistä vääriin kohteisiin huomaamatta. Myös koodausvirheet eli bugit saattavat aiheuttaa puutteita tietoturvaan.
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Henkilökunta ja alihankkijat
Yrityksen turvallisuuskulttuuri näyttelee suurta roolia tietoturvaan liittyvissä asioissa. On tärkeää, että koko henkilöstö ja mahdolliset alihankkijat ovat saaneet vähintään omaan tehtäväänsä vaadittavan turvallisuuskoulutuksen. Pelkkä koulutus ja ohjeistus eivät kuitenkaan riitä vaan organisaatiossa on oltava varmistuskeinot sovittujen käytäntöjen toteutumiseksi.
Henkilökunnan, alihankkijoiden ja vuokratyöntekijöiden aiheuttamien tietoriskien syyt ovat yleensä inhimillisiä, jotka johtuvat esimerkiksi tietämättömyydestä, huolimattomuudesta, ajattelemattomuudesta tai
välinpitämättömyydestä. Työntekijät saattavat pitää tärkeää tietoa esille papereilla tai näyttöpäätteillä
ulkopuolisten nähtävinä. Tavara- tai tuotetietojen suullinen jakaminen ulkopuolisille tahallisesti tai tahattomasti voi myös olla suuri tietoriski. Joskus edellä mainittuihin riskeihin liittyy rikollisuus, johon palataan
tämän tietokortin lopussa.

Vieraat ja asiakkaat
Logistiikkakeskuksissa vierailevat ryhmät ja asiakkaat sekä tavara-ajoneuvojen kuljettajat muodostavat
myös tietoriskin. Vierailun aikana on mahdollista, että vierailijat näkevät tai saavat käsiinsä heille kuulumatonta tietoa tuotteista tai toimintatavoista. Kamerakännykät luovat uuden turvallisuusriskin.

Rikolliset
Rikollisten aiheuttamat tietoriskit logistiikkakeskuksia kohtaan ovat yleisimmin hakkerointi, urkkiminen tai
soluttautuminen. Teollisuusvakoilua voidaan myös pitää eräänlaisena tietoriskinä.
Hakkeroimalla yrityksen tietojärjestelmään rikolliset voivat saada arvokasta tietoa jonkin arvotavaran liikkeistä tai etsiä heikkoja kohtia laitoksen turvajärjestelmistä. Urkkimisilla voidaan saada arvokasta tietoa
yrityksen henkilökunnalta koskien arvotavaroita tai turvajärjestelmien heikkouksia. Työntekijä ei välttämättä itse tiedä, mitä asioita ei saisi ulkopuolisille vuotaa tai hän saattaa olla kiristyksen kohteena. Joskus
rikolliset hakeutuvat itse sellaisiin työtehtäviin, jossa on mahdollista saada arvokasta tietoa.
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2.7. Palo- ja ympäristövahingot
Palo- ja ympäristöriskit
Pieni palonalku voi johtaa vakavaan suuronnettomuuteen. Säiliöauton pumpun vuoto voi johtaa vakavaan
ympäristövahinkoon. Palo- ja ympäristöriskiä voidaan pienentää merkittävästi riskien tunnistamisen jälkeen, usein kohtuullisin kustannuksin. Siisteys ja järjestys sekä oikeat toimintatavat, esimerkiksi alkusammutuskaluston ja torjuntavälineistön käytön osaaminen, vahingon sattuessa pienentävät riskiä merkittävästi. Esimerkiksi tulipaloissa menehtyy vuosittain lähes sata ihmistä. Eniten tulipaloja aiheuttaa ihmisten
oma toiminta. Kohtalokkaita tulipaloja syntyy usein pienistä virheistä: tupakointi, huolimaton avotulenkäyttö, tulityöt, tuhopoltot, käytössä olevat vialliset sähkölaitteet jne. Paloturvallinen rakentaminen, riskien tunnistaminen ja omatoiminen palonehkäisy ovat avaintekijät henkilö- ja paloturvallisuuden varmistamiseksi. Oikeat asenteet ja turvalliset toimintatavat ennaltaehkäisevät merkittävästi palo- ja ympäristövahinkoja.
Rakennusten ja tilojen suunnitteluvirheet
 Logistiikkakeskuksen suunnittelussa on kahdenlaisia virhemahdollisuuksia paloturvallisuuden
näkökulmasta: rakenteelliset virheet tai käyttötarkoituksen suunnitteluun liittyvät virheet.
 Rakenteelliset suunnitteluvirheet saattavat suurentaa palon syttymis- ja leviämisriskiä tai vaikeuttaa
sammutusta ja evakuointia.
 Käyttötarkoituksen suunnitteluun liittyvät virheet ovat esimerkiksi vääränlainen layout-suunnittelu
tietyille tuotteille ja niiden käsittelytavoille.
 Tulipalon leviämisriski kasvaa, jos sammutusjärjestelmät eivät ole palomääräysten mukaisia tai niitä ei
ole testattu määräajoin.
 Riskinä on myös, että sammutusaine ei ole sopivaa säilytettävälle tavaralle tai aineelle.
Henkilöstön osaamisen ja osallistumisen puute
 Henkilöstön osaamisen puute, välinpitämättömyys tai toimintakyvyn puute onnettomuustilanteissa
ovat suurimpia palo- ja ympäristöturvallisuuden riskeistä.
 Henkilöstö saattaa omalla virheellisellä toiminnallaan aiheuttaa palon syttymisen tai leviämisen.
 Toimintakyvyttömyys tai väärä toiminta onnettomuustilanteissa voivat aiheuttaa normaalia suurempia
tuote-, kiinteistö- tai jopa henkilövahinkoja.
Koneiden ja laitteiden kunnossapidon laiminlyönti
 Epäkuntoiset, likaiset ja pölyiset koneet ja laitteet ovat merkittävimpiä onnettomuuksien ja palovaarojen aiheuttajia.
 Työntekijän kiire tai kannustinjärjestelmän epäkohta voi aiheuttaa vikailmoitusten laiminlyöntiä.

Kiinteistön siisteyden ja kunnossapidon laiminlyönti
 Kiinteistön siisteyden ja kunnossapidon laiminlyönti nostaa onnettomuusriskiä merkittävästi. Koskee
erityisesti kulkuteitä ja työskentelyalueita.
 Roskien ja pölyn kerääntyminen koneiden ja sähkölaitteiden läheisyyteen lisää palovaaraa.
 Poistumisteiden tukkeutuminen vaikeuttaa evakuointia ja pelastustoimintaa onnettomuustilanteissa.
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Vaara/ kuormitustekijä
Tiloissa on runsaasti ylimääräistä
palavaa jätettä esimerkiksi kuormien
purkamisessa syntynyttä kartonkijätettä. Palo-ovien aukipitäminen
kiilattuna on normaalia toimintaa.

Tulitöiden ohjeistus on puutteellinen
eikä tupakointipaikkojen merkintöjä
noudateta

Sähkölaitteet ja -johdot eivät ole
huollon ja tarkastuksen piirissä

Alkusammutusvälineistö ei ole kohteen paloriskien mukainen eikä henkilöstö osaa sitä käyttää

Poistumistiet ovat puutteellisesti
merkitty ja niiden edessä pidetään
jatkuvasti ylimääräistä tavaraa

Kemikaalien ja kaasujen ym. pääsy
viemäriin, vesistöön, maaperään tai
ilmaan on mahdollista
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Ratkaisu /hallintakeino
Paloturvallisuus ja tiloissa oleva palokuorma (palavien aineiden määrä) on huomioitu rakennesuunnitelmissa (esim.
sprinklerit, palo-osastot ja -muurit). Erityistä huomiota on
kiinnitetty paloa edistävien aineiden tai materiaalien varastointiin. Tällaisia ovat esim. palavat nesteet ja kaasut, pakkausmateriaalit, tyhjät lavat, palavat jätteet, trukkien latauspisteet jne. Ulkona olevat (lava)varastot sekä jätekatokset
ovat vähintään 10 m etäisyydellä rakennuksista, mikäli rakennuksissa ei ole asianmukaisia palomuureja. Palo-ovia ei
ole kiilattu auki, eikä niiden sulkeutumisalueella ole sulkeutumista estäviä tavaroita tms. Savu- ja ilmanvaihtohormit
nuohotaan säännöllisesti, läpiviennit on suojattu.
Lähtökohtana syttymisen mahdollistavan tulen, lämmön tai
kipinän tms. estäminen. Tupakointi, avotulen tekeminen sekä
kipinöinti (staattinen sähkö, muu kipinöinti) on palo- ja räjähdysvaarallisissa tiloissa estettävä. Kieltoa on valvottava ja
asiattomien pääsy vaara-alueelle estettävä. Itsesyttyvät aineet ja materiaalit on varastoitu asianmukaisesti. Tulitöiden
tekeminen on ohjeistettu. Tulitöitä saa tehdä vain henkilö,
jolla on voimassa oleva tulityökortti. Tulitöissä on huolehdittava suojauksesta, alkusammutusvalmiudesta ja jälkivartioinnista.
Sähkölaitteiden, -keskusten ja -johtojen tulee olla kunnossa
ja oikein mitoitetut. Väliaikaisia ”korjauksia” tai teippivirityksiä
ei saa olla. Valaisimien on oltava olosuhteisiin soveltuvat,
esim. toimistoihin soveltuvat kohdevalaisimet eivät välttämättä sovellu tehdassaliin. Sähkökytkentöjä saa tehdä vain ammattitaitoisen asentajan toimesta tai valvonnassa. Pölynpoistoon (huom. taukotuvan jääkaappi) ja tuuletukseen on kiinnitetty huomiota
Alkusammutusvälineet on hyvin merkitty ja niille on esteetön
pääsy. Perustilanteessa vaaditaan yksi 6 kg:n sammutin al2
kavaa 300 m kohden. Suositus on, että sammuttimelle ei ole
30 m pidempää matkaa. Mahdollisia pikapaloposteja käytetään säännöllisesti esim. pesemisessä, jotta tiivisteet pysyvät
ehjinä, niitä osataan käyttää ja laitteet tulee testattua säännöllisesti.
Hätäpoistumisen on oltava mahdollista kaikista tiloista ilman
avaimia, eivätkä poistumistiet saa olla edes väliaikaisesti tukossa. Poistumistiemerkintöjen on näyttävä kaikille työalueille, myös pimeässä ja sähkökatkon aikana. Huom. poistumisteitä ei voi merkitä liian hyvin.
Kemikaalitiloissa on asianmukaiset öljynerotus- tai saostuskaivot, sulkumatot ym. sekä tarvittavat kaasunilmaisimet.
Ympäristölle ja ihmisille haitalliset höyryt kerätään talteen,
suodatetaan tai ohjataan vaarapaikoista pois. Maaperä on
suojaeristetty asianmukaisesti ja riittävän laajalta alueelta.
Myös lastausalueiden suojaus on huomioitu.

2.8. Tuote- ja kiinteistövauriot
Logistiikkakeskuksissa ilmenee monia tuote- ja kiinteistövaurioihin liittyvä riskejä. Riskit aiheutuvat
useimmiten työympäristön ylläpidon, huollon ja kunnossapidon laiminlyönneistä, vääristä työkone- ja kalustovalinnoista tai ihmisten virheellisestä toiminnasta. Keinoja näiden riskien minimoimiseen käydään
tarkemmin läpi tietokortissa 4.7 Kiinteistön huolto ja kunnossapito, käytönaikainen paloturvallisuus.

