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Opinnäytetyössä käsitellään Inkeroisten kartonkitehtaan liikenteen rakennemuutoksia. 

Inkeroisten kartonkitehtaalla suunniteltiin raskaan liikenteen erottamista kevyestä lii-

kenteestä. Apuna liikenteen erottelussa käytettiin liikennemääriä. Pahvitielle suunni-

tellaan kevyenliikenteen väylää tehdasalueen päästä päähän ja Etelätieltä siirrettiin 

kokonaan kevyt liikenne pois. Työhön kuului osallistuminen tehdasalueen liikenne-

merkkien sijoitteluun sekä opastekylttien suunnittelutyöhön. Liikennemuutosten ja lii-

kennemerkkien suunnittelussa käytettiin apuvälineinä muun muassa useita erilaisia 

karttoja ja maastokäyntejä tehdasalueella. 

Insinöörityöhön kuuluu myös turvallisuusnäkökohdat tehdasalueen liikennesuunnitte-

lussa. Tehdasalueella kartoitettiin liikenteen riskejä kyselyllä, kiertelemällä tehdasalu-

etta ja haastattelemalla eri toimissa olevia ihmisiä. Työn tavoitteisiin kuuluu tehdas-

alueen liikenteen riskikartoituksen täydentäminen uusilla turvallisuuskäytännöillä. 

Tavoitteena on päivittää liikenteen riskit uusien standardien vaatimalle tasolle. 
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The objective of the thesis was to update risk analysis with new safety prac-

tises. Risk management is going to be updated with new risks according to 

new safety standards. 

The objective of the thesis was to examine with structural traffic changes at 

Stora Enso Ingerois Mill. At Ingerois Mill there was a project where light 

traffic was separated from heavy traffic. Light traffic was moved from Ete-

lätie to Pahvitie.  

Traffic amounts were used as a tool for separating light and heavy traffic. A 

footpath will be built to Pahvitie if it is possible. Footpath would go through 

the whole factory area. The study included the planning of the traffic and 

info plaques. Many on site visits and examination of the maps were con-

ducted in order to gather information for thesis. 

Thesis includes safety aspects in the traffic planning of the factory area. 

Safety aspects of the factory area's traffic were part of the thesis. Risk areas 

were located with a survey and by interviewing employees. A map was 

made which included the locations of the new traffic plaques and risk areas 

of traffic. 
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1 JOHDANTO 

Insinöörityö alkaa tehtaan esittelyllä ja työhön liittyvillä taustatekijöillä. Työssä on 

erillinen teoriaosuus, jossa käsitellään muun muassa liikenneturvallisuuteen, liiken-

nemerkkeihin ja onnettomuustilastoihin liittyviä tietoja. Työn tavoitteena on tehdas-

alueen liikennemerkkien opastemerkkien selkeyttäminen ja optimointi. Työhön kuu-

luu kevyen- ja raskaan liikenteen risteämisen vähentäminen. Työn tavoitteisiin kuuluu 

myös tehtaiden liikenneturvallisuusriskien päivittäminen. Edellä mainittujen asioiden 

avulla pyritään kehittämään tehtaan liikenneturvallisuutta ja tiedostamaan riskejä. 

2 YLEISTÄ STORA ENSOSTA 

2.1 Stora Enso 

Stora Enso valmistaa muun muassa biomateriaaleja, paperia, puutuotteita ja pakkauk-

sia. Vuonna 2012 Stora Enson myynti oli 10,8 miljardia euroa. Vuosittainen kapasi-

teetti on 5,2 miljoonaa tonnia sellua, 12,1 milj. tonnia paperia, 1.3 miljardia kuutiota
 

aaltopahvillisia pakkauksia ja 6 milj. kuutiota sahatavaraa. (Stora Enso in Brief 2013.) 

Konsernilla on 28 000 työntekijää 35 eri maassa. Stora Ensolla on Suomessa 6590 

työntekijää (Stora Enso's Mill in Finland 2013.)  
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2.2 Stora Enso Anjalankosken tehtaat 

Teollinen toiminta Anjalankosken tehtailla alkoi vuonna 1872. Stora Enso Anjalan-

kosken tehtailla toimii Anjalan Paperitehdas ja Inkeroisten Kartonkitehdas. Stora Enso 

Anjalan Paperitehdas kuuluu maailman suurimpiin kirjapaperin valmistajiin. Anjalan 

paperitehtaalla on kaksi paperikonetta. Anjalan paperitehtaan kirjapaperi valmistetaan 

kuusesta. (Products from Anjala Mill 2010.) 

Stora Enso Inkeroisten kartonkitehtaalla valmistetaan kartonkia lääke-, juoma- ja elin-

tarvikepakkauksiin. Tehtaalla sijaitsee yksi kartonkikone ja Inkeroisten kartonkitehdas 

tuottaa korkealaatuista päällystettyä pakkauskartonkia.  Inkeroisten kartonkitehtaalla 

kartongin raaka-aineina käytetään sellua ja hioketta. (Welcome to Ingerois Mill 2012.) 

3 LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN ANJALANKOSKEN TEHTAILLA 

Stora Enso Anjalankosken tehtailla liikenneturvallisuutta kehitetään liikenneturvalli-

suustyöryhmän kokouksissa. Kartonkitehtaan liikennesuunnitelma on päivitetty vii-

meksi vuonna 2012. Edellisiä suurempia liikenneturvaa parantavia toimenpiteitä on 

tehty vuosina 2012 – 2013. Parannuksia olivat esimerkiksi monikieliset kyltit, suljetut 

trukkityöskentelyalueet ja puhelimet tuotevarastossa. 

Puolassa Stora Enson Ostrolekan yksikössä tapahtui 9.8.2013 kuolemaan johtanut 

trukkionnettomuus. Trukin kuljettaja oli työskennellyt tehtävässään vuoden verran ja 

onnettomuuden uhri oli työskennellyt 35 vuotta. Molemmat työntekijät olivat kokenei-

ta ja tiesivät turvallisuuskäytännöt tehtaalla. (Żebrovski 2013.) 

Tapaturman uhri poistui työpisteeltään ja oli luultavasti matkalla tupakointialueelle. 

Kävellessään uhri poikkesi viivoin merkityltä kävelyalueelta ja oikaisi jalankulkijoilta 

kielletyn alueen kautta. Paperirullaa kuljettava trukki poikkesi normaalista käytännös-

tä ja ajoi rulla edessä päin, joten kuljettajalla ei ollut lainkaan näkyvyyttä. Trukki tör-

mäsi työntekijään ja työntekijä kuoli myöhemmin sairaalassa. Trukin olisi kuulunut 

kuljettaa rullaa peruuttaen. Jos trukki olisi noudattanut normaalikäytäntöä ja peruutta-

nut, olisi trukista kuulunut varoitusääni ja kuljettaja olisi todennäköisesti nähnyt uhrin.  

(Żebrovski 2013.) 
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Alueen turvallisuutta oli parantamassa huomiovärilliset keltamustat kaiteet ja trukki-

liikenteestä varoittavat kyltit. Työntekijöiden täytyy pukeutua tehdasalueella huo-

miovärillisiin vaatteisiin ja kypäriin. Tehtaalla on käytössä Stora Enson omat ohjeis-

tukset koskien liikenne- ja työturvallisuutta. 

