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Koneenhoitaja puristui
infrakuivaimen ja koneen runkopalkin väliin paperitehtaalla

Kuva 1. Kuvasta havaittavissa väli jonne NN puristui, sekä ratakatkon seurauksena katkennutta paperia.

Paperikoneen päällystysosassa oli syttynyt kytöpalo. Rata oli katkaistu, palo sammutettu ja paperirata ajettu uudestaan päälle. Paperikoneen käyttöpuolella, infrakuivaimen
ilmakanavan kotelossa koneen raamien sisäpuolella oli paperiradan päälle viennin
jälkeen havaittu edelleen loimotusta. Koneenhoitaja NN (57 v.) oli mennyt sammuttamaan paloa paperiradan ollessa päällä. Hän oli seisonut koneen raamien ulkopuolella
ja kurottanut ylävartalonsa koneen rungon sisäpuolelle paikantaakseen palon. Toinen
operaattori oli samanaikaisesti NN:n pyynnöstä katkaissut radan, jolloin ratakatkoautomatiikka aukaisi infrakuivaimen ja ohjasi sen kotiasentoon. Sammutustyötä tehnyt
NN puristui infrakuivaimen palkin ja koneen runkopalkin väliin.
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A.

TAUSTATIEDOT JA LÄHTÖTILANNE

A1. Työympäristö, työ, työtehtävä ja työtilanne
Onnettomuus sattui paperia valmistavan tehtaan tuotantotiloissa paperikoneen päällystysosalla.
Onnettomuuden tapahtumapaikka oli päällystysosan infrakuivain.
NN (57v.) toimi kyseisen paperikoneen (Konelinjan tekninen konstruktio on vuodelta 1987)
koneenhoitajana ja työryhmän vetäjänä, jonka tehtäviin kuului muun muassa koneen päällystysosan
hoitaminen. NN oli toiminut koneenhoitajana vuodesta 2012 alkaen ja sitä ennen vuosia muissa
tehtävissä kyseisellä koneella, joten hänellä oli pitkäaikainen kokemus koneesta ja sen prosessialueesta. Viimeisimmän turvallisuuskoulutuksen NN oli saanut vuonna 2015. Koulutukseltaan NN oli
sähköasentaja.
NN oli aloittanut kolmannen peräkkäisen yövuoron normaalisti klo. 22:00. Yövuoro oli henkilöstön
kuvausten perusteella ollut rauhallinen, eikä siinä ollut mitään normaalista poikkeavaa. Noin klo.
02:15 päällystyskoneen paloautomatiikka aktivoitui, koska kuivatusosassa oli syttynyt kytöpalo.
Paloautomatiikka aktivoituu ja hälyttää, kun se havaitsee liekin aallonpituuden. NN oli työnkuvaan
kuuluvasti johtanut sammutustöitä ja osallistunut myös itse sammutukseen.
Paperin valmistuksessa on yleistä, että paperi katkeaa, jolloin koneen rungon sisäpuolelle ja ympäristöön joutuu paperin palasia. Paperin palaset syttyvät herkästi joutuessaan tekemisiin infrakuivaimen
kuuman pinnan kanssa ja voivat leijailla ilmavirtojen vaikutuksesta koneen eri osiin. Palavia tai kyteviä
paloja joudutaan tällaisissa tilanteissa sammuttamaan työryhmän toimesta. Kytöpalojen sammutukset
kuuluvat työryhmän yleisiin tehtäviin paperin valmistuksessa.