Suunnitteluvirheet





Rakenteelliset riskit ovat esimerkiksi kuormitukseen liittyviä suunnitteluvirheitä, kuten hyllystön
kantavuuden alimitoituksesta.
Rakenteiden ja rakennusmateriaalien valinnassa on riski, että ne eivät kestä vallitsevia sääolosuhteita. Logistiikkakeskusten pitäisi olla veden ja jään kestäviä useita vuosia. Kattojen pitäisi kestää
ainakin hetkellisesti suuria lumimassoja talvisin.
Toiminnallisuuteen liittyviä rakennesuunnitteluvirheitä ovat esimerkiksi layoutiin liittyvät epäkohdat, jotka voivat lisätä esimerkiksi ajoneuvojen törmäysriskejä.
On tärkeää, että laitoksen käyttötarkoitus ja prosessit otetaan huomioon logistiikkakeskuksia
suunniteltaessa.

Henkilöstön osaaminen




Henkilöstön osaamisen puute on suuri turvallisuusriski käsiteltäville tuotteille, rakenteille ja alueella asioiville ja työskenteleville ihmisille. Riski on suuri varsinkin vuokratyöntekijöiden ja alihankkijoiden kohdalla.
Väsymyksestä, huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä johtuvat käsittelyvirheet voivat
aiheuttaa tapaturmia, kiinteistö- ja tuotevaurioita tai lähetysvirheitä.
Selkeät toimintaohjeet, koulutus ja johtaminen ovat avainasemassa näiden riskien minimoimisessa.

Kiinteistön ja työympäristön kunnossapito
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Kiinteistön huoltojen laiminlyönti on iso riskitekijä tapaturmien ja toiminnan jatkuvuuden kannalta.
Siisteyden puute ja epäjärjestys työskentelytiloissa lisäävät merkittävästi onnettomuusriskiä ja vähentävät työtehoa. Myös varastoitavien tavaroiden katoamisriski kasvaa.
Väärin sijoitetut tavarat tai materiaalit saattavat lisätä tulipaloriskiä ja haitata evakuointia.
Selkeät toimintaohjeet tilojen siisteydestä ja kiinteistön kunnossapitosuunnitelma vähentävät näitä riskejä.

Laitteiden ja koneiden kunto





Koneiden ja laitteiden määräaikaishuoltojen laiminlyönti on iso riskitekijä tapaturmien ja toiminnan jatkuvuuden kannalta. Laitteiden elinkaaret myös lyhenevät ilman säännöllistä huoltoa ja
kunnossapitoa
Palonarkojen koneiden ja laitteiden seurantajärjestelmän puute lisää paloriskiä.
Tuottavuuteen perustuvat henkilöstön kannustinjärjestelmät saattavat vähentää koneiden vikailmoittelua. Työvuoro tehdään loppuun, vaikka koneessa ilmenisi selkeitä vian merkkejä, esimerkiksi
ylikuumenemista.
Määräaikaishuollot, kunnossapito-ohjelmat sekä henkilöstön koulutus ja valvonta pienentävät näitä riskejä.

Rikokset
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Logistiikkakeskuksiin kohdistuvien rikosten motiiveina ovat tyypillisesti taloudellisen hyödyn tavoittelu, tuotteeseen tai toimintaan kohdistuva haitanteko tai ilkivalta.
Omaisuusrikosten lähtökohtana on useimmiten tieto rahan arvoisen tavaran olemassaolosta ja sijainnista. Työntekijä on usein tahattomasti tai tahallisesti osallisena joko tiedon vuotajana tai tekijänä. Rikoksen tekijä käyttää yleensä hyväkseen vuodettuja tavaran sijaintitietoja ja turvajärjestelyjen puutteita.
Ilkivalta on yleensä hetken mielijohteesta toteutettavaa tuhotyötä rakennusta tai muuta infrastruktuuria kohtaan.
Sabotaasi on suunniteltua tuhotyötä joko rakennusta tai sen sisällä olevia tuotteita kohtaan. Taustalla on yleensä jokin periaatteellinen tai eettinen motiivi. Tarkoituksena on aiheuttaa taloudellista
tai imagollista vahinkoa liiketoiminnalle tai organisaatiolle.
Rikoksia pyritään torjumaan muun muassa kiinnittämällä erityistä huomiota rekrytointiin, henkilöstön koulutuksella, selkeällä tietoturvapolitiikalla sekä turvajärjestelyillä ja -laitteilla.

3.0. Laitoksen periaatesuunnittelu
Logistiikkakeskuksen suunnittelun aluksi määritellään laitoksen käyttötarkoitus joko ennalta määrättyyn
logistiikkatoimintoon tai yleispäteviin toimintoihin, joiden tarkka sisältö ei ole laitosta suunniteltaessa tiedossa. Samalla hahmotellaan toimintatavat ja prosessit, joita laitoksen tulee palvella. Tämän pohjalta määritellään suunnitelmalle tavoitteet. Mikäli vaihtoehtoja on, haetaan tavoitteiden kannalta edullisin sijaintipaikka.

Suunnittelun tavoitteet







Käyttäjien määrä ja toimintatavat
Kapasiteettitarve ja maa-alueet
Turvallisuusnormien ja -tason valinta
Toimintatavat ja prosessit
Koneet ja kalusto
Turvallisuustavoitteiden vaatima toimintojen erottaminen toisistaan

Riskianalyysi ja turvatoimet
Toiminnalle laaditaan riskianalyysi ja määritellään sen pohjalta rakenteelliset ja muut tilojen suunnitteluun
vaikuttavat turvatoimet. Lähtökohtana ovat yleiset yrityksen suojeltavat arvot: ihmiset, ympäristö, yhteiskunta, omaisuus, tieto ja maine. Kolme ensimmäistä arvoa ovat lakisääteisesti suojeltuja ja kolmeen viimeiseen määrittyvät intressiryhmien vaatimukset. Alla oleva kuva esittää yritystoiminnan riskejä yleisellä
tasolla.

Poliittiset
Liiketoiminta - Markkinat
riskit
Toiminta

Turvallisuus riskit
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Työturvallisuus
Rikokset

Lait, protektionismi, konfliktit

Teknologia, asiakkaat, rahoitus

Tuotteet, laatu, toimituskyky,
tietoturva

Tapaturmat, työkyky, tuote- kiinteistö- ja konevauritot,
tulipalot, ympäristövahingot

Varkaudet, petokset, sabotaasi

Riskianalyysin vaiheet
Alla oleva taulukko kuvaa riskianalyysin ja sen pohjalta suoritettavien turvatoimien yleistä kulkua. Logistiikan turvallisuusriskien analysointia on tarkemmin kuvattu tietokortissa 4.3 Työn vaarojen tunnistaminen ja
riskinarviointi.
Riski =

Tietty uhka

voi toteutua

suojattavassa
kohteessa

ja aiheuttaa
seurauksia,

jotka on
korjattava

Riskianalyysi

Analysoi, mitä
voi tapahtua

Arvioi todennäköisyys

Tunnista
kohteet

Arvioi
seuraukset

Määrittele riskin
suuruus

Turvatoimet:
Ennalta
ehkäisy

Pienennetään
toteutumisen
todennäköisyyttä

Havaitsemisen parantaminen

Nopeutetaan
seurausten
rajoittamiseen
ryhtymistä

Seurausten
rajoittaminen

Pienennetään
toteutuneen
uhkan
seurauksia

Jälkihoito

Palautetaan
toiminta ja
ympäristö
ennalleen

Alla olevassa kuvassa on lueteltu yritystoiminnan riskien minimointiin vaikuttavia metodeja.

Poliittiset
Liiketoiminta- Markkinat
riskit
Toiminta

Turvallisuusriskit
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Työturvallisuus
Rikokset

Lain mukaiset toimintatavat (ennakoidusti),
ongelmien kiertäminen tai sopeutuminen

Ajantasainen teknologia, hankintalähteet,
asiakaspalvelu, terve tase

Tuotteet, laatu, toimituskyky, prosessit
tietoturva, koulutus, vakuuttaminen

Hyvä yöympäristö, turvalliset työtavat, koneet ja
kalusto, hyvä osaaminen ja asenne

Kulunvalvonta, rakenteet, havaitseminen
tietoturva, koulutus

3.1. Tontin käyttösuunnitelma
Tontin käyttösuunnitelman tarkoitus on määritellä logistiikkakeskuksen kulkutiet, pysäköintialueet, rakennusten sijainnit ja mahdolliset vaarallisten aineiden käsittely- ja suoja-alueet. Suunnitelmassa toiminnot
sijoitellaan avoimille ja valvotun kulun alueille sekä suunnitellaan aitojen ja muiden kulkuesteiden paikat.
Avoimelle alueelle sijoitetaan:
 laitoksen kulunvalvonnan vaatimat ajotiet ja kevyen liikenteen väylät sekä selvittely- ja käännytysalueet,
 asiakaspalvelutilat ja -pysäköintialue,
 etäisyyksien salliessa henkilökunnan ja vierailijoiden pysäköintialue sekä autoille että kevyen liikenteen välineille,
 raskaiden ajoneuvojen odotusalue.
Muut toiminnot sijoitetaan turvatoimialueelle, jolle pääsyä valvotaan. Suositeltavia kulunvalvonnan periaatteita ovat muun muassa alla mainitut.
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Kulunvalvonnalla estetään valitun turvallisuustason edellyttämällä tavalla ajoneuvojen ja henkilöiden pääsy sellaisille alueille ja sellaisiin tiloihin, joissa liikkumista työtehtävien suorittaminen ei
vaadi.
Kulunvalvonnan ulkopuolelle jätetään avoimelle alueelle sijoitettavat toiminnot, jota ei voi tai ei
kannata kulkuluvittaa, kuten asiakaspalvelu ja kulkulupien haku.
Henkilökunnan kulunvalvonta pyritään järjestämään jalankulkuporteilla, joista on pääsy sosiaalitiloihin ja työpisteisiin.
Vierailijat ohjataan asiakaspalvelutiloihin, joista heidät saatetaan eteenpäin tai annetaan väliaikainen kulkulupa.
Rakennuksen sisätilat jaetaan kulkuoikeuksien mukaisiin vyöhykkeisiin, joiden rajoilla on kulunvalvonta.
Rahtiliikenteen kulunvalvonta suoritetaan manuaalisella tai automaattisella tunnistuksella, joka
vilkkaimmissa kohteissa kannattaa integroida laitoksen ohjausjärjestelmiin.
Asiattomat ajoneuvot käännytetään pois jo avoimella alueella.

Rakennusten ja ajoväylien sijoittelun periaatteet:
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Asiakaspalveluun ja kulkulupien myöntämiseen tarvittaviin tiloihin on oltava pääsy avoimelta alueelta.
Raskaiden ajoneuvojen lastaus- ja purku- sekä kääntöalueet on suunniteltava riittävän väljiksi ja
peruuttaminen lastauspaikoille on järjestettävä niin, että kuljettaja pystyy käyttämään pääosin vasemman puoleista peiliä.
Lastaus- ja purkauspaikkojen kallistusten tulisi olla vähäisiä.
Ajoneuvojen saapuvan ja lähtevän liikenteen risteämistä tulisi välttää.
Työkoneiden liikkumisväylät on oltava erillään rahtiajoneuvojen liikkumisalueista ja varsinkin kääntymisalueista.
Tarvittavat jalankulkutiet on sijoitettava erilleen kaikkien ajoneuvojen liikkumisalueista ja ajoteiden ylitykset hyville näkemäalueille. Jalankulkutiet on pyrittävä järjestämään mahdollisimman
suoriksi ja lyhyiksi, jotta niitä käytettäisiin.
Risteysten minimointi, tarvittavat risteysalueet hyville näkemäalueille
Rakennukset ja tavaroiden säilytysalueet pitää suunnitella niin, että mikään prosessi ei ylitä rautatietä tai ylityspaikka on vähintään turvallistettu esim. puomein.
Mikäli alueelle tulee rautatie, joka on useammalle laitokselle yhteinen, tarvitaan vähintään kaksi
raidetta, joista toinen toimii vaunujen siirtoraiteena.
Yleensä rautatie kannattaa sijoittaa tontin reunalle varastotilojen taakse sekä muilla ajoneuvoilla
tapahtuva tavarankäsittely rakennuksen toiselle puolelle.
Jos valittu turvataso vaatii ulkoalueiden kameravalvontaa, rakennukset ja rakenteet sekä istutukset eivät saa muodostaa katvealueita.