Tapahtuman jälkeen Stora Enson yksiköissä on alettu erityisesti panostaa kevyen ja 

raskaan liikenteen erottamiseen. Tehtailla pyritään vähentämään kohtaamisten määriä 

raskaan- ja kevyen liikenteen kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Piirros tapahtuma-alueesta ja kulkureiteistä (Żebrovski 2013.)  
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4 LIIKENNETURVALLISUUS 

4.1 Autoilijan riskit liikenteessä 

Suomessa kuolee vuosittain 160 henkilöautolla matkustavaa ihmistä. Noin 4000 hen-

kilöautolla matkustavaa loukkaantuu vuosittain. 58 prosenttia kaikista liikenteen uh-

reista on henkilöautolla matkustavia. (Liikenneturva 2013a) 

Taulukko 1. Henkilöautonkuljettajien kuolonkolarien jakautuminen eri onnettomuus-

luokkiin prosentteina (Tilastokeskuksen onnettomuustilasto, vuodet 1991 -2010) 

 

Alle 20-vuotiaiden riski joutua liikenneonnettomuuteen autolla on moninkertainen 

verrattuna muihin ikäryhmiin. Vanhetessa ajotyyli rauhoittuu ja opitaan tunnistamaan 

liikenteen riskit. (Lintu 2012.) 

Ajoturvallisuuteen vaikuttavat liikennesääntöjen noudattaminen ja turvallisen ajotavan 

omaaminen. Positiivinen suhtautuminen muihin tienkäyttäjiin ja liikennemääräyksiin 

parantavat turvallisuutta. Valppaus ja muiden tiellä kulkijoiden ennakoiminen vähen-

tävät riskejä joutua onnettomuuteen. Kyky hallita yllättävät tilanteet ja ajoneuvon tun-

temus syntyvät ajokokemuksen myötä. (Tolvanen 2013, 33.) 
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4.2 Kevyen liikenteen riskit liikenteessä 

4.2.1 Pyöräilijän riskit liikenteessä 

Suomessa vuodessa kuolee noin 23 pyöräilijää ja 900 loukkaantuu. Kuolemaan johta-

neista kolareista 65 prosenttia tapahtuu moottoriajoneuvon kanssa. Tilastointi on puut-

teellista, mutta sairaalatilastojen ja haastattelujen perusteella on arvioitu, että vuosit-

tain loukkaantuu 30 000 pyöräilijää. Tapaturmista 70 prosenttia tapahtuu risteyksissä, 

pääosin kärkikolmiollisissa ja näköesteet suojatien läheisyydessä lisäävät onnetto-

muusriskiä. Autoilijoilla on usein havaintovirheet syynä onnettomuuteen ja pyöräilijät 

olettavat, että auto väistää. (Liikenneturva 2013b.) 

Pyörässä tulee olla vähintään yksi toimiva jarrutuslaite, soittokello, ajovalo hämärän 

aikaan sekä heijastimet polkimissa, sivussa, edessä ja takana. Etuheijastimen kuuluu 

olla valkoinen, takaheijastimen punainen ja sivuheijastimien ruskeankeltaisia. Hämä-

rällä ja pimeällä lain mukaan tulee olla pyörästä eteenpäin tulevan valon vaaleankel-

taista tai valkoista. Mahdollisen takavalaisimen kuuluu näyttää heijastimen väristä, eli 

punaista valoa. (Liikenneturva 2013b.) 

4.2.2 Jalankulkijan riskit liikenteessä 

Vuosittain tieliikenteessä kuolee noin 35 jalankulkijaa ja 550 jalankulkijaa loukkaan-

tuu. Muun muassa liukas keli, pimeässä ilman heijastinta liikkuvat jalankulkijat ja al-

koholi lisäävät onnettomuusriskejä. (Liikenneturva 2013c.) 
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Taulukko 2. Kuoleman todennäköisyys auton ja jalankulkijan törmätessä (Määttä 

2013)  

Riskiryhmään kuuluvat yli 64-vuotiaat: lähestulkoon puolet kuolleista kuuluu kysei-

seen ikäryhmään. Loukkaantuneista joka neljäs kuuluu kyseiseen ikäryhmään. Ylei-

simmin tapaturmat tapahtuvat tietä ylittäessä ja suojateiden ulkopuolella. 6-14-

vuotiaiden jalankulkijoiden loukkaantumisriski on puolitoistakertainen muihin ikä-

luokkiin verrattuina. (Liikenneturva 2013c.) 
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Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen tutkimuksen ”Turvallinen liikenne 2025” mu-

kaan tien vasemmalla puolella käveleminen vähentää jalankulkijan onnettomuusriskiä 

lähes 80 prosentilla. Tutkittavaan ryhmään kuului 258 jalankulkijaa ja 74 heistä käveli 

vasemmalla puolella tietä. Kuolemaan johtaneissa kolareissa 38 prosenttia jalankulki-

joista käveli tien vasemmalla puolella ja myös loukkaantuneiden osuus vasenta puolta 

käyttävillä jalankulkijoilla oli 39 prosenttia. Vasemmalla puolella tietä käveleminen 

helpottaa autoilijan ja jalankulkijan havainnointia, myös tilaa väistää on enemmän. 

(Liikennevilkku 4/2012, 25.) 

Jalankulkijan tulisi aina kulkea mahdollista jalkakäytävää tai piennarta pitkin ja tar-

peen tullen käyttää suojatietä. Jos jalkakäytävää tai piennarta ei ole, täytyy jalankulki-

jan käyttää pyörätietä tai mahdollista ajoradan reunaa, jos siitä ei aiheudu haittaa. Ja-

lankulkijan ei tulisi tarpeettomasti estää ajoneuvoliikennettä, vaikka jalankulkijalla on 

oikeudet kulkea pihakadun kaikilla alueilla. (Liikenneturva 2013c.) 

4.3 Tasoristeyksien riskit 

Tasoristeysonnettomuus tapahtuu useimmiten tutussa varoituslaitteettomassa risteyk-

sessä päiväsaikaan ja kuljettaja on kokenut autoilija. VR:llä on noin 3100 tasoristeystä 

ja niistä varoituslaitteella varustettuja noin viidennes. Tavallisimmat onnettomuuteen 

johtavat syyt ovat ”pakollinen pysäyttäminen” -merkin noudattamatta jättäminen, liian 

suuri tilannenopeus ja kuljettajan piittaamattomuus. (Varo tasoristeystä - varsinkin sitä 

tuttua 2013.) 
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Taulukko 3 Viime vuosina tapahtuneiden tasoristeysonnettomuuksien määrät 

(Varo tasoristeystä - varsinkin sitä tuttua 2013) 

 

 

Vuonna 2012 tapahtui 52 onnettomuutta tasoristeyksissä. Onnettomuuksissa kuoli 

kuusi henkilöä ja 12 tapauksessa henkilöt loukkaantuivat. Suurin osa tasoristeysonnet-

tomuuksista tapahtuu tilanteissa, joissa nopeus radalla on pieni ja rautatieliikenne har-

vaa. Junien pysähtymismatkat ovat erittäin pitkiä nopeuden ja painon takia. Monesti 

ihmiset luottavat tuttuihin ajoreitteihin ja junien aikatauluihin, mikä lisää riskejä. Rau-

tateillä voi kulkea epäsäännöllisesti esimerkiksi yksittäisiä vetureita, ylimääräisiä ta-

varajunia tai ratatyökoneita. (Varo tasoristeystä - varsinkin sitä tuttua 2013.) 

Ajoneuvon kuljettaja voi itse parantaa turvallisuutta tasoristeyksissä. Esimerkiksi hi-

dastamalla tilannenopeutta havainnointikyky paranee ja kuljettaja havaitsee helpom-

min rautatieliikenteen. Myös STOP-merkkien noudattaminen vähentää riskejä rauta-

tieliikenteen kanssa. (Varo tasoristeystä - varsinkin sitä tuttua 2013.) 

Hyvällä riskienhallinnalla voidaan parantaa rautatiesuunnitelmien laatua ja ennaltaeh-

käistä ongelmia. Jotta riskit hallitaan, täytyy tietää millaisia riskejä rautatieliikentee-

seen kuuluu ja miten ne voidaan ehkäistä. Liikenteen riskienhallinta yrityksessä on 

katkeamaton, jatkuva ja muuttuva prosessi. Riskienhallintaprosessia pyritään jatkuvas-

ti parantamaan. (Riskienhallinta 2013.) 
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4.4 Työpaikan sisäinen liikenne 

Työpaikan jalankulku- ja ajoneuvoliikenteen täytyy olla turvalliseksi suunniteltu. Tar-

peen tullen työnantajan kuuluu laatia työpaikan sisäisen liikenteen järjestämistä varten 

työpaikalle liikenneohjeet. (Finlex.fi §35 23.8.2002/738.) 

