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Nämä järjestys- ja turvallisuussäännöt koskevat Knauf Oy:n omaa henkilöstöä, 
alihankintaa ja kaikkia ulkopuolisia tehdasalueella työskenteleviä henkilöitä. 
 
Ne ovat samalla myös osa perehdyttämistä Knauf Oy:n työturvallisuuskulttuuriin. 
 
Tavoite: 0-tapaturmaa ajattelutapa, jonka perustana on:  
 -yksikään tapaturma ei ole hyväksyttävä, 
 -tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa, 
 -kaikki tapaturmat voidaan estää – jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa.  
 
Jokaisen henkilön täytyy olla tutustunut järjestys- ja turvallisuussääntöihin ennen työn aloittamista. 
Työsuojelupäällikkö käy nämä läpi aina työ- ja alihankintasuhteen alussa läpi. Ellei tämä ole mahdollista, 
kyseisen osaston esimies hoitaa tämän. 
 
YLEISTÄ: 
 
Tupakanpoltto on kielletty sisätiloissa kaikkialla Knauf Oy:n tehdasalueella. 
 
Päihteiden nauttiminen ja vaikutuksenalaisena olo Knauf Oy:llä on jyrkästi kielletty ja johtaa aina 
jatkotoimenpiteisiin. 
 
Pysäköinti yrityksen pysäköintipaikoilla on tehtävä peruuttamalla. Kyseessä on Knauf Oy:n 
turvallisuussääntö, jota kaikkien tulee noudattaa. Tämä vähentää yleisesti parkkipaikkaonnettomuuksia. 
Lisäksi parkkipaikka pystytään nopeasti tyhjentämään autoista, jos se on onnettomuustapauksessa 
tarpeellista.  
 
Omien autojen pysäköinti tehdasalueella on sallittu vain merkityillä parkkipaikoilla. Omien autojen tuonti 
tehtaan aidatun alueen sisäpuolelle on kielletty. Poikkeusluvan voi antaa esimies. 
 
Alihankinnan suorittajan pysäköinti, mikäli autolla kuljetetaan laitteita, työkaluja (toimii varaosavarastona, 
työn aikana), sovitaan tapauskohtaisesti. 
 
Kun tehtaalla kuljetetaan vierailijoita, vieraiden isäntä huolehtii, että vierailijoiden päällä on heijastinliivit 
(vierailijan värikoodattu liivi = oranssi). Jos tehtaalla liikkuu henkilöitä ilman heijastinliiviä tai ilman Knauf Oy:n 
henkilöä, on jokainen velvollinen ohjaamaan vieras henkilö pois tuotantotiloista/varastosta. Vierailijat 
kirjoittavat nimensä sekä saapumis- ja poistumisaikansa aulassa olevaan kansioon.  
 
Kuormaajaa ja trukkia käytettäessä puhelimen käyttö on ehdottomasti kielletty.  
 
LIIKKUMINEN TEHTAALLA: 
 
Levyvarastojen alueella asiaton kulku ja läpikulku on kielletty, etenkin pyörällä ja potkulaudalla. 
 
Pakkausalueen läpi kuljettaessa tulee aina väistää alueella toimivaa henkilöä ja trukkia. 
 
Paperirullavaraston läpikulku on kielletty. 
 
Raaka-aineen varastointialueelle meno on sallittu ainoastaan esikuivaimen hoitajan luvalla. Ennen alueelle 
menoa on soitettava esikuivaimen hoitajalle. Puhelinnumero on kyltissä. Alue on merkitty kyltein ja ohjein. 
Muistakaa myös ilmoittaa esikuivaimen hoitajalle, kun poistutte alueelta. Jollei häntä saa kiinni, ilmoitus 
tehdään vuorossa olevalle työjohtajalle. Jos paikalla on alihankintaa (yhteistyökumppaneita), työntilaajan 
velvollisuus on ilmoittaa heidän tulostaan ja lähdöstään. 
 