3.2. Huonetilaohjelma ja rakenteet
Logistiikkakeskusten layoutissa pitää suunnitella tarkkaan miten sisä- ja ulkotilat käytetään mahdollisimman optimaalisesti niin tuottavuus- ja kuin turvallisuusnäkökulmasta. Kustannustehokkaimmin tässä onnistutaan, kun turvallisuus sisällytetään toimintaprosesseihin toiminnan luonteviksi osiksi. Huonetilaohjelma laaditaan kiinteistössä suoritettavien logistiikkatoimintojen prosessien mitoitusperusteiden mukaisesti. Ohjelmassa otetaan huomioon valitun turvallisuustason ja normien mukaiset rakenteelliset turvallisuustekijät, joilla vähennetään onnettomuuksia, parannetaan paloturvaa ja ennaltaehkäistään rikoksia.
Asiakaspalvelu ja kulkulupien haku






Turhien valvontakustannusten välttämiseksi asiakaspalvelutiloihin ja vieraiden vastaanottoon tulisi
olla pääsy tontin avoimelta alueelta. Samoin tiloihin, joista haetaan kulkuluvat esim. rahtiasiakirjojen perusteella valvotun kulun alueille, olisi hyvä olla pääsy suoraan avoimelta alueelta.
Asiakaspalvelutiloista on suora pääsy muihin avoimen alueen tiloihin kuten henkilökuntaan kuulumattomien sosiaali- ja ruokailutiloihin, jos toiminnan luonne edellyttää tällaisia tiloja.
Kulkutiet asiakaspalvelusta kulunvalvotulle alueelle ovat rakenteellisesti helposti valvottavissa ja
suljettavissa.
Kulkutiet ovat henkilökunnan valvottavissa luontevasti normaalin työskentelyn ohella.
Asiakaspalvelutilojen layout on sellainen, että henkilökuntaan kuulumattomien ei ole mahdollista
päästä käsiksi tilassa oleviin tietojärjestelmälaitteisiin eikä nähdä tietokoneiden näyttöjen sisältöä,
pakkauksissa olevia lähetystietoja tai käytettäviä paperidokumentteja.

Rahtiajoneuvojen kuljettajat


Ainakin osa rahtiajoneuvojen kuljettajien työtehtävistä logistiikkakeskuksen alueella tapahtuvat
kulunvalvotulla alueella ja osittain myös suurten turvallisuusvaatimusten kohteissa tai niiden läheisyydessä.
 Varsinkin logistiikkakeskuksissa, joissa käy paljon toimittajan tai asiakkaan valitsemia ajoneuvoja,
sisätilojen kulkulupavälineen luovuttaminen kuljettajalle ja pois kerääminen ennen alueelta poistumista muodostaa toiminnalle lisäkustannuksia. Usein on edullisempaa tehdä rakennusten layout
sellaiseksi, että kuljettajat pääsevät ajoneuvojen kulunvalvonnan piirissä olevalta ulkoalueelta kuljettajille sallittuihin tiloihin ilman kulunvalvontaa.
 Lastaus- ja purkausalueilla kuljettajien liikkumisen rajaaminen kulunvalvonnan mahdollistavilla rakenteilla on ristiriidassa tavarankäsittelyprosessin tehokkuuden kanssa. Layoutissa on käsiteltävän
tavaran turvallisuustarpeiden perusteella harkittava, miten tietyllä lastausovella työskentelevän
kuljettajan sallittu liikkumisalue rajataan ja merkitään sekä miten rajojen ylittäminen havaitaan ja
estetään.
Sosiaalitilat
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Työntekijöiden sosiaalitilat on hyvä sijoittaa kulunvalvotulle vyöhykkeelle.
Jos laitoksessa on useita turvallisuusvyöhykkeitä, työntekijöiden pitäisi päästä sosiaalitiloista omille työskentelyalueilleen oman turvatasonsa kulkuoikeuksilla.

Käsittelyalueet




Käsittelyalueen tulee olla riittävän väljä ja kulkuteiden mahdollisimman esteettömät. Koneiden
liikkumista ihmisten työskentelyalueella tulisi välttää. Erikokoisten ja –nopeuksisten käsittelykoneiden liikkumista samoilla alueilla tulisi välttää.
Jos alueella syntyy pakkausjätettä, käsitellään kierrätettäviä kuljetusyksiköitä tai tarvitaan pakkausmateriaalia, näille on varattava riittävät säilytystilat kulkuteiden ulkopuolelta.
Jos henkilökuntaan kuulumattomat kuljettajat osallistuvat lastaukseen tai purkaukseen, tulee
kuormaan kuuluvien kollien sijoituspaikan olla selkeästi merkitty ja riittävän erillään muiden
kuormien sijoituspaikoista. Kuljettajille sallittu liikkumisalue on selkeästi rakenteellisesti rajattu tai
merkitty riippuen käsiteltävien tavaroiden turvallisuusvaatimuksista.

Varastointialueet




Käsiteltävän tavaran luonteen ja prosessin vaatimusten perusteella harkitaan varastotilan osastointi tai palomääräysten mukainen palosuojaus esimerkiksi sprinklaamalla.
Erityyppisten varasto-osien koneiden ja ihmisten liikkumisväylät tulee eriyttää varastotiloista käsittelyalueille.
Jos tiloissa käsitellään korkean turvallisuuden vaativia tavaroita, varastotilan layoutissa on otettava huomioon arvotavaran säilytystilojen rakenteellinen eristäminen sekä käytettävän turvatekniikan ja kulunvalvonnan vaatimukset.

Tietotekniikka- ja muut laitetilat





Tietotekniikka-, kiinteistövalvonta- ja turvajärjestelmien keskuslaitteistojen tilat olisi hyvä sijoittaa
erilleen vilkkaista kulkureiteistä.
Tilojen tulisi olla riittävän paloturvallisia ja murtovarmoja sekä niihin pääsy rajoitettavissa kulunvalvonnalla.
Tiloihin pitäisi sijoittaa vain sellaisia laitteita ja varaosia, jotka eivät vaadi muiden kuin yllämainittujen asioita hoitavien henkilöiden pääsyä tiloihin.
Pääsy laitetiloihin johtaviin kaapelireitteihin pitää olla riittävästi estetty.

Kulunvalvonta
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Jos laitokselle valittu turvataso edellyttää useampia turvavyöhykkeitä, ne on rakenteellisesti eristettävä toisistaan siten, että vyöhykkeiden välistä kulkua voidaan rajoittaa.
Turvavyöhykkeet tulisi suunnitella siten, että kulkuoikeusristiriitoja ei synny.

3.3. Kiinteistö- ja turvatekniikka
Valtaosa kiinteistöjen turvatekniikasta sekä osa tietotekniikan vaatimuksista toteutetaan rakennusvaiheessa. Rakennukselle periaatesuunnittelussa asetettujen toiminnallisten ja turvallisuustavoitteiden vaatimukset on otettava huomioon rakennussuunnittelussa ja järjestelmien vaatimat erikoissuunnitelmat on
tehtävä rakennussuunnittelun yhteydessä.

Varastointiolosuhteet



Kiinteistötekniikan päätarkoitus on säilytettävien tavaroiden vaatimien olosuhteiden ylläpito (ilmastointi, lämpötila, kosteus ja valaistus, joka edistää myös kulunvalvontaa ja työturvallisuutta).
Vaativammissa olosuhteissa kiinteistö on anturoitava riittävästi ja kiinteistöhälytysten välitys korjaustoimenpiteitä hoitaville on järjestettävä.

Kulunvalvonta







Ulkoalueiden ja sisätilojen kulunvalvonnan tavoitteet syntyvät logistiikkakeskuksessa käsiteltävän
tavaran ja niiden asiakkaiden turvallisuusvaatimuksista sekä operaattorin omista tavoitteista.
Vähäisten turvallisuusvaatimusten mukainen kulunvalvonta voidaan toteuttaa ilman tekniikkaa lukituksilla ja kouluttamalla henkilökunta seuraamaan ja ohjaamaan laitoksessa asioivia ajoneuvoja
ja henkilöitä.
Jos tarvitaan useampia turvallisuusvyöhykkeitä, kulunvalvonta on hoidettavissa ainoastaan teknisillä kulunvalvontajärjestelmillä.
Ajoneuvojen kulunvalvonnassa tunnistustekniikan valintaan vaikuttaa kävijöiden satunnaisuusaste.
Jos valtaosa ajoneuvoista on vakiokävijöitä, voidaan käyttää RFID-tekniikkaa ja muita tunnistusvälineitä. Satunnaisille kävijöille sopii paremmin rekisterikilven tunnistus tai muu välineetön tunnistus.
Henkilökunnan kulunvalvontaan sisätiloissa sopii RFID-tekniikka ja vaativissa olosuhteissa jotkin
biometriset tunnistusmenetelmät.

Kuva: Vuosaaren satama (Visy)
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Rikosilmoitusjärjestelmät





Logistiikkakeskusten rikosilmoitusjärjestelmillä pyritään havaitsemaan asiattomat kulkijat ja tunkeutumisyritykset kielletyille alueille.
Tavanomaisin seurantajärjestelmä on valvontakamerat. Kameroita käytettäessä on suunnittelussa
otettava huomioon kameroiden näkemäalueet ja riittävä valaistus myös seisonta-aikoina. Jotta
kamerajärjestelmä toimisi hälytysjärjestelmänä, tarvitaan myös ihminen seuraamaan kamerakuvia. Valvomojärjestelyt on suunniteltava.
Liike- ja ovitunnistimet yms. tunkeutumisen havainnointivälineet mahdollistavat seurannan automatisoinnin. Hälytyksen siirto toimijoille on järjestettävä.

Paloilmoitus- ja sammutusjärjestelmät





Palomääräysten mukaiset järjestelyt ovat useimmiten riittävät.
Nyrkkisääntönä varastojen ja terminaalien alkusammuttimien määrälle: yksi 6 kg:n sammutin alkavaa 300 m2 kohden ja lähimmälle sammuttimelle etäisyys korkeintaan 30 m.
Sammutusjärjestelmien ja antureiden valinnassa on otettava huomioon sammutusaineen sopivuus
tiloissa säilytettäville tavaroille tai aineille.
Jos alueella varastoidaan vaarallisia kemikaaleja, on riskinarvioinnin perusteella päätettävä vuotoilmaisimien ja keräysaltaiden tarve.