A2. Vaara, vaaratilanne, vaarallinen tapahtuma,
vahinko ja vakavuus
Paperikoneen kuivatusosassa oli syttynyt kytöpalo. Paloautomatiikka oli tunnistanut sen, jolloin
automatiikka oli ohjannut infrat kotiasentoon ja sammuttanut kuivaimet. Tämän jälkeen rata oli katkaistu normaalina toimenpiteenä päällystysasemien edessä olevaan pulpperiin, jotta kytöpalo voidaan
käydä sammuttamassa. Työryhmä oli työohjeiden mukaisesti NN:n johdolla sammuttanut havaitun
kytöpalon. Sammutuksen jälkeen paperirata oli viety uudelleen päälle koneen täydelle leveydelle ja
infrakuivaimet oli ohjattu käyttöasentoon. Päälle ajon jälkeen työryhmä oli vielä nähnyt koneen rungon
sisäpuolella toisessa kohdassa kytöpalon loimotusta. Poikkeuksellisesti rataa ei ollut enää katkaistu vaan
kytöpalon sammutus oli aloitettu paperiradan ollessa päällä. Tällainen poikkeuksellinen toimintatapa
liikkuvan koneen työalueelle menemisestä aiheutti käynnissä olevan koneen liikkuvien osien väliin
puristumisen vaaran. NN altistui puristumisvaaralle, kun hän kurottautui käynnissä olevan koneen
sisään rungon ulkopuolelta ahtaasta puristumisvaarallisesta paikasta.
Kurottaessaan koneen sisään oli NN samanaikaisesti ilmoittanut radiopuhelimella operaattorille,
että rata pitää katkaista, jotta palo saadaan sammutettua. Operaattori oli katkaissut radan NN:n ollessa
kurottautuneena koneen rungon sisäpuolelle. Radan katkaisusta seurasi, että ratakatkoautomatiikka
aukaisi infrakuivaimen ja ohjasi sen kotiasentoon. NN puristui infrakuivaimen palkin ja koneen
runkopalkin väliin ylävartalosta saaden puristumisen seurauksena hyvin vakavat pää- ja ylävartalo
vammat. NN kuoli puristumisen seurauksena lähes välittömästi tapahtumapaikalle.
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VAARA

VAARATILANNE

NN oli
kurottautuneena
puristumisvaarallisessa
paikassa kun
paperirata
katkaistiin.

VAARALLINEN
TAPAHTUMA

NN puristui
infrakuivaimen
palkin ja
koneen
runkopalkin
väliin ylävartalostaan.

VAHINGOITTUMINEN

NN kuoli
infra palkin ja
koneen
runkopalkin
väliin
puristumisen
seurauksena
tapaturmapaikalle.

VAKAVUUS

Onnettomuussekvenssin vaiheet

Kaavio 1. Onnettomuussekvenssin vaiheet

Seuraavissa luvuissa esittävät tapahtumat sekä turvallisuuspoikkeamiin ja riskitekijöihin
liittyvä pohdinta perustuvat tutkintaryhmän todennäköisimpänä pitämään näkemykseen
tapahtumien kulusta. Tapahtumalla ei ollut silminnäkijöitä, joten täydellistä varmuutta
tapahtumista ja NN:n toiminnasta ei ole tiedossa. Tapahtumien kulkua on kuitenkin
yrityksessä selvitetty haastattelemalla onnettomuuden aikana paikalla olleita työntekijöitä.
Paperikone on toiminut normaalisti, joten onnettomuuteen liittyvät syytekijät keskittyvät
ihmisen toimintaan.
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B.

VÄLITTÖMIEN TURVALLISUUSPOIKKEAMIEN TARKASTELU

B1. Vahingoittumista edeltäneet välittömät ja
myötävaikuttavat turvallisuuspoikkeamat
1.1 Ihmisen toiminta ja työympäristön poikkeamat
Sammutustyötä tehtiin poikkeuksellisesti paperiradan ollessa päällä
Koneen liikkuvien osien väliin puristumisen vaaran kannalta merkittävä tekijä oli, että sammutustöitä tehtiin poikkeuksellisesti paperiradan ollessa päällä ja infrakuivaimen ollessa työasennossa.
Paloautomatiikka oli havainnut palon ja aktivoitunut, jolloin asemat aukesivat automaattisesti,
infrakuivaimet sammuivat ja siirtyivät työasennosta kotiasentoon (Kuva 2). Radan katketessa
automatiikka oli toiminut normaalisti ja ohjannut paperin päällystysasemien edessä olevaan
pulpperiin. Katkaisutilanteessa paperikonetta ei ohjeistetun työmenetelmän mukaan pysäytetä,
vaan kone pyörii tyhjänä normaalilla tuotantonopeudella.