Kulkuteiden rakenteiden, kuten kaiteiden, käytävien, lattioiden ja portaiden tulee olla 

rakenteellisesti turvallisia. Kulkureittien tulisi olla myös mitoitettuja haluttuun käyttö-

tarkoitukseen. (Työpaikan sisäinen liikenne 2010.) 

Tavaran nosto, kuljetus, käsitteleminen ja varastoiminen mukaan lukien tavaran käsit-

tely- ja kuormauspaikat on suunniteltava ja sijoitettava turvallisesti. Nosto- ja siirto-

laitteiden liikkumisesta tai nostamisesta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa työntekijöi-

den turvallisuudelle tai terveydelle. (Finlex.fi §35 23.8.2002/738.) 

Suuri osa työpaikkatapaturmista syntyy työpaikalla liikuttaessa ja tavaroita siirtäessä. 

Työnantajan on tarvittaessa laadittava työpaikalle sisäistä liikennettä varten tarpeen-

mukaiset liikenneohjeet. Mitä enemmän työpaikalla on sisäistä liikennettä kuten eri-

laisia ajoneuvoja, koneita, laitteita ja kuljetettavaa tuotantoa sitä tärkeämpää on suun-

nitella ja opastaa liikennejärjestelyissä. Työntekijöitä täytyy opastaa liikenteen järjes-

tämisestä työpaikalla ja työpaikalla on käytettävä erilaisia merkkejä tai merkintöjä 

turvallisen liikenteen luomiseksi. (Työpaikan sisäinen liikenne 2010.) 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan asettaa yksityiskohtaisia säännöksiä työpaikan 

liikenteestä sekä nosto- ja siirtotöiden turvallisuudesta sekä tavaran kuormaus- ja las-

taamispaikoista. (Finlex.fi §35 23.8.2002/738.) 

5 TIETOA LIIKENNEMERKEISTÄ 

 

Yksisuuntainen tie merkitään merkillä 551 tien alkamiskohtaan ja tien toiseen päähän 

laitetaan merkki 351 eli kielletty ajosuunta. Merkki tulee sijoittaa tien suuntaisesti tien 

alkuun ja tien liittymiin. Merkki voi sijaita rakennuksen seinässä tai erillisessä pyl-

väässä. (Tiehallinto 2003, 2G 17.) 
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Kielletty ajosuunta -merkkiä käytetään tiellä, jossa sallitaan liikenne vain yhteen suun-

taan. Merkki 331 voidaan sijoittaa erikoistapauksessa tien tai tien osan sulkevaan lait-

teeseen. Merkkiä voidaan muun muassa käyttää, jos esimerkiksi halutaan terminaali-

alueen sisään- tai ulostulokohtia yksisuuntaiseksi. (Tiehallinto 2003, 2E 19.) 

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty -merkillä voidaan sulkea tie moottori-

ajoneuvoilta tai vaihtoehtoisesti kieltää vain läpiajaminen. Kyltti voi koskea molempia 

ajosuuntia, ellei toisessa päätä sijaitse toinen kyltti. Merkin alle voidaan lisätä huolto-

ajo sallittu -lisäkilpi. Merkkiin 312 voidaan lisätä myös lisäkilpi ”Koskee läpiajoa”, 

jolloin voidaan esimerkiksi ohjeistaa liikenne kulkemaan toisen tien kautta. Kielto 

voidaan myös osoittaa tietylle ajoneuvoryhmälle kuten linja-autoille. Voidaan myös 

osoittaa, että kielto koskee kaikkia muita kuin tiettyä ajoneuvoryhmää. Molemmissa 

tapauksissa tarvitaan lisäkilvet. (Tiehallinto 2003, 2E 4.) 

 

Jalankulku sekä polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty -merkillä voidaan kieltää edellä 

mainituin keinoin liikkuminen. Kyltti voi sijaita esimerkiksi vilkasliikenteisellä tiellä. 

Merkkiä ei käytetä, jos vieressä sijaitsee jalkakäytävä tai pyörätie. Merkki 322:lla voi-

daan kieltää esimerkiksi mopolla tai pyörällä ajo puistojen teillä. (Tiehallinto 2003, 2E 

16.) 

Pakollinen pysäyttäminen -merkin vallitessa ajoneuvon täytyy aina pysähtyä mahdol-

lisen pysäytysviivan kohdalle. Jos pysäytysviivaa ei ole, on ajoneuvo pysäytettävä en-

nen risteävää tietä. Merkin vaikuttaessa on väistettävä toisia ajoneuvoja tai raitiovau-

nuja. (Finlex.fi 14 § 29.4.1994/328.) 

Edellä mainitut kyltit olivat keskeisimpiä kylttejä opastekylttien lisäksi Inkeroisten 

Kartonkitehtaan liikennemerkkimuutosten suunnittelussa. Liite kolme sisältää suunni-

telman tehtaalle lisätyistä liikennemerkeistä ja liite kahdeksan sisältää kuvat edellä 

mainituista liikennemerkeistä. 
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5.1 Liikennemerkit työpaikoilla 

Työnantaja on velvollinen hankkimaan mahdolliset turvamerkit vähentääkseen työ-

paikan vaaroja, joita ei voi vähentää teknillisillä ja rakenteellisilla toimenpiteillä saati 

työn organisoinnilla. Merkkejä asetettaessa tulisi huomioida riskien arviointi. (Fin-

lex.fi 3 § Valtioneuvoston päätös työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä) 

  

Taulukko 4. Valtioneuvostopäätöksen ohjeet turvamerkkien väritykseen (Finlex.fi, 7 § 

3.2 976/1994) 

 

Liian monien samankaltaisten liikennemerkkien lähekkäin sijoittamista olisi vältettävä 

epäselkeyden takia. Kuvatunnusten olisi oltava mahdollisimman yksinkertaisia sisäl-

täen olennaiset yksityiskohdat. Kilpien väri ja valo-ominaisuuksien tulisi olla helposti 

huomattavia. Huonosti valaistuilla alueilla kylttien värien tulisi olla itsevalaisevia.  

(Finlex.fi 7 § 3.2 976/1994.) 
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6 STORA ENSO ANJALANKOSKEN TEHTAIDEN LIIKENNESUUNNITELMA 

Anjalankosken tehtaiden liikennesuunnitelma täyttää Työturvallisuuslain 

28.8.2002/738 (§35) ja Valtioneuvoston päätöksen työssä käytettävien koneiden ja 

muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 

25.11.1998/856 kuuluvat vaatimukset.  

Tehdasalueelle tuleva ajoneuvoliikenne kulkeutuu seitsemän ajoneuvoportin kautta ja 

kevytliikenne ohjautuu seitsemän pyöröportin kautta. Kevyt- ja ajoneuvoliikenne oh-

jautuvat kulunvalvonnan kautta (Visy Access Gate). Rautatieliikennettä valvotaan 

kameravalvonnan välityksellä. 

Paperitehtaan pääportilla on vartiointi klo 6.00 – 18.00 ja muulloin etävalvonta. Kai-

killa porteilla on kameravalvonta. Vierailijat tehtaalle ohjataan Anjalankosken paperi-

tehtaan pääportilta tai Etelätien pääportin kautta Inkeroisten kartonkitehtaalle. Tehtai-

den välissä sijaitsee niin kutsuttu välialue, joka sijaitsee aidatun tehdasalueen ulko-

puolella. Alueella sijaitsee muun muassa työterveysasema, henkilöstöosasto, tehtaan 

klubi ja kokouspaikkoja. 