Kuva: Sammutusjärjestelmä (Uponor)
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4.0. Logistiikkakeskuksen turvallisuuden johtaminen
Turvallisuuden johtamisella tarkoitetaan: Johdon ja esimiesten toimintaa työpaikan prosessien, toimintatapojen, työolosuhteiden, henkilöstön ammattitaidon, yhteistyön ja työilmapiirin kehittämiseksi, minkä
tavoitteena on turvallisuustason ja työpaikan kilpailukyvyn jatkuva parantaminen.
Vahinkoriskien hallinta: Turvallisuuden johtamisen keskeinen tehtävä on vahinkoriskien hallinta (taulukko
1). Sillä tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään estämään vahinkojen syntyminen, rajoittamaan niiden suuruutta ja vakuuttamaan niiden varalta. Turvallisuuden johtamisen osa-alueita määrittävät suojelun kohteet. Esimerkiksi työturvallisuus koskee yrityksen työntekijöiden ja asiakasturvallisuus sen asiakkaiden turvallisuutta ja terveyttä. Paloturvallisuus on taulukon 1 luettelemista turvallisuuden osa-alueista ainoa, joka
perustuu enemmän yhteen riskiin, tulipaloon, kuin johonkin erityiseen suojelun kohteeseen. Lähes kaikkia
lueteltuja turvallisuuden osa-alueita koskee oma lainsäädäntönsä.
Taulukko 1. Turvallisuuden johtamisen tehtäväkenttä vahinkoriskien hallinnassa
Suojelun kohteet
Turvallisuus- ja
Turvallisuuden
terveysriskit
osa-alueet
 Ihmiset
 Tapaturma (onnet Työturvallisuus ja
 Omaisuus (koneet,
tomuus)
työterveys
laitteet rakenteet,
 Sairaus
 Liikenneturvallisuus
materiaalit, raha)
 Tulipalo, räjähdys
 Paloturvallisuus
 Ympäristö
 Ympäristöpäästö
 Tuoteturvallisuus
 Toiminta (käynti)
 Vuotovahinko
 Ympäristöturvallisuus
 Tieto
 Tietovuoto
 Tietoturvallisuus
 Maine
 Rikos (ilkivalta, var Rikosturvallisuus
kaus, väkivalta, ta Asiakasturvallisuus
lousrikos)
 Toimitilaturvallisuus








Turvallisuuden
johtamisen keinot
Tekniikan keinot
Ihmisen käyttäytymiseen vaikuttaminen
Organisaation toiminnan kehittäminen
Vakuuttaminen

Tavoitteena organisaation turvallisuuskulttuurin parantaminen: Hyvän turvallisuuskulttuurin omaavan
organisaation ominaispiirteitä ovat keskinäiseen luottamukseen perustuva viestintä, yhteinen käsitys turvallisuuden merkityksestä ja luottamus ennalta ehkäisevien toimien tehokkuuteen.
Kehittämisohjelma: Tyypillisesti turvallisuusohjelmat sisältävät seuraavia asioita: turvallisuuskokouksia,
turvallisuustarkastuksia, tapaturma- ja vaaratilanteiden tutkimisia sekä erilaisia riskienarviointeja. Monet
tutkimukset ovat osoittaneet, ettei ole olemassa sellaista valmista turvallisuusohjelmaa, joka toimisi kaikissa mahdollisissa yrityksissä. Oleellista on, että jokaisen työpaikan on itse määriteltävä oma ohjelmansa
– siihen ei ole mitään ”ihmelääkettä”. Sopiva ohjelma tulee laatia vallitsevan organisaatiokulttuurin perustalle ja sen tarpeiden mukaan.
Toiminnan tavoitteena on, että turvallisuusajattelu on omaksuttu ja se näkyy osana arkipäivän toimintaa
kaikkialla organisaatiossa. Koko henkilöstön sitoutuminen johdosta työntekijöihin varmistaa, että turvallisuutta halutaan kehittää jatkuvasti osana päivittäistä toimintaa.
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Taulukossa 2 on verrattu turvallisuusjohtamisstandardi OHSAS 18001:2007:n ja työturvallisuuslain turvallisuusjohtamista koskevia vaatimuksia. Vaatimukset ovat suurimmalta osalta samankaltaiset. Suurin ero on
siinä, että laki ei edellytä dokumentoitua johtamisjärjestelmää eikä sen auditointeja tai johdon katselmuksia.
Taulukko 2. OHSAS 18001:2007 ja työturvallisuuslain turvallisuusjohtamista koskevat vaatimukset.
OHSAS 18001:2007
Politiikka, päämäärät ja ohjelmat
Lakisääteisten ja muiden vaatimusten tunnistaminen ja täyttymisen
arviointi
Resurssien, vastuiden ja valtuuksien määrittäminen
Vaarojen tunnistus ja arviointi sekä
niiden hallintatoimenpiteet
Henkilöstön osallistuminen ja yhteistoiminta
Henkilöstön pätevyyden, koulutuksen ja tietoisuuden varmistaminen
Sisäinen ja ulkoinen viestintä

Mittaaminen ja tarkkailu, ennakoivat
ja jälkikäteiset tulos- ja panosmittarit
Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinta ja tilastojen analysointi

Toiminnan ohjeistus

Hätätilannevalmius
Poikkeamien tunnistaminen, korjaaminen ja ehkäiseminen
Auditoinnit ja johdon katselmukset
Dokumentointi
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Työturvallisuuslaki 738/2002
Työsuojelun toimintaohjelma
Lainsäädännön yleisen periaatteen mukaan työnantajan on
oltava selvillä lainsäädännöstä ja noudatettava sitä.
Työnantajan sijainen: tehtävien määritteleminen Integrointi
osaksi kaikkea toimintaa
Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
Työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta (lisäksi
valvontalain yhteistoimintaa koskevat osat)
Työnantajan sijainen: pätevyydestä huolehtiminen ja perehdyttäminen
Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus
Tiedottamisvelvoitteita henkilöstölle monessa kohdassa
Tiedottaminen ja yhteistoiminta yhteisellä työpaikalla
Ilmoitusvelvoitteita viranomaisille säädetty useissa alemmissa säädöksissä
Työympäristön, työyhteisön tilan ja työtapojen turvallisuuden jatkuva tarkkailu
Toteutettujen toimenpiteiden vaikutusten tarkkailu
Työturvallisuuslaissa ei suoraan kirjattua velvoitetta tutkia
vaaratilanteita
Työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa on otettava
huomioon esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja vaaratilanteet
Työntekijän velvoite ilmoittaa vaaroista ja työnantajan velvoite antaa ilmoittajalle palaute Tapaturmavakuutuslaki
edellyttää tapaturmien tutkimista ja ilmoittamista vakuutusyhtiöön
Työympäristön suunnittelu, työn suunnittelu, työntekijän
velvoitteet
Yhteistä työpaikkaa koskevat toimintavelvoitteet
Hälytys-, turvallisuus- ja pelastusvälineet ja -ohjeet, ensiapu, ensiapu- ja pelastushenkilöiden nimeäminen
Yleinen huolehtimisvelvoite
Ei vaatimuksia
Työturvallisuuslaissa ei ole tarkkoja vaatimuksia dokumentoinnista mutta alemmissa säännöksissä on.

4.1. Johdon, linjaesimiesten ja henkilöstön työturvallisuusvastuut ja oikeudet
Esimiesten juridinen vastuu työturvallisuusasioista on peilikuva tehtävänkuvasta ja siihen liittyvistä valtuuksista.
 Ylin johto vastaa erityisesti työturvallisuuden ja -terveyden hallinnan organisoinnista ja resursoinnista.
Ylimmällä johdolla on velvollisuus myös valvoa, että alemmat portaat noudattavat lainsäädäntöä omien vastuidensa mukaisesti.
 Keskijohto vastaa yleensä työpaikan työympäristön ja työvälineiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Keskijohto vastaa myös siitä, että välittömällä esimiesportaalla on riittävät resurssit, ohjeistus ja
koulutus työturvallisuuden hoitamiseen ja että työnjohto myös hoitaa siihen kuuluvat tehtävänsä.
 Työnjohto tai välitön esimies on yleensä vastuussa lattiatasolla töiden sujumisesta ja samalla turvallisuudesta. Se vastaa työntekijöiden opastuksesta sekä turvallisten ja terveellisten työtapojen noudattamisen valvonnasta. Työnjohdon vastuulla on usein myös fyysisen työympäristön kunnosta huolehtiminen, kuten järjestyksen ja siisteyden sekä työvälineiden kunnon valvonta. Työnjohtajan on poistettava havaitsemansa epäkohdat omien valtuuksiensa puitteissa. Valtuuksien tai resurssien puuttuessa
hänen velvollisuutensa on ilmoittaa asiasta esimiehelleen tai muulle vastuuhenkilölle.
Taulukko 1. Työsuojeluvastuun jakautuminen
Ylimmän johdon vastuu

Keskijohdon vastuu

Työnjohdon vastuu

Työntekijän vastuu
















Yleiset toimeenpanomääräykset (turvallisuuspolitiikka)
Yleinen valvonta (tavoitteet ja mittarit)
Toimintaedellytysten turvaaminen ja varmistaminen (riittävät resurssit)
Esimiesten valinta ja turvallisuusosaamisen varmistaminen
Työturvallisuuskäytäntöjen organisointi
Työsuojeluyhteistyö ja työturvallisuustietoisuuden välittäminen
Koneiden ja laitteiden hankinta ja kunnon valvonta
Työturvallisuusohjeiden laatiminen ja tiedottaminen
Opastusvastuu (työmenetelmät ja yksityiskohtaiset ohjeet)
Työnjohto- ja valvontavelvollisuus (epäkohtiin puuttuminen)
Vaarojen arviointi ja selvittäminen sekä vaaratilanteiden tutkinta (tapaturmat, vaaratilanteet, riskit)
Työ- ja turvallisuusohjeiden noudattaminen
Havaituista ongelmista ilmoittaminen
Osaamisensa rajoissa velvollisuus korjata ilmeistä
vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet

Työturvallisuusrikoksen määrittely rikoslaissa kuvastaa organisaation eri portaiden vastuita:
 työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden tai epäkohdan aiheuttaminen (lähellä lattiatason tekemistä)
 työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen salliminen laiminlyömällä valvonta (kaikki esimiesportaat)
 taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista tai muista edellytyksistä huolehtimatta jättäminen
(ylin ja keskijohto).
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Oikeudessa tapauksia harkitaan kunkin syytetyn tosiasiallisten tehtävien ja valtuuksien mukaisesti kussakin tapauksessa. Syyllisyyttä arvioitaessa katsotaan, tiesikö henkilö tai olisiko hänen pitänyt tietää epäkohdasta ja olisiko hänen tehtäviinsä kuulunut huolehtia joko sen poistamisesta tai ilmoittamisesta omalle
esimiehelleen.
Oikeudessa annetut tuomiot työturvallisuusrikoksista näyttävät painottuvan keski- ja ylimpään johtoon.
Tämä näkyy, kun tarkastelee otantaa vuosien 2006–2007 oikeuden päätöksistä, jotka on julkaistu turvallisuusuutiset.fi -palvelussa. 86:sta tapauksesta kolmessatoista kaikki syytteet hylättiin. Lopuissa 73:ssa tapauksessa tuomittiin rangaistuksiin yhteensä 143 henkilöä, eli kaksi henkilöä tapausta kohden.
Tuomittujen asema organisaatiossa jakaantui seuraavasti:
 ylin johto 30 % (mm. toimitusjohtaja, tehtaan johtaja ja hallituksen jäsen)
 keskijohto 40 % (mm. tekninen johtaja, logistiikkapäällikkö, varastopäällikkö, tuotantopäällikkö, kunnossapitopäällikkö, kehityspäällikkö, vastaava mestari ja työpäällikkö)
 työnjohto 25 % (mm. työnjohtaja, vuorotyönjohtaja)
 muu 5 % (mm. kunnossapidon suunnittelija, työnsuunnittelija, määräaikaistarkastaja, työntekijä, panostaja, opettaja).
Esimerkki työturvallisuuslakia koskevasta oikeuden päätöksestä:
Varastopäällikölle ja työnjohtajalle sakkoja
Työntömastotrukin kattorakenteet olivat osuneet yläpuoliseen kuumavesiputkeen tavaransiirto tehtävän aikana. Putki halkesi ja 78-asteista
vettä alkoi suihkuta työntekijöiden päälle aiheuttaen palovammoja. Syyttäjä vaati yrityksen varastopäällikölle ja työnjohtajalle rangaistusta työturvallisuusrikoksesta sen vuoksi, että he ovat:

a) laiminlyöneet suunnitella, valita, mitoittaa ja toteuttaa työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat
toimenpiteet ja estää vara- ja haittatekijöiden syntymisen
b) laiminlyöneet järjestelmällisesti selvittää työstä ja työympäristöstä aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät
sekä arvioida niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle
c) laiminlyöneet järjestää työpaikan ajoneuvoliikenne turvalliseksi
d) työnantajan edustajina laiminlyöneet huolehtia työpaikan liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä työturvallisuuslain edellyttämällä tavalla
Tuomio:
Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan varastopäällikön syyllistyneen kaikkiin kohtiin, mistä syyttäjä oli hänelle
rangaistusta vaatinut. Työnjohtajan oikeus katsoi syyllistyneen kohdassa b) ja d) mainittuihin laiminlyönteihin. Oikeus tuomitsi syytetyt työturvallisuusrikoksesta ja määräsi varastopäällikölle 25 päiväsakkoa ja
työnjohtajalle 20 päiväsakkoa. Lisäksi vastaajat tuomittiin maksamaan korvauksia valtiolle todistelukustannuksista ja työntekijöille turmeltuneista vaatteista, kivusta ja särystä sekä pysyvästä kosmeettisesta
haitasta.
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4.2 Työturvallisuuden mittarit ja tunnusluvut
Mittaaminen on keskeinen osa kaikkea johtamista. Turvallisuuden mittareiden kehittymättömyys on ollut
yksi syy, miksi turvallisuuden johtaminen on ollut osin hampaatonta. Johdon käytettävissä ei ole ollut riittävästi johtamiseen käyttökelpoisia mittareita.
Mittareiden avulla
 asetetaan tavoitteita
 seurataan niiden toteutumista ja
 palkitaan.
Perinteisesti on käytetty tapaturmien ja työperäisten sairauksien esiintymistä kuvaavia tunnuslukuja. Työturvallisuuden paraneminen on tehnyt näistä tunnusluvuista epäluotettavia mittareita työpaikkatasolla ja
osastotasolla, koska satunnainen vaihtelu peittää helposti näkyvistä työturvallisuudessa tapahtuneet muutokset.
Johdon huomio kiinnittyy helposti tuotteista ja tuottavuudesta saatavaan luotettavaan tietoon. Työturvallisuudesta saatava epäluotettava ja pitkällä viiveellä saatava tieto on jäänyt vähemmälle huomiolle. Suoran
ohjaustiedon puuttuessa turvallisuustoiminta perustuu pitkälti lainsäädännön ja standardien vaatimusten
toteuttamiseen. Lainsäädäntö on kuitenkin monessa asiassa liian yleisellä tasolla työpaikan pääasialliseksi
toiminnan ohjeeksi.
Työturvallisuuden ja -terveyden johtamisen keskeinen haaste onkin työtapaturmiin, työperäisiin sairauksiin ja työhyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden mittaaminen ja sitä kautta riittävän ohjaustiedon tarjoaminen yritysjohdolle. Kuvassa 1 on esitetty johdon ja työpaikan nykyaikaisia työturvallisuus- ja –
terveysmittareita.

Kuva 1. Johdon ja työpaikan nykyaikaiset työturvallisuus- ja –terveysmittarit
Työturvallisuuden mittarit jaetaan jälkikäteisiin (reaktiivisiin) ja ennakoiviin (proaktiivisiin). Tapaturmien ja
työperäisten sairauksien tunnusluvut ovat jälkikäteisiä mittareita. Ennakoivilla mittareilla mitataan olosuhteita ja asioita, joilla on tai ainakin voi olla vaikutusta tapaturmien ja sairauksien syntyyn. Taulukossa 1 on
esitetty työturvallisuuden johtamisessa käytettävissä olevien mittareiden perustyypit.
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Taulukko 1. Ennakoivia ja jälkikäteisiä työturvallisuuden tulos- ja panosmittareita

Ennakoivien mittareiden valikoima on pitkään koostunut lähes pelkästään panosmittareista. Tämä on ollut keskeinen turvallisuuden johtamisen ongelma. Tilanne on parantunut ratkaisevasti 1990-luvun puolivälin jälkeen, kun on kehitetty ns. standardoituja työympäristön havaintomenetelmiä. Suomessa on oltu niiden kehittämisessä ja käyttöönotossa edelläkävijöitä.
Esimerkki havaintomittarista: Sisälogistiikkaan sovelletun ElmeriSL -havaintomittarin avulla suoritetusta
kolmivuotisen työturvallisuuskilpailun tuloksista kuvassa2 (Lähde: Kilpailu sisälogistiikan työturvallisuuden
ja tuottavuuden kehittämiseksi 2008-2011).
Työ- ja ajotavat, suojautuminen
Trukit ja muut liikkuvat koneet
Kuljettimet ja muut koneet
Varastohyllyt ja -tilat
III Kierros

Taakat j akuljetusyksiköt

II Kierros

Kulkuväylät ja työpisteet

I Kierros

Paloturvallisuus ja jätehuolto

Valaistus, melu, lämpö, ilma
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Kuva 2. Sisälogistiikan työturvallisuuden ja tuottavuuden kokonaiskilpailuun 2008 – 2011 osallistuneiden
ElmeriSL –osaindeksien kehittyminen kilpailun aikana.
Työnantajan on myös erilaisilla fysikaalisilla mittauksilla selvitettävä tarvittaessa työpaikan olosuhteita:
esimerkiksi melu, valaistus, ilmalaatu, tärinä.
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4.3. Vaarojen tunnistaminen ja työn riskinarviointi
Vaarojen tunnistaminen on riskien arvioinnin ja niiden hallinnan lähtökohta:
 Vaaratekijä voi olla mikä tahansa vahinkoa aiheuttava asia, kuten työssä käytettävät materiaalit, laitteet, työmenetelmät tai käytännöt.
 Riski tarkoittaa pientä tai suurta mahdollisuutta, että tapahtuu vahinko ja/tai joku loukkaantuu vaaratekijän vuoksi.
Kolmitasoinen riskien arvioinnin prosessi: Johdon strategisena tehtävänä on organisoida riskien arviointi
kustannustehokkaalla tavalla. Riskienarvioinnin voi jakaa kolmeen eri tasoon, jotka täydentävät toisiaan
(kuva 1). Työterveyshuollon yhtenä tehtävänä on tehdä työpaikalla työpaikkaselvitys, jonka tavoitteet
ovat samat kuin riskienarvioinnilla. Nämä selvitykset onkin järkevää tehdä yhteistyössä kerralla eikä erillisinä. Jos tämä ei käytännön syistä ole mahdollista, on riskinarvioinnissa syytä hyödyntää työterveyshuollon
työpaikkaselvitystä tai toisinpäin.
A) Strateginen työturvallisuus- ja terveysriskien arviointi: Johdon tasolla tehtävä strategisten työturvallisuus- ja terveysriskien arvioinnissa tarkastellaan koko työpaikan kannalta tärkeitä riskitekijöitä ja päätetään niiden suhteen noudatettavista tavoitteista sekä riskien hallinnan periaatteista ja keinoista. Johdon
tehtävänä on päättää tavoitetasoista ja hallinnan toimenpiteiden yleislinjoista. Selvitys on myös syytä tehdä mahdollisimman asiantuntevasti, käyttäen työpaikan ja sen työterveyshuollon parasta asiantuntemusta, tarvittaessa myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Kuva 1. Työpaikan vaarojen kolmivaiheinen selvitysprosessi, jatkuva seuranta ja vaaratilanteiden
tutkinta.

Kuva 2. Lain edellyttämä vaarojen selvitysprosessi

B) Kaikkien töiden vaarojen selvitys (työpaikan riskien arviointi): Työturvallisuuslaki velvoittaa selvittämään systemaattisesti kaikkiin erilaisiin työtehtäviin liittyvät vaara- ja kuormitustekijät. Lain edellyttämä
vaarojen selvitysprosessi on esitetty kuvassa 2. Prosessi alkaa selvityksen kohteena olevan työn valinnasta. Laissa edellytetään kattavuutta. On selvitettävä kaikkien erityyppisten töiden vaarat, ottaen huomioon
myös harvoin tehtävät työt ja ennakoitavissa olevat poikkeustilanteet. Riskien arviointi ja sen perusteella
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tehtävät parannustoimenpiteet ovat työnantajan vastuulla. Riskien arviointi on tehtävä yhteistyössä työntekijöiden edustajien kanssa, ja siitä on tiedotettava työntekijöille. Arviointeja voi käyttää hyväksi työnopastuksessa. Henkilöstön osallistuminen omien töidensä selvitykseen on suositeltavaa useasta syystä:
heillä on arvokasta tietoa omasta työstään, ja osallistuminen lisää heidän turvallisuustietämystään ja motivaatiotaan. Jos työpaikalla ei ole joltain osin riittävää asiantuntemusta, on käytettävä ulkopuolista
asiantuntijaa.
C) Päivittäinen oman työn turvallisuusselvitys: Kolmas taso on päivittäinen, jokaisen työntekijän ja työryhmän oman työnsä turvallisuuden selvittäminen ennen työn aloitusta. Menestyvissä yrityksissä riskien
arviointi on lakisääteisten velvoitteiden lisäksi viety lattiatason päivittäiseksi rutiiniksi. Henkilöstö itse selvittää ennen työtehtävän aloitusta siihen liittyvät vaarat. Sen tekee välitön esimies tai työntekijä itse tai
yhdessä työnjohtajan tai työryhmän (tiimin) kanssa. Työtä ei aloiteta, ellei sen turvallisuudesta olla varmoja. Tarkoitusta varten työntekijöille on jaettu taskuun tai lompakkoon mahtuvia tietokortteja, joissa menettelyä ohjeistetaan esimerkiksi tiiviin tarkistuslistan avulla.