Palkki työasennossa ajotilanne

Palkki työasennossa, ei kuivatusta

Palkki kotiasennossa

Kuva 2. infrapalkin / infrakuivaimen asennot. Sammutustyöt aloitettiin, kun palkki oli keskimmäisen kuvan mukaisessa asennossa.
Operaattorit olivat käyneet sammuttamassa palon työohjeiden mukaisesti, jonka jälkeen rata
oli ajettu uudestaan päälle. Infrat oli ohjattu työasentoon, mutta päällystystä ei ollut vielä aloitettu,
jolloin infrakuivaimen kuivauslamput eivät olleet kytkeytyneet päälle (Kuva 2). Työryhmä oli jälleen
huomannut kytöpalon loimotusta koneen käyttöpuolella ja sammutustyöt oli aloitettu uudelleen
paperirataa katkaisematta. Paloautomatiikka ei reagoinut kyseiseen kytöpaloon, koska palo oli niin
pieni ja sellaisessa paikassa, ettei paloautomatiikka havainnut sitä.
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NN kurottautui koneen sisään turvallisuusohjeen vastaisesti
Vaaratilanne muodostui, kun NN oli kurottautunut paperiradan ollessa päällä poikkeuksellisesta
paikasta koneen runkoraamien sisään puristumisvaaralliselle alueelle nähdäkseen kytöpalon
sijainnin. Kurottaessaan koneen rungon sisään paperiradan ollessa päällä, oli NN toiminut
infrakuivaimen käyttö- ja huolto-ohjeen turvallisuusohjeen vastaisesti. NN ei todennäköisesti ole
tilanteessa tiedostanut puristusvaaraa.
NN kurottautui sisään ahtaasta kohdasta niin, että hänen selkänsä oli kohti työasennossa ollutta
infrapalkkia ja katse siitä poispäin. Kurottaessaan hänen jalkansa olivat koko ajan koneen rungon
ulkopuolella olevalla tasolla tai sen jatkeella. Ei ole tietoa oliko NN kurottautunut koneen sisään myös

Kuva. Onnettomuuspaikka ja tilanne ennen kuin rata katkaistiin. Oranssilla nuolella osoitettu väli jonne NN kurottautui. Nuolen vasemmassa päässä työasennossa oleva infrapalkki ja oikeassa koneen runkopalkki.
aiemmin samankaltaisissa tilanteissa, mutta henkilöstöhaastattelujen perusteella kytöpalon sammutuksissa ei koneen sisään jouduta yleensä menemään. Työntekijät myös tietävät, että koneen sisään
meneminen tällaisissa tilanteissa on kiellettyä.
Työpaikalla annetussa ohjeistuksessa on selkeästi kielletty koneen sisään meneminen sen ollessa
käynnissä. NN oli saanut perehdytyksen ja opastuksen kytöpalojen turvalliseen sammuttamiseen.