Tehdasalueella noudatetaan yleisiä liikennesääntöjä, esimerkiksi matkapuhelimeen ei 

saa puhua ajaessa ja turvavyö on pakollinen. Nopeusrajoitukset tehdasalueella ovat 

20km/h - 40 km/h välillä.  Kaikki ajoneuvot tarvitsevat ajoluvan päästäkseen tehdas-

alueelle. Tehdasalueelle tultaessa matkustajien on noustava ajoneuvosta ja käveltävä 

jalankulkuportin kautta. Mopot ja moottoripyörät ovat kiellettyjä tehdasalueella. Ajo-

neuvojen pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintipaikoilla. Työtehtäviä suo-

rittavat ajoneuvot voivat tilapäisesti pysäköidä muualle. 

Polkupyöräilijän tulee käyttää pyöräilykypärää ja pimeän tullen ajovaloa ja talvella 

nastarengasta edessä. Rullalautoja, rullaluistimia ja vastaavia välineitä ei saa käyttää 

tehdasalueella. Kävellen kulkeva ei saa käyttää musiikkilaitteita, etteivät esimerkiksi 

tuotantolaitteiden varoitusmerkkiäänet peity. 

Tehtaan kuljetusvälineet kuuluu tarkistaa Kuljetusvälineiden tarkastus-, huolto- ja kor-

jaustyöt -ohjeen mukaisesti. 
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Liikenneturvallisuusasiat käsitellään liikenneturvallisuustoimikunnassa ja YT-

toimikunnan kokouksissa. Anjalankosken tehdasalueen liikenteen riskikartoituksesta 

ja sen päivittämisestä vastaa tehdaspalvelupäällikkö. 

Stora Ensolla on käytössä TURVA-ohjelma, johon kirjataan turvallisuushavainnot, 

turvallisuuden parantamisehdotukset ja vaaratilanteet. Aloitetoimintaa käytetään apu-

välineenä tehtaalla ja molemmat toiminnot ovat kaikkien tehtaalla työskentelevien 

käytettävissä. 

7 LIIKENNEMUUTOKSET INKEROISTEN KARTONKITEHTAALLA 

7.1 Etelätien muutokset 

Inkeroisten kartonkitehtaalla siirrettiin Etelätieltä kevyt liikenne kokonaan pois. Ke-

vyen ja raskaan liikenteen tarpeettomia kohtaamisia pyritään välttämään. 

Etelätie on kaksisuuntainen tie, johon tehtiin 2013 levitys Kymijoen rantaan päin. Sa-

malla tieosuus erotettiin piha-alueesta kaiteella. Kaide erottaa trukkiliikenteen rekka-

liikenteestä (liite 3). Liitteessä numero kolme ovat kaiteet merkattu paksunnettuina 

viivoina Etelätielle. Etelätielle lisättiin tiemuutosten takia liikennemerkkejä ja opaste-

kylttejä. Tuotevaraston ilmoittautumispisteeseen on suunnitteilla liikennevalot, joilla 

pyritään estämään rekkojen luvaton ajaminen lastausalueelle.  Aikaisemmin Etelätiellä 

oli vilkasta rekka- ja trukkiliikennettä. Tuotevarastoon lastattavaksi ajaa noin 20 rek-

kaa päivässä. Etelätietä pitkin tuotevarastoon kuljetetaan myös lavoja ja Imatralta tuo-

tuja arkitettavia rullia. Vanhan toimintamallin mukaan tuotevaraston päädyssä tapah-

tuu valmiiden tuotteiden lastaus ja rekkakuljettajien ilmoittautuminen. Lastattavien 

autojen ilmoittautumispiste ehdotetaan siirrettäväksi tuotevaraston perältä Etelätien 

seinustalle turvallisuussyistä. Lastauksen ja ilmoittautumispisteen sijainti tuotevaras-

ton perällä aiheuttavat ylimääräisiä riskejä jalankulkijoille trukkiliikenteen takia. Ete-

lätieltä poistettiin kevyenliikenteen väylä, koska vilkas trukkiliikenne ja rekkaliikenne 

koetaan suurena turvallisuusriskinä jalankulkijoille. 

 

Rekkaliikenne tuotevarastolle ohjataan omaa väyläänsä pitkin, joka erkanee Etelätiel-

tä.  Reitin varrella on opastekyltti ilmoittautumispisteeseen. Uusi suunniteltu ilmoit-

tautumispiste sijaitsee kirjainkohdassa ”E” (liite 3). Ilmoittautumiskopin siirtäminen 

seinustalle siirtäminen rakennuksen päädystä parantaa turvallisuutta. Uudesta ilmoit-
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tautumiskopista ei tarvitse kävellä lastausalueelle. Uuden suunnitellun ilmoittautumis-

pisteen jälkeen rekat ajavat tuotevaraston päätyyn lastaukseen. Kun lastaus on suori-

tettu, ajavat rekat takaisin Etelätietä pitkin ulos tehtaalta. Inkeroisten kartonkitehtaan 

liikennemerkeistä tehtiin suunnitelma CADS-ohjelmalla, jossa näkyvät tiemuutokset 

(liite 3). 

Kuva 2. Etelätie ennen muutoksia 

 

7.1.1 Suunnitellut liikennemuutokset Kartonkitehtaan alueella 

Tehtaalle tuodaan muun muassa, sellua, hylsyjä, arkitettavia rullia, muoveja, kudoksia 

ja useita kemikaaleja. Inkeroisten kartonkitehtaan pääportille suunnitellaan uutta opas-

tetaulua, jossa kuvataan materiaalien purkaus- ja lastauspaikat kirjainsymbolein (liite 

3). Pääkyltti ”C” liitteessä kolme sisältää opastuksen tehtaalle saapuville kuljetuksille. 

Pääopastekyltin suunnittelun ongelmalliseksi tekivät useat opastusta vaativat kohteet. 

Päädyttiin tulokseen, että suurimpien käyntimäärien omaavat toiminnot ovat ylimmäi-
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senä opastekyltissä. Pääkyltissä jokainen toiminto on määritetty eri kirjaimella, ja jos 

toiminnolle mahdollista, myös kuvasymbolilla. Pääopastekyltti sisältää yksinkertaiste-

tun kartta-alueen Inkeroisten kartonkitehtaasta ja etäisyydet kohteisiin. Pääopastekyl-

tin tekstit ovat suomeksi, ja tarvittavissa kohdissa myös englanniksi ja venäjäksi. Kyl-

tin tarkoituksena on vähentää tarpeettomia kohtaamisia kevyen liikenteen ja raskaan 

liikenteen kanssa. Kyltti antaa selkeät ohjeet kuljetusfirmoille, joilla kaikilla ei välttä-

mättä ole kirjallisia ohjeita. Erillisissä kuljetusfirmojen ohjeissa ei ole määritelty ajo-

reittejä. Ohjeistuslappu kuljettajia varten on suunnitteilla. 

Tehtaalle tulevat kemikaalit puretaan pääosin Inkeroisten kartonkitehtaan pohjoispuo-

lella. Jotta pääopastekyltti olisi mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä, lukee kyl-

tissä ”kemikaalit” ilman tarkempia erittelyitä. Kyltti opastaa kaikki kemikaaliautot 

ajamaan oikealle, jossa sijaitsee myöhemmin tarkemmat ohjeet kemikaaleille. Massa-

kujan risteykseen tulee jatko-opastekyltti, jossa kemikaalit ovat eroteltu kirjaimin A, 

B, C, D, E, F, G ja H. Liite numero kaksi sisältää tarkemmat kemikaalilastauspisteen 

sijainnit. 