Kun tehtaalle otetaan paperirekan purku sisälle, paperitrukin kuljettajan on merkittävä keiloilla, kulku kielletty 
alueen läpi. Kulku tapahtuu purun aikana paneelin kautta. 
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Kun portaiden tai tikkaiden yläpäässä on portti, on näissä kuljettava yksittäin. Seuraava odottaa vuoroaan, 
kunnes edellinen on mennyt tasolle ja sulkenut portin perässään. Jos työkaluja tai vastaavia, joudutaan 
viemään ylös, on ne nostettava erikseen tasolle apuvälineitä käyttäen. Portaissa ja tikkaissa molemmilla 
käsillä on pystyttävä ottamaan kaiteesta kiinni. Tämä koskee portaita/tikkaita, joiden yläpäässä on portti. 
 
Nykyisen kuivurin katto on todettu epävarmaksi paikaksi, vaikka siellä on hoitosillat. Katolle meno on 
tuotannon aikana ehdottomasti kielletty. Luvan valvottuun menoon voi antaa kunnossapito tai 
sähköhuoltopäällikkö. 
 
Jos levyvarastoon, Bau-halliin (välitystuotevarasto) tai ulkoalueille (rekkaparkki, lastaus alue, välitystuotteet), 
joudutaan menemään, täytyy siitä ehdottomasti ilmoittaa alueen esimiehille (logistiikkapäällikkö tai 
varastoesimies). Ilmoituksessa tulee mainita mikä on alueelle tulon syy ja kauanko alueella ollaan. 
 
TURVALLISEN TYÖSKENTELYN PERUSSÄÄNNÖT: 
 
Jokaisella henkilökuntaan kuuluvalla on oikeus ja velvollisuus havainnoida työympäristöä ja pidätyttyä 
vaarallisesta työstä. Ota tällöin heti yhteyttä omaan esimieheesi tai hänen sijaiseen tai lähellä olevaan 
työtoveriin saadaksesi apua tilanteeseen. Vaarallisen työtehtävän keskeyttäminen ei johda työsuhteeseen 
liittyviin haitallisiin seurauksiin. Knauf Oy rohkaisee kaikkia henkilökunnasta tuomaan aktiivisesti esille 
mahdolliset vaarat ja vaaratilanteet. 
 
Huomioväri tulee näkyä henkilön vaatetuksessa, asun yläosassa. Lisäksi asussa täytyy olla heijastavaa 
materiaalia. 
 
Tehtaan tuotanto- ja kunnossapitotiloissa on käytettävä kuulosuojaimia. Näillä alueilla melun voimakkuus 
ylittää reilusti rajan, jossa kuulo vaurioituu. 
 
Turvallisuuden edistämiseksi työtehtävissä, joissa käytetään tällä hetkellä katkoteräveistä tai työtehtävät, 
jotka voivat muuten aiheuttaa työtekijälle viiltohaavan, on pakollista käyttää viiltosuojahanskoja. 
 
Suojavälineiden käytöstä on määräys. Tehdasalueellamme on käytössä huomioliivit, turvalasit, suojalasit, 
kuulosuojaimet ja turvakengät. 
 
Kun kuljet portaissa ylös tai alas, huolehdi että aina toinen käsi on kaiteella. Puhelimeen vastaaminen ja 
puhuminen on kielletty portaissa liikkuessa.  
 
Työasujen tai vastaavien paineilmapuhdistus on tehtaan sisätiloissa ehdottomasti kielletty. 
 
Tuotantolaitteiden vaikutusalueelle meno on kielletty laitteiden ollessa päällä. Kun joudutaan menemään 
laitteiden vaikutusalueelle, on varmistuttava siitä, että laitteet on sammutettu ja turva-/huoltokytkin on 
kytketty seis-tilaan, ainakin niin, että ne laitteen osat, joiden toiminta alueella ollaan, eivät liiku. Kun kyseessä 
on osa tuotantolinjaa, täytyy myös vastaavalta työnjohtajalta ja alueen prosessihoitajalta olla lupa mennä 
alueelle. Turvalaitteen ohittaminen on ehdottomasti kielletty ilman kirjallista lupaa. Kirjallisen luvan voi antaa 
huoltopäällikkö. 
 
Jokaisessa työpisteessä on oltava turvakengät jalassa (ellei lääkärintodistuksella ole saatu vapautusta) ja 
huomiovärinen työasun yläosa.  
 