Kuva 3. 3T Riskimatriisi.
Riskimatriisi:
Terveydellisen merkityksen arvioinnissa käytetään yleisesti alun perin koneiden suunnitteluvaiheen tarpeisiin kehitettyä riskimatriisia, jossa otetaan huomioon terveyshaitan potentiaalinen vakavuus ja sen todennäköisyys. Todennäköisyyden arvioinnin on todettu olevan hyvin epävarmaa jopa asiantuntijoiden tekemänä. Todennäköisyyden arvioinnin sijaan onkin käytännöllisempää arvioida, kuinka hyvin vaaratekijä on
hallinnassa, esimerkiksi täyttyvätkö lainsäädännön sekä turvallisuusmääräysten ja -standardien vaatimukset. Tähän perustuva uusi 3T Riskimatriisi on esitetty kuvassa 3. Siinä vakavuusasteikko on sama kuin vanhassa mallissa, mutta todennäköisyyttä ei arvioida. Sen sijaan tarkastellaan, onko vaara- tai kuormitustekijä riittävästi hallinnassa
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4.4. Tapaturma- ja vaaratilanteiden tutkiminen ja niistä oppiminen
Miksi tapaturmia ja vaaratilanteita pitää ja kannattaa tutkia:
 Lait ja säädökset vaativat
o tapaturmat raportoitava vakuutusyhtiöön ja näin varmistetaan vahingoittuneen palkkasaatavat, sairauskulujen hoito yms.
o vaarojen arvioinnissa on otettava huomioon myös sattuneet vaaratilanteet
o työntekijän on ilmoitettava havaitsemistaan turvallisuutta ja terveyttä vaarantavista vioista ja
puutteista
 Oppiminen tapahtuneesta; tapaturmat ja vaaratilanteet ovat ei-haluttuja tapahtumia ja ne tarjoavat
arvokasta tietoa tapahtumista, jotka ovat estettävissä etukäteen
 Turvallisuussuorituskyvyn mittareina; tapaturmataajuutta ja vaaratilanteiden tutkimisen määriä seurataan yleisesti
 Myönteisen turvallisuusasenteen ja – tietoisuuden luominen organisaatioon; hyvin toimiva tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkimis- ja raportointijärjestelmä tukee myönteisen turvallisuusilmapiirin kehittymistä organisaatiossa.
Vaaratilanteiden ja tapaturmien raportointi ja tutkinta ovat työturvallisuuden perustoimintoja. Henkilövahinkoihin ja työstä poissaoloon johtaneet tapaturmat on jollakin tavoin tutkittava jo vakuutusyhtiölle
tehtävän ilmoituksen ja korvausten vuoksi. Enemmän hyötyä saadaan ulottamalla raportointi ja tutkinta
myös niin sanottuihin lähes-tapaturmiin tai vaaratilanteisiin (kuva 1). Kuva 1 kertoo, että yhtä vakavaa vahinkoa kohden tapahtuu noin 30 lievempää vahinkoa ja niin edelleen. Vaaratilanteet ovat tapaturman kaltaisia tilanteita tai tapahtumaketjuja, joissa kuitenkaan ei jostain syystä synny henkilövahinkoja. Esimerkiksi putoava esine menee ohi tai henkilönsuojain estää vamman synnyn.

Kuva 1. Vakavan vahingon ”perustukset” (ns. jäävuoriteoria)
Vaaratilanteen ilmoittaminen edellyttää, että työntekijä tunnistaa vaaratilanteen. Hänen on tällöin mahdollisuuksiensa mukaan itse poistettava välitöntä vaaraa aiheuttavat tekijät ja ilmoitettava asiasta. Ensi
kädessä ilmoitus tehdään omalle esimiehelle; muita vaihtoehtoja ovat työpaikan työsuojelupäällikkö ja valtuutettu. Ilmoitus tehdään usein suullisesti, mutta yleisesti käytetään myös paperilomaketta, joka on
helposti työntekijöiden saatavilla. Yhä useammassa työpaikassa ilmoitukset tehdään jo suoraan sähköiseen tietojärjestelmään.
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Ilmoitusmenettelyn on oltava mahdollisimman helppo ja nopea, ja siitä on oltava selvät toimintaohjeet ja
riittävä tiedotus. Ilmoittamiseen vaikuttaa lisäksi muun muassa työntekijän oma riskiarvio: herkimmin
ilmoitetaan tilanteet, joissa koetaan vakavan vamman tai muun vakavan vahingon uhka. Esimiehen ja
työtovereiden suhtautumisella ilmoittamiseen on ratkaiseva merkitys. Ilmoituksia tuskin juuri tehdään, jos
esimies ottaa ne vastaan vastahakoisesti ja jos ilmoitukset eivät johda mihinkään. Ilmoitusmenettelyä
aloitettaessa tai sitä elvytettäessä voikin olla perusteltua, että johto panostaa asiaan esimerkiksi
palkitsemiskampanjalla. Vaaratilanne-ilmoituksesta palkitseminen on sekä työntekijöille että esimiehille
selkeä osoitus siitä, että johto pitää vaaratilanneilmoituksia ja niiden tutkimista tärkeänä.
Vahinkojen ja vaaratilanteiden tutkintaprosessi sisältää 1) tapauksen ilmoittamisen ja arkistoinnin, 2) perussyiden tunnistamisen, 3) parantavien toimenpiteiden määrittämisen ja 4) toimenpiteiden toteuttamisen ja seurannan. Vaaratilanteiden ja vahinkojen tutkinnan tarkoitus on ehkäistä vastaavanlaisia tilanteita,
eikä syyllistää ketään. Tutkintaan pitää osallistua henkilöstöä eri organisaatiotasoilta ja ennen kaikkea itse
tapahtumassa osallisena olleita työntekijöitä.
Tutkinnassa tulee selvittää mitkä kuvassa 2 esitetyistä syytekijöistä myötävaikuttivat tapahtuman sattumiseen? Tapahtuman syiden kautta löydetään keinot estää vastaavan tapahtuman toistuminen tai muuten
parantaa toimintaa.

Kuva 2. Tapaturma- ja vaaratilanteen välittömät ja taustalla olevat organisatoriset syytekijät
Sähköinen turvallisuustietojärjestelmä: Vaaratilanteiden raportointia varten tarvitaan jo keskisuurella
työpaikalla tietojärjestelmä, joka toimii kaikille avoimena tietovarastona. Sen lisäksi järjestelmä tukee ja
ohjaa vaaratilanteiden käsittelyä ja tutkintaa sekä varmistaa tiedon välityksen ilmoitetuista vaaratilanteista kaikille asianosaisille. Sen hyötyjä ovat myös helppo raportointi ylimmälle johdolle ja sidosryhmille esimerkiksi osana yhteiskuntavastuun raporttia. Tietojärjestelmä palvelee myös eri yksiköiden ilmoitusaktiivisuuden vertailua ja kehittymisen seurantaa.
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4.5. Fyysisen ja henkisen työympäristön seuranta ja tarkastukset
Esimiehen tulee tarkastella osastoaan kriittisesti vaarojen tunnistamiseksi jo ennen onnettomuutta. Tässä
yhteydessä huomio tulee kiinnittää yksittäisten koneiden ja laitteiden vaaroihin, käytettyjen työtapojen
riskeihin sekä koko työtilan olosuhteisiin ja järjestelyihin. Erityisiä vaaroja esiintyy usein korjausten ja huoltotöiden yhteydessä sekä tuotannollisesti poikkeavissa tilanteissa. Tässä työssä vaaratilanteiden ja tapaturmatapausten tutkiminen ja niistä saatava oppi tulee hyödyntää tehokkaasti. Yksi keskeinen esimiehen
tehtävä on huonoihin tuloksiin, vääriin työtapoihin ja erityisesti turvallisuussääntöjen vastaiseen toimintaan puuttuminen. Näiden tilanteiden huono hoito tai niiden jatkuva sormien läpi katsominen voi aiheuttaa myös konfliktien aiheita työpaikalla.
Työpaikkatarkastustoiminta on jatkuva tarkkailuprosessi. Tarkastusten keskeisin tarkoitus on varmistaa,
että työpaikka täyttää työturvallisuutta ja -terveyttä koskevat määräykset ja että vaara- ja kuormitustekijät
on tunnistettu ja korjattu. Työpaikkatarkastuksia on olemassa hyvin moniin eri tarkoituksiin. Seuraavassa
on joitain esimerkkejä:
 Työvälineille tehdään lakisääteiset käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset
 Työntekijä itse tarkastaa päivittäin käyttämänsä työvälineet
 Esimies tekee yksin tai yhdessä työntekijöiden edustajan kanssa säännöllisesti työpaikkatarkastuksia
 Kunnossapito-organisaatio tarkastaa työvälineet ja LVI-järjestelmän ennakoivan kunnossapidon
ohjelman mukaisesti (varastoissa myös hyllystötarkastus voidaan sisällyttää tähän)
 Työvälineet tarkastetaan ainakin kerran vuodessa, kuten asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta edellyttää
 Paloviranomainen tarkastaa rakennukset ja palosuojelulaitteet säännöllisin väliajoin
 Johtamisjärjestelmään liittyvät auditoinnit