Pääkyltin jälkeen, Etelätien ja Massakujan risteyksessä sijaitsee aluepysäköintikielto-

merkki ja lisäkilpi: ”Etelätien ja tehtaan välinen alue”. Aiemmin tuotevaraston pysä-

köintialueen seinustalla sijaitsi kaksi pysäköintikieltomerkkiä ja tuotevaraston päädys-

sä, lastauksen kulmassa yksi. Yksi kyltti tien alussa selkeyttää ja kiteyttää pysäköinti-

kiellon yhteen kylttiin koko tiealueella. Kyltin alla sijaitsee ”Jalankulku sekä polku-

pyörällä ja mopolla ajo kielletty” -liikennemerkki. Stora Enson ohjeiden mukainen vä-

ritys kylteissä on valkoinen teksti mustalla pohjalla. Todettiin että vanha mustakeltai-

nen lastauskyltti on selkeä ja paremmin erottuva kuin yrityksen standardien mukainen 

kyltti. Väritys tukee myös valtioneuvoston ohjeita (taulukko 4). 
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 Kuva 3. Etelätien ja Massakujan risteyksen kyltit 

7.2 Pahvitien suunnitellut muutokset 

On suunniteltu, että tulevaisuudessa kevytliikenne kulkee tehdasalueen läpi Pahvitietä 

pitkin. Pahvitien läpi käveltäessä jalankulkijoilla on vähemmän kohtaamisia raskaan 

liikenteen kanssa. Pahvitien kautta kulkee pääosin ajoneuvoliikennettä, jalankulkulii-

kennettä ja kemikaalirekkoja. Tien vieressä eteläpuolella kulkee myös junaratoja. 

 

Pahvitielle ei ole nykyään varsinaisesti merkittyä jalankulkutietä, joten tietä laajenne-

taan etelään eli rautatiekiskoille päin. Rautatieturvallisuusmääräykset huomioitiin sel-

vitettäessä, että onko mahdollista levittää tietä rautatielle päin. Laajennus ei tule liian 

lähelle rataa, joten tietä voi levittää radan suuntaan halutut noin kaksi metriä. Rauta-

tien keskeltä ulospäin täytyy olla 2,5 metriä vapaata tilaa. Tien toiselle puolelle eli 

toimiston puolelle tehdään korotettu jalankulkutie koko Pahvitien matkalta. Jalankul-

kutien leveys tulee olemaan hieman yli kahden metrin luokkaa ja tien korotus 12 sent-

timetrin luokkaa. Pohdittiin myös 10 senttimetrin korkuista korotusta, mutta 12 sent-

timetrin korkuinen korotus antaa tulevaisuudessa varaa tien korjaukselle. Uusi asfalt-

tikerros on noin kahden sentin paksuinen. Kuva numero kolme havainnollistaa ihmi-
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sen tilan tarpeen jalankulkukäytävällä. Kaavion mitoitukset ovat suuntaa antavia ja tu-

kevat suunniteltua kahden metrin levyistä jalankulkutietä.   

Korotettu jalankulkutie myös toimii talvella, eikä autoilijoille jää epäselvyyttä tien si-

jainnista. Toimiston kulmakohta on ollut hankala aurata talvisin, koska viereinen as-

faltoitu penger tulee pitkälle ja on lähellä toimiston nurkkausta. Aurausautot ovat 

usein kolhaisseet asfaltoitua pengertä. Uusi jalankulkukäytävä siirtää hieman pengertä 

(kuva 4) ja tekee kohdasta helpomman lumitöiden kannalta. Jalankulkutie suunnitel-

tiin Pahvitien viereen pohjoispuolelle (liite 5 s. 12). Tiemuutosten toteutus päätetään 

Inkeroisten kartonkitehtaan johdossa ja muutokset tapahtuvat aikaisintaan kesällä 

2014. 

 

Kuva 4. Nykyinen Pahvitien alue. Suunnitellun kevyenliikenteen väylän sijainti on 

kuvassa oikealla 

Suunniteltiin että massakujalta poistettaisiin kevyen liikenteen portti, koska nykyisen-

kevyenliikenteen väylän erottaminen ajoneuvonliikenteen käyttämästä väylästä on 

mahdollista vain maalauksella. Ehdotettiin uuden kevyen liikenteen liittymän raken-

tamista Valtatieltä kartonkitehtaalle, uusi tielinjaus kulkisi pääportin pysäköintialueen 
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sivustalla.  Pysäköintialueen portti näkyy punaisena pisteenä kartalla ja poistettava 

portti sinisenä. (liite 5 sivu 12). 

Inkeroisten kartonkitehtaan pääportin yhteydessä on kevyenliikenteen kulkuportti jon-

ka kautta autosta jätettävät ihmiset kävelevät. Koska portti sijaitsee vain yhdellä puo-

lella tietä, joutuvat ajoneuvojen matkustajat tehtaalle tullessaan ylittämään ajoradan. 

Pääportin molemmille puolille on suunniteltu jalankulkuportit edistämään jalankulki-

joiden turvallisuutta. Pääportti on portti numero neljä (liite 2). 

 

Kuva 5. Ihmisen tilantarve kadulla metreissä (Liikenne ja väylät II 2006.) 

Toimiston läheinen Pahvitie on suunniteltu muutettavan osittain yksisuuntaiseksi tiek-

si liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Alueella on ollut kolareita ja vaaratilanteita 

raskaan liikenteen ja junien kanssa. Tehtaalla käy kuusi kappaletta kemikaalirekkoja 

päivässä purkamassa. Vanhan mallin mukaan pois kulkevat kemikaalirekat kääntyvät 

ja kulkevat Pahvitietä takaisin toimiston ohi portille. Takaisin ajaminen Pahvitien 



  24 

 

kautta portille aiheuttaa turhia kohtaamisia raskaan liikenteen ja jalankulkijoiden 

kanssa. Toimiston kohta on erittäin vaarallinen, jos Pahvitie on kaksisuuntainen. Pah-

vitien Huokausten sillan alla sijaitsee ovi toimistorakennukseen ja oven kohdalta kul-

kee suojatie (liite 9 ja kuva 6). Oven vieressä sijaitsee kulma, joka vaikeuttaa ovesta 

tulevien ihmisten havainnointia. Myös ovesta ulos tultaessa on pois kulkevien rekko-

jen havainnointi vaikeaa. Kulma ja suuri jalankulkijoiden määrä tekevät kohdasta vaa-

rallisen. On suunniteltu, että tulevaisuudessa Pahvitiellä asioivat rekat kiertävät Mas-

sakujan kautta ulos portille. Myös toimiston kiertävästä Massakujasta on suunniteltu 

tehtävän osittain yksisuuntainen.. 
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Kuva 6. Pahvitien levitys tulee vasemmalle ja vaarallinen kulmaus on ympyröitynä 

 

Alun perin suunniteltiin kahta vaihtoehtoista ulosmenoreittiä poiskulkeville rekoille. 

Suunniteltiin että Etelätiellä asioivat rekat kiertävät Pahvitielle ja ajavat Massatien 

kautta ulos tehtaalta. Toinen mahdollisuus olisi ollut, että Pahvitiellä lastaavat kemi-

kaalirekat olisivat ajaneet Etelätien kautta ulos tehtaalta.  

Todettiin käytännön kokemusten perusteella, että tuotevaraston edessä sijaitseva las-

tauslaituri tekee mutkasta jyrkän ja vaikeasti käännyttävän rekalla. Lastauslaituri on 

sen verran korkea, että se peittää erityisesti henkilöautolla ajettaessa suuren osan nä-

kyvyydestä. Henkilöautolla ajettaessa on erittäin vaikea havainnoida toisia henkilöau-

toja ja jalankulkijoita laiturin ylitse. Lastauslaituri on sen verran korkea, että se rajoit-

taa merkittävästi näkyvyyttä risteysalueella.  