Kytöpalo sijaitsi poikkeuksellisessa paikassa
NN:n kurottautuminen koneen sisään ja altistuminen puristumisen vaaralle oli osittain seurausta
siitä, että kytöpalo sijaitsi ahtaassa ja vaikeasti tavoitettavassa paikassa koneen kanavarakenteen
sisällä. NN ja toinen operaattori olivat tehneet ensin sammutustöitä infran hoitotasolta, mutta kytypaloa ei ollut saatu sammutettua käytössä olevilla sammutusvälineillä. Kytypalon paikantamiseksi
ja sammuttamiseksi oli NN siirtynyt alemmalle hoitotasolle. Poikkeuksellista tilanteessa oli se,
että henkilöstön mukaan tämän kaltaisia vaikeasti sammutetavia kytöpaloja syttyy vain muutama
vuodessa. Paperikoneen konstruktio on vuodelta 1987 ja siihen valittu kuivatusratkaisu johtaa
suureen määrään syttymiä.
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NN pyysi katkaisemaan radan ollessaan puristumisvaarallisessa paikassa
Koneen liikkuvien osien väliin puristumisen kannalta merkittävin tekijä oli, että NN pyysi
radiopuhelimen välityksellä operaattoria katkaisemaan radan ollessaan kurottautuneena koneen
sisään. Operaattorilla ei ollut näköyhteyttä koneen käyttöpuolella olleeseen NN:ään. Operaattori
oli katkaissut radan, jolloin ratakatkoautomatiikka oli ohjannut infrapalkin kotiasentoon. Palkin
kokonaisliikeaika työasennosta kotiasentoon on noin 1,5 sekuntia. Kapeasta tilasta johtuen osien
väliin puristuminen oli alkanut lähes välittömästi, kun infrapalkki lähti liikkeelle. Näin ollen
NN:llä ei ole käytännössä ollut mahdollisuuksia ehtiä pois puristumisvaaralliselta alueelta radan
katkaisun jälkeen.

1.2 Myötävaikuttavat riskitekijät
Puristumisvaaralliselle alueelle pääsi esteettömästi
Pääsyä koneen rungon sisäpuolelle ei ollut estetty teknisin menetelmin sen käyttöpuolelta.
Käyttöpuolella ei myöskään ollut puristumisvaarasta varoittavia kylttejä tai muita varoituksia.
Esteettömyys mahdollisti sen, että NN pääsi kurottautumaan koneen rungon sisäpuolelle radan
ollessa päällä. Infrapalkin ja runkopalkin väliin puristumisen vaara huoltotilanteessa oli tunnistettu
vuonna 2013, mutta siihen liittyvää riskiä ei ollut pidetty merkittävänä (kts. C 1. Riskien arviointi
puristumisvaaralliselle alueelle pääsyn osalta).

Operaattoreilla ei ollut näköyhteyttä koneeseen kurottaneeseen NN:ään
Tapaturman syntyyn on myötävaikuttanut se, että muilla operaattoreilla ei ollut näköyhteyttä koneen
käyttöpuolella sammutustyötä tehneeseen NN:ään. NN pyysi katkaisemaan radan radiopuhelimen
välityksellä ollen sellaisessa paikassa, että muut operaattorit eivät nähneet häntä.

Puutteellinen töiden ohjeistus ja valvonta
Tämän kaltaisten poikkeavien työtilanteiden osalta työmenetelmiin ei ole laadittu selkeää ohjeistusta. Tämä ilmeni työpaikalla erilaisina käytäntöinä työvuorojen välillä. Työvuoroilla oli osittain
omat totutut työtavat. Työn suorittaminen ja ohjeiden noudattaminen arkisin ja viikonloppuna
sekä yöaikaan erosivat osittain toisistaan. Turvattomien toimintatapojen valvonta on ollut osittain
riittämätöntä, jolloin NN:n käyttämä vaarallinen työtapa on jäänyt havaitsematta.

Poikkeuksellisen työtilanteen vaarallisuuden arviointiin
mahdollisesti vaikuttaneet tekijät
On mahdollista, että radan katkaisua pyytäessään oli NN olettanut infrapalkin olevan jo kotiasennossa, koska sen kuivatuslamput eivät olleet päällä. Tämän oletuksen mukaan kyseisessä paikassa
ei olisi ollut puristumisvaaraa radan katketessa. NN oli todella kokenut ja rutiinin omaisesti
työskenneltäessä voi olla, että hän ei ole tilanteessa havainnut missä tilassa kone on.

B2. Mahdollisuudet välttää ja rajoittaa vahinkoa
Radan katkaisemisen jälkeen tilanne on ollut niin nopea, että puristumisvaarallisella alueella
työskennelleellä NN:llä ei ole ollut mitään mahdollisuuksia ehtiä pois infrapalkin ja koneen rungon
välistä. Koneen puristusvoima on palkin suuresta massasta ja liikutussylinterin voimakkuudesta
johtuen niin suuri, ettei puristumisen aiheuttamilta kuolemaan johtaneilta vammoilta olisi voinut
välttyä nopeammalla ensiavulla.
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c.