Jokainen henkilö on velvollinen pitämään työpisteensä moitteettoman siistinä. Korjaus- ja huoltotöiden 
päätyttyä tai jos tilanne vaatii, niin myös työn aikana, huolto- ja korjaustöissä siistitään työpiste. Kiinteistön 
kulkukäytävät, palo-ovien kohdat, trukkiajokäytävät ja ovien edustat on pidettävä puhtaana kaikenlaisesta 
tavarasta. 
 
Tulitöiden tekemisessä noudatetaan erillistä ohjetta, ks. tulitöiden suojeluohje. Kaikenlaisten rautojen ja 
työkalujen jättäminen tasoille ja portaille on ehdottomasti kielletty. 
 
Jos palotilanteen tai muun hätätilanteen takia tulee tarve sulkea viemäröinti (kaupungin jätevesilaitokselle 
menevä), viemärisulut löytyvät varastosta M030. 10 kpl pyöreitä mattoja, kaivojen kansien päälle, 
hiekkasäkit, pystyviemäriin. 
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Kun joudutaan poistamaan materiaalia katolta tai tasoilta, se tehdään ensi sijassa hallitusti kantamalla tai 
nostimilla. Mikäli jotain joudutaan heittämään alas, täytyy varmistaa, että alla ei ole ketään.  Alhaalla on 
oltava henkilö valvomassa, että kukaan ei pääse vaara-alueelle. 
 
Konesuojauksien poistaminen on ehdottomasti kielletty. Jos joudutaan harkitsemaan suojauksien poistoa, 
(esim. rikkoutuu jostain syystä) tehdään se tiedostetusti yhteistyössä, riskianalyysiä käyttäen alueen 
esimiehen ja kunnossapitohenkilöstön kanssa.   
 
 
Käsin tehtäviä raskaita nostoja tulee välttää aina kun se on mahdollista. Lain sallimia nostomääriä ei tule 
ylittää. Aina tulee varmistaa myös, että nostettavassa koneessa tai laitteessa ei ole teräviä särmiä, jotka 
voisivat aiheuttaa nostajalle viiltovammoja. 
 
SÄHKÖ:  
 
Vialliset sähkölaitteet ja jatkokaapelit tulee välittömästi poistaa käytöstä ja toimittaa sähkövarastolle. 
Sähkötöitä Knauf Oy:llä saavat tehdä vain ne henkilöt, joilla on siihen riittävä pätevyys. Luvan sähkötöiden 
tekemiseen antaa sähköhuoltopäällikkö. 
 
Työ tehdään jännitteellisenä vain siinä tapauksessa, ettei sitä voida tehdä jännitteettömänä.  Työ 
suunnitellaan tarkasti ja suoritetaan jännitetyöohjeen mukaisesti asianmukaisilla laitteilla ja varusteilla. 
Jännitteettömyys, lähialueen suojaus oikosululta ja maadoitukset on varmistettava. 
 
Sähkökeskuksien ovet, jotka avataan erilisillä avaimella, saa avata vain perehdytetty henkilö, (esim. 
lämpöreleen kuittaus). 
 
JÄTTEET: 
 
Knauf Oy on siirtynyt entistä tarkempaan jätteiden lajitteluun. Kaikki kipperit/astiat joihin laitetaan 
materiaalia/jätettä, on merkitty niin, että selviää mitä materiaalia siihen saa laittaa. Ellet ole varma, olet 
velvollinen varmistamaan esimieheltäsi, että lajittelet oikein. Jätteiden lajittelusta on tehdasalueella selkeät 
ohjeet. 
 
KEMIKAALIT: 
 
Jokainen, joka tilaa kemikaaleja joko tuotantoon, kunnossapitoon, varastojen käyttöön tai 
toimistotarvikkeisiin, on velvollinen pyytämään tuotteesta käyttöturvallisuustiedotteen ennen tilausta. Se on 
käytävä läpi ennen kuin kemikaali otetaan käyttöön. Paras on käydä se toimittajan kanssa läpi tilaushetkellä. 
Mikäli käyttöturvallisuustiedotetta ei löydy mahdolliselta toimittajalta, ei kyseistä kemikaalia saa tilata Knauf 
Oy:lle. Anna käyttöturvatiedote myös laatupäällikölle, jotta aineesta tehdään kemikaalien riskinarviointi.  
 