Kuva 1 Fyysisen ja henkisen työympäristön seurantaan ja tarkastukseen soveltuvia työkaluja/mittareita
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Perinteisten kohdennettujen ja teemallisten (siisteys, järjestys, kulkutiet, paloturvallisuus, nostoapuvälineet, varastohyllyt, kemikaalivarastot yms.) työpaikkatarkastusten lisäksi tarkastuksiin voidaan liittää
muun muassa erityyppisiä kriittisen käyttäytymisen havainnointimenetelmiä sekä ylemmän johdon turvallisuuskierroksia (kuva 1).
Tarkistuslistoja käyttämällä parannetaan tarkastuksen laatua ja vähennetään tuloksen riippuvuutta tarkastuksen tekijästä. Yksinkertainen tarkistuslista sisältää tarkastettavat asiat otsikoina ja sarakkeet kunnossa /
ei kunnossa -merkintää varten sekä tilaa havaittujen puutteiden ja torjuntatoimenpiteiden kuvaamista
varten. Tällainen lista ohjaa tarkastamaan kaikki halutut asiat, mutta hyväksymiskriteerit jäävät tarkastuksen tekijöiden ammattitaidon varaan, ja tulokset vaihtelevat henkilöittäin. Tarkistuslistaa pitemmälle standardoituja havaintolomakkeita ovat muun muassa sisälogistiikkaan sovellettu ElmeriSL –
havaintomenetelmä.
ElmeriSL-menetelmä on sisäiseen logistiikkaan ja varastointityöhön soveltuva havaintomenetelmä. Hyvä
indeksi ennustaa pientä tapaturmien ja niissä menetettyjen työtuntien määrää. Huonommin se sopii henkisen työn ja laajalla alueella liikkuvan työn, kuten erilaisten hälytystehtävien, turvallisuuden mittaamiseen. Siinä havainnoidaan edustava otos työpaikan työpisteistä tai -alueista.
Havainnoitavat osa-alueet ovat:
1. Työ- ja ajotavat, suojautuminen
5. Taakat ja kuljetusyksiköt (lavat, rullakot jne.)
2. Trukit ja muut liikkuvat työkoneet
6. Kulkuväylät ja työpisteet, lastauslaituri
3. Kuljettimet, varastoautomaatio ja muut ko7. Paloturvallisuus ja jätehuolto
neet
8. Työympäristötekijät: valaistus, melu, läm4. Varastohyllyt ja –tilat
pö/ilma
Tulokseksi lasketaan kokonaisindeksi ja osaindeksit, jotka ovat kunnossa-havaintojen prosenttiosuudet
kaikista havainnoista. Mittaustarkoituksessa voidaan tehdä koko työpaikan kattava havainnointi, mutta
riittävän luotettava käsitys tasosta saadaan myös havainnoimalla edustava otos alueita ja työpisteitä.
Esimerkki ElmeriSL-havaintomenetelmän tuloksista on esitetty tietokortilla 4.2.
Halmeri -menetelmällä selvitetään työturvallisuuslain mukaisten turvallisuuden johtamismenettelyjen
toteutumista työpaikalla. Auditoinnissa pyritään selvittämään, miten asiat ovat käytännössä eikä pelkästään, miten ne ovat paperilla. Käytännön todentamiseksi menetelmään kuuluu työpaikan kolmen merkittävimmän vaara- ja kuormitustekijän hallinnan tarkempi tarkastelu työpisteisiin tutustumalla. Esimerkki
Halmeri audit –menetelmän laajamittaisesta käytöstä ja tuloksista on esitetty tietokortilla 2.0.
Valmeri -kyselyä on työsuojeluhallinto käyttänyt työpaikkojen valvonnassa jo vuodesta 2003 alkaen. Kysely on vapaasti myös yritysten omassa käytössä. Kysyttäviä asioita on 18, ja vastaus-vaihtoehtoja on viisi
(asia on erittäin hyvin – asia on erittäin huonosti). Tulokseksi saadaan kokonaisindeksi ja kolme osaindeksiä: fyysinen työympäristö, tuki- ja liikuntaelinkuormitus sekä psykososiaalinen kuormitus
Työpaikan ilmapiiri- ja työhyvinvointikyselyillä seurataan mm. työpaikan turvallisuuskulttuurin kehitystä.
Lisäksi esimiehen perustyökaluihin kuuluvat mm. kehityskeskustelut ja turvallisuustuokiot, joiden kautta
esimies saa arvokasta tietoa osastonsa työhyvinvoinnista sekä työssä viihtymisestä.
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4.6. Turvallisuusosaamisen johtaminen
Logistiikkakeskusten operatiivisissa toiminnoissa työskentelee paljon kouluttamatonta henkilökuntaa ja
vaihtuvuus on suurta. Osa-aikaiset työsuhteet ja vuokratyövoiman käyttö on yleistä. Tilastojen mukaan ala
on tapaturma-altista ja kuluttavaa. Logistiikkakeskuksissa käsitellään myös arvotavaraa ja kemikaaleja sekä
salassa pidettävää tietoa. Koulutus ja työnopastus ovatkin tärkeässä asemassa, kun tavoitellaan turvallista,
sujuvaa ja kannattavaa liiketoimintaa. Tässä tietokortissa esitellään logistiikkakeskuksiin tarpeellisia koulutusmuotoja.
Uusien työntekijöiden osaamisen johtaminen lähtee liikkeelle jo rekrytointiprosessista. Väärät valinnat
tulevat kalliiksi. Työkokemuksen ja koulutustaustan lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota hakijoiden henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Trukinkuljettajilla esimerkiksi tulee olla riittävä stereonäkö. Hyvä fyysinen kunto tarkoittaa yleensä vähemmän tapaturmia ja sairauspoissaoloja, samoin myönteinen asenne riskinoton
välttämiseen. Joskus on tarpeen selvittää myös hakijoiden mahdollinen rikostausta ja toteuttaa huumetestit. Tässä tulee ottaa huomioon tietosuojalainsäädännön vaatimukset.
Perehdytys ja opastus työn vaaroihin ja turvallisiin työtapoihin on lakisääteistä (TtL 14 §). Systemaattisen
perehdytys- / työnopastusjakson tulisi olla riittävän pitkä, noin 2-4 viikkoa, jotta jaettava tietomäärä pystytään omaksumaan. Jakson aikana teoria tulisi yhdistää käytännön tekemiseen. Työtä voidaan ensin tehdä
työnopastajan ohjauksessa. Opastajien hyvä asenne (omat työtavat, puuttuminen riskinottoon) ja oma
osaaminen ovat ensisijaisen tärkeitä. Tietokoneavusteinen osuus (kuva 1) soveltuu erityisen hyvin perehdytykseen. Sen avulla voidaan havainnollisesti esittää vaikeitakin asioita, jakaa kaikille sama tieto, pitää
keskitetysti materiaali ajantasalla ja tarjota koulutus joustavasti 24/7 ilman kouluttajan läsnäoloa.

Kuva 1. Aloitussivu Onninen Oy:n varastoturvallisuuden perehdytyspaketista (toteutus 3T Ratkaisut Oy).
Opetusmultimedia sisältää myös pakollisen lopputestin.
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Turvallisuustuokiot ja osasto-/tiimipalaverit
Turvallisuustietoisuutta tulee ylläpitää jatkuvasti. Toimiva menetelmä on esimiehen alaisilleen pitämä turvallisuus-/työsuojelutuokio. Ne ovat esim. kuukausittain toistuvia 10–15 minuutin pituisia yhteen asiaan
keskittyviä tilaisuuksia. Esimies avaa tuokion lyhyellä alustuksella (kalvot, multimediatietoisku), jonka jälkeen keskustellaan. Tilaisuudet dokumentoidaan. Aiheet voidaan sopia vuosittain etukäteen tilastojen tai
riskinarvioinnin tulosten avulla, mutta niissä voidaan käsitellä myös sattuneita vaaratilanteita tai voimaantulevia uusia määräyksiä. Tuokioiden ei välttämättä tarvitse olla oma menettelynsä, vaan osasto- tai tiimipalaverin sisältönä ajoittain.
Esimiesten koulutukset / valmennukset, tutkinnot
Esimies on vastuussa alaistensa työturvallisuudesta ja velvollinen huolehtimaan muiden turvallisuuden
osa-alueiden menettelyjen implementoinnista. Heillä on oltava aina uusin ja paras tieto riskeistä ja käytännöistä. Logistiikkatyön hektisyyden vuoksi apuna voidaan käyttää verkko- ja monimuotokoulutusta.
Koulutus voi olla omalle työpaikalle räätälöityä, mutta olemassa on myös julkisia esimiesten varastokursseja, ”Logistiikan perustutkinto” ja ”Varastoalan ammattitutkinto”, jotka sopivat myös esimiehille. Työturvallisuusvastuut, tietosuoja, työkykykeskustelut, riskienarviointi ja poikkeamien tutkinta ovat esimerkkejä
tarpeellisista koulutusaiheista. Myös johtoryhmille on syytä pitää ainakin kerran vuodessa ”turvallisuuspäivä”.
Kampanjat, teemakoulutukset/-harjoitukset
Kampanjat sopivat, kun halutaan nostaa jokin tietty osa-alue keskusteluun tai vaikka aktivoida vaaratilanneraportointia. Niihin liittyy usein viestintää, koulutustilaisuuksia, kilpailuja ja palkitsemista. Teemakoulutuksista esimerkkejä ovat tietoturvallisuus, poistumisharjoitukset, hyllystötarkastukset, liukastumisten torjunta ja ergonomiset käsinnostot. Niitä voidaan järjestää esimerkiksi kuukausittain ennakkoon tehdyn
suunnitelman mukaisesti.
Virallista ”trukkikorttia” ei ole olemassa, mutta trukinkuljettajilta vaaditaan työnantajan kirjallinen ajolupa.
Jotta luvan voi myöntää, tulee työnantajan kouluttaa kuljettajat työpaikalla käytettäviin trukkityyppeihin.
Ensiapukoulutettuja pitäisi olla varastoissa minimissään yksi koulutettu vuoroa kohden tai yksi kymmentä
henkilöä kohden.
Organisaation oppiminen
Työpaikalla kertyy valtavasti tietoa ja osaamista, jotka kannattaa hyödyntää koko organisaation hyväksi.
Turvallisuuden kannalta tärkeää on tallentaa, tutkia ja viestiä kaikki poikkeamat, kuten sattuneet vaaratilanteet. Tähän tarvitaan jonkinlainen tietojärjestelmä, josta poikkeamia voidaan käydä läpi myös koulutuksissa.
Perehdytykset, kurssisuoritukset ja pätevyydet kannattaa tallentaa koulutus-/osaamisrekisteriin. Näin ollaan aina selvillä pätevyyksistä ja voidaan tarvittaessa todentaa annetut koulutukset kolmansille osapuolille, esimerkiksi työsuojelutarkastusten ja auditointien yhteydessä.
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4.7. Kiinteistön huolto ja kunnossapito, käytönaikainen paloturvallisuus
Kiinteistön käytönaikaisella kunnossapidolla ja työprosessien toimintatavoilla huolehditaan siitä, että varastointiolosuhteet pysyvät tavaran säilyvyyden kannalta vaaditulla tasolla, työskentelyolosuhteet pysyvät
turvallisina ja työtehoa edistävinä sekä tilojen ja laitteiden elinkaarikustannukset pysyvät edullisina. Aihealueen riskejä kuvataan tarkemmin tietokortissa 2.7 Palo- ja ympäristövahingot.
Rakenteiden kestävyys








Logistiikkakeskusten katot ovat tyypillisesti laajoja tasakattoja, jotka ovat arkoja lumikuormille.
Kuormituksen tasoa on syytä seurata ja lumenpoisto suorittaa ajoissa ottaen huomioon se, että
mahdollisten rakennusvirheiden vuoksi katto ei kestä normien mukaista kuormitusta.
Suuren tilavuuspainon tavaroita varastoitaessa sallitut hylly- ja lattiakuormitukset saattavat epähuomiossa ylittyä. Toimintaprosesseissa on huomioitava, että tilannetta seurataan ennakoidusti.
Lisäksi hyllystöissä tulee olla kuormituskyltit, joiden ymmärtäminen on koulutettu.
Rakennusten ikääntyessä rakenteiden kantavuus, vedenpitävyys ja yms. saattavat heikentyä sekä
kiinteistötekniikan luotettavuus huonontua. Kiinteistöhuollon toimintaohjelmaan on hyvä sisällyttää korroosion ja rappeutumisen seuranta.
Vesivuotoja saattaa syntyä rakennuksen vaipan läpi tai putkistovaurioista. Talviaikaan vuotoveden
tai putkien jäätyminen voi lisätä vaurioita. Etenkin talviaikaisen lämmityksen ja ilmastoinnin jäätymissuojien toimivuuden varmistamisella sekä riittävällä veden juoksutuksella ongelmien todennäköisyyttä voidaan pienentää.
Ajoneuvotörmäykset voivat aiheuttaa rakenteisiin näkyviä tai piileviä vaurioita. Törmäysten jälkeen rakenteet on syytä tarkistaa.
Aidat ja portit vaurioituvat suhteellisen usein ilkivallan, lumitöiden tai ajoneuvotörmäysten seurauksena. Aitojen kuntoa on syytä seurata riittävän usein.

Kulkuteiden kunnossapito
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Sisä- ja ulkoalueiden kulkutiet on pidettävä avoimina. Tätä auttaa, kun kaikelle toiminnassa käytettävälle tavaralle on luontevat, selkeästi merkityt säilytyspaikkansa.
Jos trukeilla on tarvetta liikkua myös ulkovarastoissa tai lastausalueilla, saattaa koneen tai kuljetusyksikön mukana tulla sisälle vettä, jäätä tai lunta. Ne on kuivattava välittömästi. Riskiä pienentävät ulkovarastotilojen ja kulkuteiden kattaminen.
Kulkuteiden päällysteiden kunto on pidettävä sellaisena, että kompastumisista tai työkoneiden ja
ajoneuvojen heilahteluista johtuvia vaaratilanteita ei synny.
Talvella lumenpoisto ja liukkauden torjunta on ajoitettava siten, että kulkutiet ovat turvallisessa
käyttökunnossa työaikoina. Myös kattolumien ja jääpuikkojen aiheuttamat vaarat on huomioitava.