Betonista lastauslaituria ei ole käytetty pitkään aikaan, joten suunniteltiin, että laituris-

ta puretaan kulma pois näkyvyyden parantamiseksi (Kuva 7 ja liite 9). 
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 Kuva 7. Betoninen lastauslaituri haittaa näkyvyyttä alueella 

8. LIIKENNETURVALLISUUSKYSELY 

Liikenneturvallisuuden tämän hetkisen tason kartoittamiseksi tehtiin liikenneturvalli-

suuskysely, joka suunnattiin liikenneturvallisuustehtävissä työskenteleville tehtaan 

henkilöille. Kysely toteutettiin jaettavilla paperilomakkeilla ja lopulta täytetyt lomak-

keet palautettiin yhdyshenkilölle. Liikenneturvallisuusryhmästä liikenneturvallisuus-

kyselyyn vastasi 8 henkilöä. Muualla tehdasalueella työskentelevistä liikenneturvalli-

suuskyselyyn vastasi 13 henkilöä. Liikenneturvallisuuskyselyyn vastasi muun muassa 

liikenneturvallisuusryhmäläisiä, liikenneosaston henkilöstöä, Empowerin työntekijöitä 

ja Stora Enso metsän työntekijöitä. Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastasi 21 henkilöä, 

mikä on erittäin hyvin ottaen huomioon tehtaiden työntekijämäärän. 

Kyselyllä kartoitettiin nykyisen liikenneturvallisuuden tilaa ja tutkittiin vastaavatko 

kyselyn tulokset tehdasalueen liikenteen riskikartoituksen tuloksia. Kysely sisälsi yh-

deksän kysymystä, joihin vastattiin kyllä tai ei. Kyselyn tulokset ovat laskettu yhteen 

erikseen liikenneturvallisuusryhmältä ja muilta vastaajilta. Yhteenvedossa taulukko 

kahdeksassa on laskettu liikenneturvallisuusryhmän ja muiden vastaajien mielipiteet 

yhteen. Kyselyn tuloksia on eritelty kahteen ryhmään, koska liikenneturvallisuustyö-
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ryhmä työskentelee usein kysyttyjen asioiden parissa ja näkökulma on täten varmasti 

erilainen kuin muilla kyselyyn vastanneilla. 

Taulukko 7. Liikenneturvallisuuskyselyn kysymykset 

 

Taulukko 8. Liikenneturvallisuuskyselyn tulokset 
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8.1 Liikenneturvallisuuskyselyn tulokset 

Kysymys numero yksi jakoi paljon mielipiteitä. Liikenneturvallisuusryhmästä kaksi 

kuudesta eli 75 prosenttia vastasi, että tehtaalla annettava liikenteeseen liittyvä turval-

lisuuskoulutus ei ole suunnitelmallista. Muista vastaajista, jotka olivat vastanneet sa-

maan kysymykseen oli 53,8 prosenttia sitä mieltä, että turvallisuuskoulutus ei ole 

suunnitelmallista. Eroavien mielipiteiden selitys on todennäköisesti se, että liikenne-

turvallisuusryhmän jäsenillä on erilainen näkökulma tehtaan liikenneturvallisuusasioi-

hin. 

Kysymys numero kahta koskevasta asiasta oltiin tasaisesti eri mieltä. Liikenneturvalli-

suusryhmäläisten mukaan seitsemän vastaajaa kahdeksasta on sitä mieltä, että tehdas-

alueen vaarapaikkoja ei ole kartoitettu tarpeeksi hyvin ja kaikki työntekijät eivät tiedä 

riskeistä tarpeeksi hyvin. Muiden vastaajien mielipiteet jakautuivat asian suhteen lähes 

puolet ja puolet. Liikenneturvallisuusryhmään kuulu pääosin työsuojeluhenkilöitä ja 

esimiehiä, muut vastaajat ovat pääosin työntekijöitä. Kysymyksen tulosten eroavai-

suudet johtuvat todennäköisesti edellä mainitusta seikasta. Työntekijät tuntuvat olevan 

tyytyväisiä tilanteeseen, kun taas liikenneturvallisuusryhmässä tiedostetaan liikenteen 

riskikartoituksen puutteellisuus ja yleinen tietämättömyys liikenneriskeistä. 

Kysymykset numero kolme ja neljä jakoivat eniten mielipiteitä. Molemmissa kysy-

myksissä vastauksien jakautuminen oli lähes 50 prosentin luokkaa. Yleisessä tiedossa 

on, että reittejä ei aina noudateta tehdasalueella ja liikennesääntöjä ei aina noudateta 

nopeuksien suhteen. Kyselyn perusteella liikennesääntöjen ja turvallisten reittien nou-

dattaminen toteutuu ainakin osittain tehdasalueella. Yhdeksännessä kysymyksessä ky-

syttiin, että valvotaanko tehdasalueella liikenne tai turvallisuusvälinerikkomuksia. 

52,4 prosenttia kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että valvonta toteutuu tehdasalueel-

la. Haastattelujen ja riskienkartoituksen perusteella tehtaalla oiotaan turvallisilta rei-

teiltä ja ajetaan paikoittain ylinopeutta. Valvonnan tehostaminen parantaisi tilannetta 

liikennerikkomusten ja turvavälineiden käytön suhteen. 

Kysymys numero kuudessa kysyttiin, informoidaanko tehtaan työntekijöitä käyttä-

mään turvallisuusvälineitä riittävästi. Kaikista vastaajista 85,7 prosenttia oli sitä miel-

tä, että työntekijöitä informoidaan riittävästi käyttämään liikenteen turvallisuusvälinei-
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tä. Turvavälineitä ovat esimerkiksi heijastimet, pyöräilykypärät ja turvavyöt. Kysymys 

numero seitsemässä kysyttiin, että toteutuuko turvavälineiden käyttö. 61,9 prosenttia 

kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että turvavälineiden käyttö toteutuu työpaikalla. In-

formoiminen turvavälineiden käytöstä on selvästi tehonnut, vaikkakin 61,9 prosentin 

osuus on suhteellisen pieni ja voisi olla suurempi. 

66,7 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että tehtaalla keskustel-

laan liikenneturvallisuusasioista työntekijöiden kesken tarpeeksi. Liikenneturvalli-

suusasioiden ottaminen esille on positiivista, näin asioita on helpompi kehittää ja ih-

miset tiedostavat liikenteen riskejä. 

9. LIIKENNETURVALLISUUSRISKEJÄ TEHDASALUEELLA 

9.1 Liikenneturvallisuusriskit Anjalankosken Paperitehtaalla 

Anjalankosken paperitehtaan pääportilla osa jalankulkijoista ei noudata annettuja oh-

jeita. Jalankulkijat oikovat porttikopin ja autovaa'an edestä kuorimolle. Suojatietä ja 

jalankulkukäytävää ei täten käytetä. Autovaa'an edusta on erittäin liukas talvella ja 

hiekoitus ei pysy kovin hyvin vaa’an edustalla kääntyvän rekkaliikenteen takia. Myös 

näkyvyys kuorma-autosta autovaa'an päällä on suhteellisen heikko, koska autovaaka 

on kuorma-auton lisäksi korkea. Pelkästään metsäterminaalille ajaa autovaa'an kautta 

30 - 40 autoa päivässä. Vaa'alle ajavat myös tehtaan kuorma-autot, jotka molemmat 

punnitsevat voimalalle tulevaa polttoainetta. Vaa'alla on myös muuta punnittavaa lii-

kennettä. Autoliikenne vaa'alla on erittäin vilkasta ja jalankulkeminen vaa'an edestä 

välillä hidastaa liikennettä ja aiheuttaa riskin jäädä auton alle. Valvontaa tulisi mah-

dollisesti tehostaa porttialueella ja rikkomusten tekijöitä huomauttaa. Ihmisille on 

huomautettu rikkomuksista. 