TurvallisuusjohtamiseEN
LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT

Raportin tässä osiossa tarkastellaan edellisessä osiossa esitettyjen riskitekijöiden taustalla vaikuttaneita turvallisuusjohtamiseen liittyviä riskitekijöitä.
Onnettomuuden syytekijöiksi tunnistettiin ihmisen vaaralliseen toimintaan ja sen hallitsemiseen
liittyviä tekijöitä. Edellä on esitetty välittömään töiden ohjeistamiseen ja turvallisuuden seurantaan
liittyviä, lähinnä esimiestasoa koskevia, myötävaikuttaneita riskitekijöitä. Näitä tekijöitä pitää kuitenkin
tarkastella osana koko organisaation turvallisuusjohtamisen toimintatapoja. Onnettomuustutkinnan
yhteydessä ei kuitenkaan tarkasteltu työpaikan turvallisuusjohtamista yksityiskohtaisesti, vaan tässä
esitetyt turvallisuusjohtamiseen liittyvät riskitekijät on johdettu edellä esitetyistä turvallisuuspuutteista
ja myötävaikuttavista riskitekijöistä loogisen syy-yhteys -pohdinnan perusteella.

C1. Riskien arviointi ja turvallisuuden seuranta
Yrityksessä toteutettiin riskien arviointia ja hallintaa kattavasti. Onnettomuus kuitenkin osoitti,
että riskienhallinnan toteutukseen liittyi sellaisia puutteita, jotka ilmenivät tässä tapauksessa
koneen turvallisuuslaitteiden, sekä kytöpalon sammuttamisen työmenetelmien suunnittelussa
ja toteutuksessa. Turvallisuusjohtamisessa noudatettavilla toimintamalleilla ei ollut täysin kyetty
varmistamaan, että tämän kaltaisissa poikkeavissa työtilanteissa työmenetelmien riskit olisi luotettavasti arvioitu.
Käyttöpuolen puristumisvaaralliselle alueelle esteettömästi pääsy oli tullut yrityksessä tietoon
aiempien huoltotöiden yhteydessä. Alueesta oli tehty myös vaaratilanneilmoitus vuonna 2013, jossa
oli ilmoitettu, että infran väliin pääsee kulkemaan puutteellisista turvalaitteista johtuen ja tämän
mahdollisena seurauksena ovat vakavat henkilövahingot. Asia oli käsitelty, mutta toimenpiteitä ei ollut
tehty, koska riskin oli todettu olevan sellainen, että alueelle ei voi mennä tuotannon ollessa käynnissä
korkean lämpötilan vuoksi (900 c).
Riskien arvioinnissa ei ollut otettu huomioon infrakuivausalueella edellä mainitun kaltaista poikkeavaa tilannetta, jossa kytöpaloa sammutetaan paperiradan ollessa päällä. Mahdollisuutta tilanteesta,
jossa infrakuivain on työasennossa, mutta lämpölamput eivät ole vielä päällä ei siis ollut tunnistettu
ja otettu huomioon riittävin toimenpitein.
Vaaratilanteista ilmoittaminen ja ilmoitusten käsittely on priorisoitava riittävän korkealle. Ilmoitusten
käsittelyyn, niissä päätettyihin toimenpiteisiin ja seurantaan liittyi sellaisia puutteita, jotka ilmenivät
aiemmin tehdyn vaarailmoituksen jälkeenkin esteettömänä pääsynä puristumisvaaralliselle alueelle.
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D.