 
LIIKKUVA KALUSTO/NOSTIMET: 
 
Koneilla saa ajaa vain hyväksytyn trukkikoulutuksen saanut henkilö. Myös trukkikortti vaaditaan. Yhtiö pyrkii 
ensi kädessä järjestämään trukkikorttikoulutuksen. Varmistu aina ennen kuin lähdet ajamaan koneilla, (trukit, 
kuormaaja, lakaisukone), että ko. koneen jarrut ja valot sekä peruutushälytin toimivat. Valoja on aina 
pidettävä päällä liikuttaessa koneilla. Henkilökuljetukset koneilla on ehdottomasti kielletty. Kun ajaminen 
lopetetaan, huolehdi varmasti, että piikit jäävät alas. 
 
Trukin kuljettajien on huolehdittava, että trukeissa on vähintään koko ajan 1,5 h:n ajoa vastaava määrä 
kaasua. Kun kaasurekan ollessa purkamassa kuormaa säiliöillä, trukkitankkauspaikalle trukilla meno on 
ehdottomasti kielletty.  
 
Paperirullanostinta ja trukkia saavat käyttää vain ne henkilöt, jotka ovat riittävästi perehtyneet niiden käyttöön 
ja hallitsevat laitteet. Heillä on oltava trukkikortti. 
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Liikkuvan kaluston tankkaus (koskee polttoöljy- ja kaasukoneita): kuljettajan tulee ehdottomasti olla 
tankkauspisteen välittömässä läheisyydessä. Mahdollisista toimintahäiriöistä tankkauspisteillä on 
raportoitava heti työnjohtoon. Tankkaajan pitää noudattaa paikalla olevia turvallisuus- ja käyttöohjeita. 
 
HENKILÖNOSTOT: 
 
Knauf Oy:llä on henkilönostimet käytössä ja kaikki työ pyritään tekemään niistä. Henkilönostoja ei saa tehdä 
trukilla. 
 
Nivelpuomihenkilönostimissa on turvavaljaiden käyttöpakko. Niiden käyttö on suositeltavaa myös saksilava-
tyyppisissä nostimissa. 
 
KONEIDEN JA LAITTEIDEN HUOLLOT JA KORJAUKSET SEKÄ UUDET 
ASENNUKSET: 
 
Kun mennään työskentelemään koneille ja laitteille, huolehditaan ensin, että alueesta vastaava työjohtaja 
sekä sen alueen mahdollinen koneen- / laitteenkäyttäjä on asiasta tietoinen. Äkillisissä huolloissa tulee aina 
ensin suunnitella turvallinen työtapa ja turvallinen koneiden ja laitteiden luokse pääsy. Tarvittaessa 
on pysäytettävä koneet ja laitteet, jotka voivat vaarantaa huoltotöiden tekijän terveyden. Vianhakutehtävissä 
on aina tiedostettava vaaratekijät ennen kuin ryhdytään tekemään töitä. Tee kunnossapitotyöstä ennen 
työn aloitusta riskienarviointi. Ja toteuta LOTOTO, ennen työn aloitusta. LOTOTO lukituksia ei voi 
poistaa järjestelmästä kukaan muu kuin lukituksen asettaja. Jos tulee tarve poistaa lukitus muulla 
tavalla, on kunnossapitopäällikkö tai sähköhuoltopäällikkö vastuussa lukituksen poistamisesta. 
 
Suojakypärän käytön määrittää työn teettäjä tapauskohtaisesti. Tarvittaessa työlle tehdään myös 
turvaselvitys/-ohjeistus. Vastuu näistä toimenpiteistä on työn teettäjällä. 
 
Kun töitä tehdään ylempänä tasoilla, on varmistettava ilmoituksen lisäksi, että alapuolinen tila on 
kulkukiellossa. Varmistus suoritetaan merkintänauhoin ja tarvittaessa lisäkilvillä sekä huomiomajakalla. 
 