Koneiden ja laitteiden kunnossapito





Epäkuntoiset, likaiset ja pölyiset koneet ja laitteet ovat merkittävimpiä onnettomuuksien ja palovaarojen aiheuttajia.
Työkoneille ja kiinteistön laitteille on suunniteltava kunnossapito-ohjelma ja määräaikaishuollot
sekä varmistettava kriittisten varaosien saatavuus.
Tavaran säilyvyyden kannalta kriittisille järjestelmille on oltava automaattinen vikailmoitusjärjestelmä ja riittävän nopeasti paikalle saatava huolto. Muille koneille ja laitteille tarvitaan myös riittävän helppokäyttöinen vikailmoituskäytäntö, jolla työntekijät voivat ilmoittaa havainnoistaan.
Palovaarallisten laitteiden toimintakunnon seuranta työnteon ohessa on syytä ohjeistaa.

Siisteys ja järjestys




Työskentelyalueiden ja kulkuteiden epäjärjestys on merkittävä tapaturmavaaran aiheuttaja. Jotta
järjestys pystytään säilyttämään, tarvitaan tavaroille ja roskille merkityt paikat sekä ohjeistus niiden käytöstä.
Paloarkojen paikkojen (esim. trukin latauspiste) siivous on järjestettävä ja roskien kerääntyminen
niiden lähelle on estettävä.
Järjestyksen ja siisteyden ylläpito ja oppiminen vaativat esimiehiltä valvontaa ja epäkohtiin puuttumista.

Henkilökunnan osallistuminen
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Turvalliset työtavat, siisteys ja järjestys sekä turvallisuusriskien jatkuva havainnointi edellyttävät
koko henkilökunnan osallistumista.
Henkilökunnan sitouttaminen turvalliseen toimintatapaan vaatii johdolta selkeää toimintapolitiikkaa, joka on ohjeistettu, koulutettu ja tarvittaessa harjoiteltu.
Ongelmien ja vikojen seuranta ja ilmoittaminen, mukaan lukien läheltä piti tapaukset, tulee olla
osana työtehtävää. Ilmoittaminen tulee olla riittävän helppoa ja kannustavaa.
Ongelmien laajenemisen estäminen on monitahoinen osa turvallisuuskulttuuria ja taloudellista
toimintatapaa. Työntekijöiden ohjeistuksen ja kannustusjärjestelmien tulisi olla sellainen, että vikaantumassa olevan koneen tai laitteen käyttö osataan lopettaa ennen koneen särkymistä. Henkilökunnan osallistumista suuremmissa onnettomuustapauksissa käsitellään tietokortissa 4.9. Onnettomuuteen varautuminen.

4.8. Tietoturvallisuus ja rikoksentorjunta
Tietoturvallisuuden ylläpito on osa liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamista. Se on myös avaintekijä logistiikkakeskukselle tyypillisten omaisuusrikosten torjunnassa. Henkilökunnan turvallisuustietoisuus ja sitoutuminen on tarpeen sekä tietoturvan ylläpidossa että rikosten torjunnassa.

Tietojärjestelmät







Fyysinen tietoturvallisuus käsittää rakenteelliset ja kulunvalvontakeinot, joilla asiattomien pääsy
tietotekniikkalaitteisiin ja tiedonsiirtoverkkoihin estetään. Avainlaitteita sisältävät tilat ovat lukittuja ja pääsy niihin on vain käyttöhenkilökunnalla. Siivous on valvottua. Asiattomat eivät pääse
käyttämään tai tarkkailemaan henkilökunnan tietokoneita.
Tunkeutumisen esto verkkojen kautta on hoidettu ylläpidetyillä palomuurijärjestelyillä.
Haittaohjelmien torjunta on järjestetty palomuureilla, palvelimilla ja henkilökohtaisilla tietokoneilla.
Datan säilyvyys ja oikeellisuus turvataan riittävillä varmistuksilla, käyttäjien tunnistuksilla ja audit
trail järjestelyillä.
Käyttöoikeudet rajataan vain työtehtävien kannalta tarpeellisiin.

Henkilökunta






Henkilökunta on osallisena merkittävässä osassa logistiikkakeskuksissa tapahtuvista omaisuusrikoksista. Osallistuminen voi olla tahallista tai tahatonta rikokseen suunnitteluun tarvittavien tietojen vuotamista. Osaan rikoksista henkilökuntaan kuuluvat osallistuvat tekijöinä.
Henkilökunnan rekrytoinnissa tulisi kiinnittää huomiota rikollisen käyttäytymisen ehkäisemiseen
muun muassa taustaselvityksillä ja huumetesteillä.
Varsinkin tahatonta tietojen paljastamista voidaan ehkäistä tietoturvapolitiikalla, jonka sisältö ja
siihen liittyvät henkilökunnan velvollisuudet on koulutettu.
Henkilökunnan velvollisuuksiin sisältyy sosiaalinen kontrolli, jonka osia ovat raportointi rikollisesta
tai oudosta käyttäytymisestä sekä asiattomien ohjaaminen pois työtiloista.
Työnantajan on syytä suorittaa henkilökunnan käyttäytymisen monitorointia lain sallimissa puitteissa. Myös tietojärjestelmiin kannattaa sisällyttää hälytykset tietojen manipulointiyrityksistä.

Asiakkaat ja alihankkijat
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Logistiikkakeskuksen asiakkailla ja alihankkijoilla on osa rikosten suunnitteluun tarvittavista tiedoista. Koska sidosryhmien käyttäytymistä ei voida sopimuksinkaan täysin kontrolloida, tietovuotoihin logistiikkaketjussa on syytä varautua.
Tavaran sijainnin ja turvajärjestelyjen yksityiskohtien salassapito sidosryhmiltä on yksi keino
vaikeuttaa rikosten suunnittelua.

Rikoksen torjunta
Rikoksen torjunnan keinovalikoiman yhteenveto on alla. Keinoja on käsitelty tässä ja muissa tietokorteissa
tarkemmin.
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Tiedonhankinnan vaikeuttaminen tietoturvan keinoin (4.8. Tietoturvallisuus ja rikoksen torjunta)
ennaltaehkäisy rakenteellisin keinoin ja kulunvalvonnalla (3.1, 3.2, 3.4)
henkilökunnan monitorointi ja tietojärjestelmien seurantamahdollisuudet (4.8)
rikoksen havaitseminen, rikosilmoitusjärjestelmät, hälytysjärjestelmä (3.4)
jälkiselvittely, tietojärjestelmien audit trail, valvontakameranauhoitukset, kulunvalvontatapahtumat (3.4, 4.8)

4.9. Onnettomuuteen varautuminen
Tuli tuhosi yli miljoonan euron sähkökeskuksen
”Tuli tuhosi tehtaan vasta valmistuneen huippumodernin sähkökeskuksen kokonaan. Tehtaan
ympäristöosastolla syttyneestä tulipalosta annettiin hälytys aamukolmen jälkeen. Palo on saatu
pääosin sammutettua ja hallinnassa, eikä siitä ole
välitöntä vaaraa. Palo ei ole aiheuttanut henkilöeikä ympäristövahinkoja, mutta ympäristötuotteiden tuotanto on keskeytyksissä. Syttymissyytä
ei ole vielä päästy tutkimaan.”
( YLE Satakunta)

Kuva: P Lehtojoki / YLE

Pelastussuunnitelma ohjaa toimintaa hätätilanteessa. Pelastustoiminta vahinko- ja onnettomuustilanteessa on tapahtuman alkuhetkillä aina työpaikan henkilöstön varassa. Heidän vastuunsa jatkuu niin
kauan, kunnes paikalle saapuu mahdollinen tehdaspalokunnan tai pelastuslaitoksen yksikkö. Henkilökunta
vastaa myös prosessien alasajosta ja osittaisesta sulkemisesta. Pelastusyksikön saavuttua, henkilökunta
jatkaa toimintaansa sen valvonnassa. Vahinkojen rajoittamisessa suojataan henkilöstöä, tuotantoa ja laitteita sekä pyritään varmistamaan, että tuotanto voidaan taas aloittaa. Työpaikan henkilökunnan toiminta
on organisoitava siten, että vaaran uhatessa ja onnettomuuden sattuessa henkilökunnalla on valmiudet
välittömästi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Usein riittää yhden tai kahden henkilön ripeä toiminta,
mutta tilanne saattaa myös pahimmillaan laajentua suuronnettomuuden asteelle, jolloin useiden pelastuslaitoksen ryhmien lisäksi tarvitaan jopa kymmenien tuntien ajan työpaikan omien toimintaryhmien toimintaa.
Ensiapuvalmius on osa työpaikan turvallisuutta. Ensiapuvalmiudella tarkoitetaan sitä, että työpaikalla on,
sen riskeihin ja työntekijämäärään nähden, riittävä valmius aloittaa ensiavun antaminen asianmukaisilla
ensiapuvälineillä ja ensiapukoulutetuilla työntekijöillä (kuva 1). Logistiikkakeskusten riski on määritelty
luokkaan ”ilmeinen”, jolloin ensiapukoulutettuja tarvitaan 1 hlö alkavaa 10 hlöä kohden. Luokitus voi olla
myös ”Erityinen”, jos siellä säilytetään tai käsitellään vaarallisia aineita. Tälloin ensiapukoulutettua tulisi
olla 1 hlö 5:ttä työntekijää kohden. Ensiapuvalmiuteen liittyy myös riittävän laaja toimintaohjeistus onnettomuustilanteiden varalta sekä tila johon esimerkiksi ensiavun saanut henkilö voidaan tarvittaessa ohjata
lepäämään tai odottamaan sairaskuljetuksen saapumista. Ensiapu sisältää myös valmiuden psykososiaalisen tuen antamiseen ja tarvittaessa valmiuden suuronnettomuudessa toimimiseen. Työnantaja huolehtii
ensiapuvalmiuden toteuttamisesta ja työterveyshuolto on asiantuntija sen määrittämisessä. (Työturvallisuuslaki, Työterveyshuoltolaki).
Toiminnan organisointi voidaan järjestää joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti siten, että kaikkein suurin
huomio kiinnittyy niihin työntekijäryhmiin, joiden työhön sisältyy kokemuksen ja riskienarvioinnin mukaan
suurimmat vaarat. Kun onnettomuus on sattunut, toimitaan ripeästi ja suunnitelman mukaan.
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Toiminta onnettomuustilanteessa päävaiheittain:
 Prosessien ja laitteiden tarkkailu ja uhkaaviin oireisiin reagoiminen
 Pikasulku- tai pikapysäytykset, sammutus- ym. alkutorjuntatoimenpiteet tilanteen mukaan
 Hälytyksen tekeminen
 Torjuntatoimien jatkaminen ja samalla ihmishenkien turvaaminen, pelastaminen, ensiapu
 Tuotanto- ja laitevahinkojen minimointi, jälkivahinkojen estäminen
 Muu tilanteen mukainen toiminta
Jokaisen työntekijän on
 osattava tehdä hätäilmoitus
 tunnettava pelastussuunnitelman sisältö
 osattava toimia onnettomuus-, vaara ja vahinkotilanteissa annettujen ohjeiden mukaisesti
 ilmoitettava havaitsemistaan riskitekijöistä esimiehelleen
 noudatettava turvallisia työtapoja
 tiedettävä
o poistumistiet
o kokoontumispaikka
 selvitettävä lähimmät
o alkusammutusvälineet
o ensiaputarvikkeet
 osattava käyttää alkusammutusvälineitä
Lisäksi turvallisuusvastaavan vastuulla on, että henkilökunta perehtyy turvallisuusasioihin.

Kuva 1 Jokaisen velvollisuutena on opetella hätäilmoituksen tekeminen sekä hätäensiavun perusteet
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