Autovaa'an kautta tehtaalle ajavat rekat aiheuttavat ajoittain pitkän jonon ja ruuhkaa 

Anjalankosken paperitehtaan pääportin ulkopuolelle. Letkat huonontavat näkyvyyttä 

ja aiheuttavat riskejä muulle liikenteelle. Liikenneturvallisuuskyselyn kohtaan, jossa 

kysytään: ”Mitkä ovat mielestäsi ongelmallisimmat/vaarallisimmat alueet tehdasalu-

een liikenteen kannalta?” vastattiin useimmiten, että Anjalankosken paperitehtaan por-

tin hidastunut rekkaliikenne ja autoista ulos menevät ihmiset ovat ongelmakohta teh-

taalla. 
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Voimalaitoksen lähistöllä sijaitsee biopolttoainekasoja ja alueen ahtaus aiheuttaa ris-

kejä. Alueelle varastoidaan biopolttoainetta voimalaa varten. Kasojen välissä sijaitsee 

kapeita kulkureittejä ajoneuvoille. Biopolttoainekasat ovat erittäin lähekkäin ja ne ovat 

sen verran korkeita, että ne huonontavat alueella ajavien kuorma-autojen tai kauha-

kuormaajien näkyvyyttä. Polttoainekentän läpikulkevaa tietä on aikaisemmin käytetty 

kevyenliikenteen väylänä kuljettaessa portilta työpisteeseen. Alue on kielletty jalan-

kulkijoilta ahtauden, raskaan liikenteen ja huonon näkyvyyden takia kasoille Polttoai-

nekentälle tuleva jauhotie (liite 4) on erittäin kapea ja tiellä ei ole oikein väistämisva-

raa kohdattaessa. Polttoainekentälle tuleva tie ylittää rautatien ja ylityksen kohdalla on 

pakollinen pysähtyminen. Pois mentäessä Anjalan paperitehtaan hakekasoilta, joutuu 

kuorma-auton kuljettaja katsomaan takaviistoon oikealle rautatielle, mikä vaikeuttaa 

rautatieliikenteen havainnointia. 

Tehdasalueella sijaitsee vanha viljamylly ja myllyn alue on vaarallinen. Risteävällä 

liikenteellä on ahtaat tilat ja näkyvyys on huono. Vuorokauha ajaa reitin myllyn ohitse 

kentälle (liite 1) ja mylly on kuvassa pyöreä rakennus. Myllyn vieressä sijaitsee polt-

toainekenttä, joka on kartassa vihreällä merkattuna. 

Vuoroautonkuljettajan haastattelun perusteella, Voimalantieltä Ensontielle (liite 4) 

käännyttäessä oikealla puolella on vaikea havaita töihin tulevia jalankulkijoita. Koh-

dassa täytyy kääntyä oikealle viistosti ja jalankulkijat jäävät helposti suojatien kohdal-

la ohjaamon pilarin taakse. 

 9.2 Liikenneturvallisuusriskit Inkeroisten kartonkitehtaalla 

Siirtolavojen tyhjennys Inkeroisten kartonkitehtaan ovella numero 22 sisältää riskite-

kijöitä rautatieliikenteen kanssa (liite 9). Kun lavaa nostetaan ulos rakennuksesta, jää 

kuorma-auton ohjaamo junaradan kohdalle. Kuorma-auton kuljettajan täytyy kulkea 

ulos kuorma-autosta lavan nostoa varten. Viereisessä tuotevarastossa lastataan trukilla 

junanvaunuihin tuotteita. Junaradan vieressä sijaitsee vaununvetolaite, jota käyttämäl-

lä varastotyöntekijät liikuttavat vaunuja ulos varastohallista. Varastohallista ei näe 

ulos junaradalle, koska varaston seinät sijaitsevat erittäin lähellä rataa. Epähuomiossa 

varastomies voi siirtää junan vaunut päin rekkaa tai kuljettajaa. Lastauskohdassa on 

ollut vaaratilanne aikaisemmin ja on sovittu käytäntö joka ehkäisee vaaratilanteiden 

syntymisen. Tilanteeseen varaudutaan seuraavasti, että päiväauton kuljettaja soittaa 

varastomiehelle ja ilmoittaa lavantyhjennysoperaatiosta. Täten varastomiehet tietävät, 
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ettei vaunuja tule siirtää lavan tyhjennyksen saati takaisin viennin aikana. Käytännön 

kokemusten mukaan ilmoitussysteemi toimii hyvin niin kauan kuin sääntöjä noudate-

taan. Vieressä sijaitsevalla junaradalla voivat myös vaunujenvaihtotyöt aiheuttaa ris-

kejä kuorma-auton kuljettajalle. Ylikäytävällä on ajettava erittäin varovaisesti. 

Etelätien piha-alueella riskejä aiheuttaa erittäin vilkas trukkiliikenne. Tehtaan kuorma-

auto nostaa useasta kohtaa Etelätietä roskalavan kyytiin (liite 5, s. 7). Kuljettajan on 

poistuttava lavan kyytiin ottamisen takia ulos autosta. Trukkikuljettajien saattaa olla 

vaikea huomata kuorma-auton vieressä liikkuvaa kuljettajaa. 

Tuotevaraston perällä on ilmoittautumispiste ulkomaankuljetuksia varten. Varaston 

ulko-ovella on selkeä suuri kyltti jossa opastetaan toimistoon. Ilmoittautumisen jäl-

keen kuljettajat ajavat viereen lastauslaiturille. Lastauslaiturilla on kyltit, joissa ohjeis-

tetaan kuljettajia muun muassa saksaksi, englanniksi, puolaksi ja venäjäksi. Kylteissä 

kielletään muun muassa kuljettajien meneminen varastoalueelle ja käsketään odotta-

maan. Kyltit ovat selkeät ja eivät jätä varaa väärintulkinnalle. Toisinaan kuljettajat ei-

vät noudata sääntöjä ja lähtevät lastauspisteeltä tuotevaraston sisälle etsimään Stora 

Enson työntekijöitä. Tapauksia on sattunut satunnaisesti ja haastateltava työntekijä ei 

osannut sanoa tarkkaa määrää tapauksille. Tapaukset voivat johtua opasteiden luke-

matta jättämisestä tai yleisestä epäselvyydestä mitä pitää tehdä.  

Etelätien suunnitellun uudistuksen myötä ilmoittautumispiste on jo ennen lastausta. 

Täten kuljettajat pysähtyvät liikennevaloihin ja menevät ilmoittautumispisteelle. Il-

moittautumispisteen siirtymisen myötä varastoon kuulumattomien kuljettajien määrän 

pitäisi vähentyä. Trukkityöskentelysäännöissä on sovittu, että lastausalueen ovet ovat 

lukittu. Jos trukkityöskentelyalueille tulee jalankulkijoita, on siitä ilmoitettava erik-

seen ja trukit käyttävät silloin huomiovaloja. 

Tuotevaraston sisällä sijaitsee kuljetin, jossa liikkuu valmiita arkkilavoja. Trukit ha-

kevat arkkilavoja kuljettimelta varastoon. Varastoalueella on kaksi taukotilaa, joihin 

molempiin voidaan jättää dokumentteja varastotyöntekijöille. Ensimmäiseen taukoti-

laan pääsee ilman varastossa liikkumista ja toiseen täytyy kulkea varaston kautta. On 

käynyt ilmi että toiseen taukotilaan viedään satunnaisesti papereita ilman ilmoitusta 

varastomiehelle. Kaikki trukkialueiden ovet ovat lukossa ja varastoon tulemisesta tuli-

sia aina ilmoittaa trukin kuljettajille. Toiseen taukotilaan joutuu kulkemaan kuljetti-

men edestä. Kuljettimen edestä kulkeminen aiheuttaa turhan kohtaamisen ja mahdolli-
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sen vaaratilanteen. Trukit käyvät vilkkaaseen tahtiin hakemassa lavoja liukuhihnalta. 

Tilanteesta tulisi tiedottaa kaikkia osallisia ja tulisi tehdä ohjeet dokumenttien jättämi-

seen. Dokumentit tulisi jättää ensimmäiseen taukotilaan tai suoraan tulostaa trukinkul-

jettajien taukotilaan, jottei trukkityöskentelyalueella liikuta tarpeettomasti ja täten ai-

heuteta ylimääräisiä vaaratilanteita. Varastomiehen haastattelun perusteella dokument-

tien tulostaminen taukotilaan on mahdollista tulostinasetuksia säätämällä. 