Työnteko ylempänä kuin lattiatasolla ja tilassa, jossa ei ole hoitotasoa: Huomioi, että nojatikkailla, voidaan 
ainoastaan siirtyä tasolle, tai tasolta toiselle, ei työskennellä. Nojatikkailla saa tehdä kertaluotoisia töitä, 
kuten nostoapuvälineiden kiinnittäminen ja irrottaminen, sähkökaapeleiden vedot ym. Silloinkin pitää ensin 
huolehtia siitä, että tikkaat ovat kunnossa, liukuesteet paikoillaan, tikkaat eivät pääse kaatumaan, siirtymään, 
heilumaan eivätkä luisumaan. Käytännössä vain sellaisessa työssä, joka voidaan tehdä yhdellä kädellä, voi 
turvallinen ote tikkaista säilyä. Työ ei myöskään saa olla sen luonteista, että tikkaan puolalle jäätäisiin 
seisomaan pidemmäksi aikaa. 
 
Kun työskennellään kohteissa joissa ei ole tarpeellisia suojakaiteita estämään putoamista, on henkilön aina 
käytettävä putoamissuojaimia. Tällaisissa kohteissa tulee aina harkita sellaisia vaihtoehtoja, kuten voidaanko 
esim. vuokrata henkilönostin ja tehdä työ sillä. Tehtaalla on aina käytössä vähintään yksi henkilönostin. 
Ulkoseulalla työskennellessä työ tehdään trukin häkistä tai lasketaan seula alas, jolloin työ voidaan tehdä 
maasta käsin. Jos joudutaan tekemään työtasoja, jotka ovat väliaikaisia, on huolehdittava, että ne on 
asiallisesti tehty ja kiinnitetty. Lisäksi ne tulee poistaa heti kun työ on tehty eikä niitä enää tarvita. 
 
 
TRUKEILLA SUORITETTAVAT ERIKOISNOSTOT: 
 
Työn teettäjä sopii yhdessä tekijöiden kanssa nostotapahtuman työsuojelulliset toimenpiteet. Työn teettäjä 
on vastuussa työsuorituksen työturvallisuudesta. Nostettavat taakat on oltava huolellisesti piikeillä. 
 
Älä poistu ohjaamosta nosto- tai laskutapahtuman aikana. Nosto- ja laskusuorituksen ajaksi vedä 
seurantajarru päälle ja varmistu, (tarvittaessa aitaa alue) että nosto- tai laskualueella ei ole henkilöitä, jotka 
voisivat olla vaarassa työsuorituksen epäonnistuessa. Varmistu, että nosto- tai laskualueella ei ole koneita 
tai laitteita, jotka suorituksen epäonnistuessa muodostavat vaaratilanteen (kaasusäiliöt, sähkökaapelit, 
kaasupullot jne). 
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MUUT NOSTOT: 
 
Tällä tarkoitetaan nostoja jotka tapahtuvat muilla asianmukaisilla hyväksytyillä laitteilla, kuten autonostimella. 
Nostolaitteiden tulee olla aina hyväksyttävässä kunnossa ja nostettava kohde ei saa ylittää nostolaitteen 
nostokykyä. Nostolaite on asennettava asianmukaisesti nostokuntoon niin, ettei nostoalustan pettämiseen 
ole vaaraa. Varmistu siitä, että nostoalueella olevat koneet eivät aiheuta noston epäonnistuessa 
loukkaantumisvaaraa (kaasusäiliöt, sähkökaapelit, kaasupullot jne). Henkilönostoissa henkilökoreilla, muilla 
kuin trukeilla, noudatetaan aina näistä nostoista erikseen annettuja sääntöjä. Kun käytetään ulkopuolista, 
alihankintana tapahtuvaa henkilönostoa, on tilaajan velvollisuus tarkistaa alihankintana henkilönostoihin 
tilatun toimittajan lupa tehdä henkilönostoja 
 
Tahallisesta työturvallisuuden vaarantamisesta Knauf Oy ryhtyy jatkotoimiin, jotka voivat olla, tapauksesta 
riippuen, määräaikainen tai pysyvä työsuhteen purku. Sama sääntö koskee niin tilanteita, joissa 
työturvallisuuden vaarantaminen kohdistuu henkilöön itseensä, kuin niitä, joissa se kohdistuu muihin. 
 