SUOSITUKSET TYÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI

D1.Välittömien turvallisuuspoikkeamien torjunta
1.1 Puristumisvaaralliselle alueelle pääsyn
rajoittaminen
Puristumisvaaran poistaminen ei koneen tekemän työn luonteen vuoksi ole kokonaan mahdollista,
mutta puristumisvaaralliselle alueelle pääsyä on mahdollista rajoittaa. Alue olisi mahdollista
rajata esimerkiksi turvalukitusautomatiikkaa käyttäen. Oikeanlaisen ratkaisun löytäminen tämän
kaltaisiin paikkoihin on suositeltavaa kuitenkin suunnitella niin, että kytöpaloja ei muutosten
seurauksena pääse syntymään vaikeasti sammutettaviin paikkoihin.

1.2 Hankalasti sammutettavien palojen ehkäisy ja 		
sammutusvälineiden kehittäminen
Paperin valmistuksessa on yleistä, että paperirata katkeaa. Radan katketessa paperista jää palasia
väistämättä koneen sisäpuolelle. Koneen sisäpuolelle jäävien paperin palasten sijaintiin ja niiden
syttymiseen voidaan kuitenkin vaikuttaa koneen suunnittelulla. Tämän tyyppisessä koneessa ahtaita
ja vaikeasti tavoitettavia kohtia voidaan rajoittaa esim. rakenteiden paremmalla koteloinnilla (kuva
3). Kyseisen konekonstruktion osalta on kuitenkin selvää, että ehkäisevistä korjaustöistä huolimatta
osien väliin jää mahdollisesti sellaisia välejä, jotka ovat vaikeasti tavoitettavissa.
Tästä syystä vastaavan kaltaisten palojen sammuttamiseksi on keskeistä kehittää sellaisia sammutusvälineitä, joita käyttämällä vältytään koneen rungon sisään menemiseltä. Yrityksessä on onnettomuuden
jälkeen otettu käyttöön sammutusväline, jolla päästään helpommin kulman taakse, vaikeisiin paikkoihin
ja näin ollen vältytään koneen sisään kurottautumiselta.

Kuva 3: Työpaikalla oli onnettomuuden jälkeen koteloitu rakenteita niin, että vaikeasti
tavoitettavat paikat on paremmin suojattu. Vasemmassa kuvassa tilanne aiemmin ja oikeassa koteloinnin jälkeen.
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1.3 Kameravalvonta koneen käyttöpuolelle
Koneen hoitopuolelta, jossa ohjauspaneeli ja valvomo sijaitsivat, ei ollut kameravalvontaa koneen
käyttöpuolelle. On mahdollista, jos operaattoreilla olisi ollut näkö- tai videoyhteys koneen käyttöpuolelle rataa ei olisi katkaistu, kun NN sitä pyysi. Operaattori olisi tällöin voinut havaita NN:n
kurottautuneena puristumisvaaralliselle alueelle, eikä näin ollen rataa olisi katkaistu. Näköyhteyden
saavuttaminen koneen hoitopuolelta käyttöpuolelle on käytännössä mahdoton toteuttaa ilman
valvontakameroiden käyttöä. Olennaista on, että toiminta koneen häiriötilanteissa on sellaista,
että näköyhteys säilyy tai viestintä varmistetaan joitain muita keinoja käyttäen.

1.4 Radiopuhelinliikenteen kehittäminen
Työpaikalla käytettiin kommunikointiin radiopuhelimia. Käytettäessä radiopuhelin yhteyttä
työympäristöissä, joissa on vakavan tapaturman vaara on huomioitava turvalliset menettelyt
yhteyden käytölle. Työpaikalla toteutettujen yleisten työmenetelmien mukaan radiopuhelimen
avulla kommunikointiin luotettiin. Tutkinnan perusteella tapauksessa ei kuitenkaan ollut
kyse viestin väärin ymmärtämisestä. Mutta samankaltaisten tilanteiden varalle on turvalliset
menetelmät kommunikaation osalta varmistettava myös tulevissa poikkeustilanteissa. Poikkeustilanteessa ihminen lähtee reagoimaan ja soveltamaan nopeasti, jolloin riskien määrä lisääntyy.
Menettelytavat tulisivat olla sellaiset, että molemmat osapuolet ymmärtävät viestin oikein
tilanteeseen katsomatta.