9.3 Yleiset liikenneturvallisuusriskit 

Tehtaiden väliin jäävällä alueella sijaitsee klubirakennus, kirkko, asuinaluetta ja työ-

terveysasema. Välialueella voivat kulkea tehtaan ulkopuoliset ihmiset, koska se on yh-

teydessä julkiseen tieverkostoon. Kirkkosuoralla on 30 km/h nopeusrajoitus, mutta 

tiellä ei noudateta yleensä nopeusrajoituksia. Kirkkosuoralla ihmiset ajavat usein 40 

km/h - 60 km/h:n nopeutta. Alueella kulkee jalankulkijoita, joten ylinopeus tekee alu-

eesta vaarallisen kevyelle liikenteelle. 60 km/h nopeudessa tapahtuvassa autoilijan ja 

jalankulkijan törmäyksessä kuoleman mahdollisuus on noin 20 prosenttia (taulukko 

1). Liikenneturvallisuusryhmän kokouksessa tuli esille, että tehtaan konsernin mukai-

set rajoitukset ovat 40 km/h ja Kouvolan kaupungin suositukset ovat 30 km/h kysei-

selle alueelle. Alueella voisi tehostaa nopeusvalvontaa. Nopeusvalvonnan tehostami-

nen huono puoli on, että se saattaisi vain hetkellisesti saada ihmiset noudattamaan no-

peusrajoituksia. 

Inkeroisten kartonkitehtaan kuitutien portilta tultaessa kuljetaan Pasilantien tiealueella 

(liite 6, s.2).  Hennalan mutkassa jalankulkijat saattavat näkyä huonosti ja erityisesti 

liukkaalla kelillä on autoilijoilla vaara ajaa jalankulkijan päälle. Jalankulkijoiden tulisi 

käyttää jalkakäytävää tien sijasta. Hennalan mutkan riskit kävivät ilmi työsuojelupääl-

likön haastattelussa. 

Tehtaan kuorma-auton kuljettajan haastattelussa kävi ilmi, että yleisiä riskejä työteh-

tävässä aiheuttavat talvisin liukkaus ja risteysalueiden näkyvyyttä haittaavat lumika-

sat. Yleisesti ottaen rautateiden ylityksissä täytyy olla joka paikassa tehdasalueella 

tarkkana junien varalta. Loppuvuodesta ongelmallisia kuorma-autoille ja rekoille ovat 

pääporteilta kulkevat ihmiset, joilla ei ole heijastimia. Karkean kokemuksiin perustu-

van arvion mukaan noin puolella on heijastimet. Stora Enson työvaatteet ovat huo-

miovärilliset ja heijastimelliset, mutta töihin tullessa ihmisillä välttämättä ei ole hei-
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jastimia. Töihin saapuvien ja töistä lähtevien ihmisten heijastimien käyttöä on paran-

nettu ilmaisten heijastimien jakamisella 

Haastatteluiden ja omakohtaisten kokemuksien perusteella ylimääräiset matkustajat 

auton kyydissä aiheuttavat hidastelua ja vaaratilanteita. Tehdasalueelle tultaessa suoje-

luohjeiden mukaisesti kaikki matkustajat menevät autosta ulos ja kulkevat jalankulku-

portin kautta tehdasalueelle.. Kun auto on ajanut sisälle ja matkustajat kävelleet teh-

dasalueelle, menevät matkustajat takaisin autoon. Erityisesti liukkaalla kelillä kuorma-

autosta poistuttaessa liukastumisvaara on suuri ja kuorma-auton on vaikea havainnoi-

da autosta poistunutta henkilöä. Myös erityisesti kuorma-auton kyytiin nouseminen 

aiheuttaa näkyvyysriskejä. Porttialueilla pitäisi tehdä selvät merkinnät ja alueet jalan-

kulkijoiden uloslaskemista ja kyytiin ottamista varten. Inkeroisten kartonkitehtaan 

pääportille on suunnitteilla alueet matkustajia varten. 

10. TYÖHÖN KÄYTETYT MENETELMÄT 

Opinnäytetyötä tehtäessä suuressa roolissa olivat liikenneturvallisuustyöryhmän pala-

verit. Inkeroisten Kartonkitehtaan palavereissa käsiteltiin muun muassa kartonkiteh-

taan liikennemuutoksia, liikennemerkkejä ja liikenneturvallisuusasioita. Paperitehtaan 

puolella olleissa liikenneturvallisuuteen ja trukkiliikenteeseen suunnatuissa palave-

reissa käsiteltiin enemmän riskeihin liittyviä seikkoja. Kokouksissa sai selkeän yleis-

kuvan tehdasalueesta ja sen turvallisuudesta. 

Inkeroisten kartonkitehtaan liikennemerkistöä suunnitellessa tutkittiin useita karttoja 

ja käytiin tutustumassa maastoon. Paikan päällä käytiin myös päivittämässä roskalavo-

jen sijainnit valokuvaamalla. Kartta päivitetyistä roskalavojen sijainnista näkyy liit-

teessä numero viisi. Tehdasalueen kaikki liikennemerkit olivat aikaisemmin kartoitet-

tu valokuvaamalla ja valokuvamateriaalin tarkastelusta oli apua työtä tehdessä. 

Tehdasalueen liikenneturvallisuusriskejä kartoitettiin haastattelemalla vuoroauton kul-

jettajaa ja päiväautonkuljettajaa. Molempien autojen kyydissä kierrettiin tehdasta ja 

tutkailtiin ajoreittien riskejä. Inkeroisten Kartonkitehtaan varaston henkilöstöä haasta-

teltiin lavaa hakevan auton problematiikasta ja varaston turvallisuudesta. Työsuojelu-

päällikköä haastateltiin ja myös Stora Enso Metsän terminaaliesimiestä. Haastatelta-

villa oli erilaisten työtehtäviensä takia monia eri näkökulmia turvallisuusasioista. 
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Työssä myös käytettiin apuvälineenä liikenneturvallisuuskyselyä, jolla kartoitettiin 

liikenneturvallisuutta. Kyselyn tuloksilla tuettiin myös käytännön havaintoja ja haas-

tatteluja. Kyselyyn vastanneiden määrä on suhteellisen suuri ottaen huomioon työnte-

kijämäärät tehtailla. 

11. YHTEENVETO 

Kyselyn, kokousten ja haastatteluiden perusteella Anjalankosken tehtaiden selvästi 

ongelmallisimmat alueet liikenteen kannalta ovat porttialueet. Kuten aikaisemmin täs-

sä työssä käsiteltiin, autoruuhkat AP:n portilla ja autoista ulos laskettavat jalankulkijat 

aiheuttavat haittoja. Porteille tulee ruuhkaa ja auton matkustajille ei ole turvallisia alu-

eita autosta ulos tulemiseen. Tehtaan porteille pitäisi merkitä alueet ihmisten ulos las-

kemista varten. Inkeroisten kartonkitehtaan pääportille on jo suunnitteilla uudistuksia. 

Tehdasalueella aiheutuu vaaratilanteita, kun ihmiset käyttävät reittejä jotka eivät ole 

varsinaisesti turvallisia kävelyreittejä. Myös tässä työssä aiemmin käsitellyt välialueen 

riskit kuten ylinopeus ja Hennalan mutka aiheuttavat vaaroja. Rikkeitä tulisi valvoa 

enemmän ja ihmisiä tulisi huomauttaa niistä. On myös tärkeää, että asia saadaan hal-

lintaan ja jatkossa painotetaan oikeiden kulkureittien käyttöä. 

Opinnäytetyön tavoitteena on tehtaan liikenteen riskikartoituksen täydentäminen. 

Työn tavoitteisiin kuuluu tehdasalueen liikennemerkkien uudelleensuunnittelu tiemuu-

toksia varten. CADS-ohjelmalla laadittiin suunnitelma liikennemerkkien sijoittelusta. 

Etelätielle suunniteltiin liikennemerkit ja pääportin lähistölle uudet opastekyltit. 
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