HUOM! 
 
Mikäli huomaat työpaikallasi, työtavoissasi tai niihin liittyvissä mitään, mikä voisi vaarantaa itsesi tai muiden 
työturvallisuutta, sinun tulee välittömästi ottaa yhteyttä esimieheesi ja vaaran luonteesta riippuen keskeyttää 
työsi ja varoittaa muita. Esimies arvioi vaaran ja katsoessaan tarpeelliseksi keskeyttää työn sekä vie asian 
eteenpäin. Jos vaara voidaan korjata kunnossapidon toimesta välittömästi, esimies hälyttää kunnossapidon 
paikalle. Lisäksi jokainen raportoi vaarasta ja sen poistamisesta. Työsuojelupäällikkö pitää kirjaa ja tiedottaa 
muita asianosaisia, vaaroista ja toimenpiteistä.  
 
Mikäli vaara on sen luonteinen, että sitä ei voida poistaa ja työn keskeyttämisellä on todella suuret 
tuotannolliset seuraamukset, hälytetään työsuojelupäällikkö paikalle heti ja hän hoitaa vaaran poistamisen 
parhaaksi katsomallaan tavalla. 
 
PSYKOSOSIAALISET RISKITEKIJÄT JA TYÖSSÄ JAKSAMINEN: 
 
Knauf Oy haluaa ylläpitää työskentelyolosuhteita, jotka varmistavat työssä jaksamisen. Yrityksessä 
kiusaaminen on kielletty. Kiusaamista on järjestelmällinen, jatkuva toista alistava ja siten vastuuton kielletty 
käyttäytyminen. Se vaarantaa kohteen terveyden, haittaa työtä ja vaarantaa työilmapiirin. Kiusaamiseen 
puututaan. Jos koet, että sinua kiusataan, sinulla on oikeus ilmoittaa suoraan kiusaajalle epäasiallisesta 
käyttäytymisestä. Työsuojeluorganisaatio ja oma esimiehesi auttaa sinua myös tilanteen ratkomisessa. Jos 
kiusaaminen edelleen jatkuu, kirjaa ylös tapahtumat. Passiivisena kiusaamista ei tule seurata, jokaisella on 
velvollisuus puuttua häiritsevään toimintaan.  
 
Jos koet työssäsi tekijöitä, jotka haittaavat jaksamistasi työtehtävässä, ota asia puheeksi esimiehesi ja 
työkavereidesi kanssa aktiivisesti. Työjärjestelyjä arvioidaan tällaisissa tilanteissa ja korjauksilla voidaan 
saada jaksamista parannettua. Työolojen käsittely kuuluu myös työsuojeluorganisaation vastuulle.  
 
Psykososiaaliset riskit johtuvat puutteellisesta työn suunnittelusta, organisoinnista ja hallinnoinnista sekä 
työpaikan huonosta sosiaalisesta ilmapiiristä, ja niistä voi aiheuttaa kielteisiä psykologisia, fyysisiä ja 
sosiaalisia seurauksia, kuten työperäistä stressiä, työuupumusta tai masennusta. Esimerkkejä 
psykososiaalisiin riskeihin johtavista työoloista ovat: 

• liiallinen työkuorma, 
• ristiriitaiset vaatimukset ja epäselvä tehtävänkuva, 
• heikot mahdollisuudet osallistua työntekijää itseään koskeviin päätöksiin tai vaikuttaa siihen, miten 

työ tehdään, 
• huonosti hallittu organisaation muutos, 
• työn epävarmuus, 
• toimimaton viestintä, johdon tai kollegojen tuen puute ja 
• kiusaaminen tai seksuaalinen häirintä, kolmannen osapuolen käyttämä väkivalta. 

 
 
Mikäli edellä mainituissa ohjeissa on epäselvyyksiä, ota aina yhteys lähimpään esimieheen, tai 
työsuojelupäällikköön tai työsuojeluvaltuutettuun. 