D2. Turvallisuusjohtamisen kehittäminen
2.1 Turvallisuushavainnoista ja vaaratilanteista
ilmoittaminen
Koko organisaation turvallisuuskulttuurin parantamiseksi on työturvallisuuden tärkeys oltava
priorisoituna riittävän korkealle. Työturvallisuuden kehittämiseen sitoutunut johto luo pohjan
yrityksen hyvälle turvallisuuskulttuurille.
Esimiesten kouluttaminen havainnoimaan ja puuttumaan entistä paremmin riskialttiisiin toimintatapoihin ja turvallisuuspuutteisiin, sekä yleisesti henkilöstön hyvistä käytännöistä palkitseminen
on yksi tapa edistää turvallisuuskulttuuria. Turvallisuushavaintojen ilmoittaminen ja niiden käsittely
tulee olla systemaattista.
Henkilöstön aktiivisemmalla osallistamisella työturvallisuuteen ja heidän paremmalla puuttumisella
turvattomiin toimintatapoihin edistetään turvallisuuskulttuuria. Turvallisuuteen liittyvistä asioista tulisi
voida ilmoittaa ilman kynnystä. Henkilöstön tulisi pitää ilmoittamista tärkeänä asiana, ei ainoastaan
oman itsensä, vaan myös työkaverien kannalta tärkeänä asiana. Tiedostamalla mahdolliset vaaratilanteet
ja läheltä-piti-tilanteet konkreettisesti myös henkilöstön asenne työturvallisuuteen paranee. Asenteiden
ollessa kohdallaan voidaan edistää toimintatapaa, jossa työturvallisuus on ensimmäisenä ja myös
poikkeamatilanteessa mietitään ennen kuin toimitaan.

2.2 Riskien arviointi
Hyvin suunnitellut ja kattavat riskienarvioinnin ja -hallinnan menettelytavat ovat työympäristön
ja työmenetelmien suunnittelun perusedellytyksiä. Työympäristön turvallisuuden varmistavien
ratkaisujen ja työmenetelmien suunnittelun pitää aina perustua kattavan riskienarvioinnin
tuloksiin. Erityisesti poikkeavien tilanteiden havainnointiin ja arviointiin tulee keskittää erityistä
huomiota. Riskien arviointia suorittavalla on kattavan havainnoinnin ja vaarojen tunnistamisen
toteuttamiseksi oltava riittävä osaaminen alueesta ja siellä tehtävästä työstä. Riskien arviointia tulee
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hyödyntää myös osana työhönopastusta. Riskien arviointien tekeminen on priorisoitava riittävän
korkealle ja sen toteuttamiselle on osoitettava riittävät resurssit.

2.3 Toimintatapojen seuranta ja yhtenäistäminen
Työmenetelmien välittömän valvonnan ohella on tärkeää, että työympäristön ja työmenetelmien
turvallisuutta sekä riskienhallintatoimenpiteiden toimivuutta seurataan suunnitelmallisesti,
säännöllisesti ja määrätyn toimintatavan mukaisesti toteutettavilla turvallisuuskierroksilla
tms. sisäisillä tarkastuksilla. Seurannan tarkoituksena on säännöllisin väliajoin varmentaa, että
olosuhteet ja sovellettavat työmenetelmät täyttävät niille asetetut vaatimukset.
Työvuorosta ja työntekijästä riippumatta toimintatapojen tulisi olla samanlaisia niin normaaleissa
työvaiheessa, kuin poikkeamatilanteissakin. Vaarallisiin ja poikkeaviin toimintatapoihin tulee puuttua.
Turvattomien toimintatapojen havainnointiin tulee kouluttaa henkilöstöä. Selkeillä ja hyvin opastetuilla
työohjeilla vältetään jatkossa vuorokohtaisten omien työmenetelmien kehittymistä.
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Vahingoittuneen ammatti Kemian prosessityö, massa- ja paperityö
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Työympäristö
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