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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Saint-Gobain Finland Oy:n kolmen 

toimipisteen lastauksen turvallisuustaso ja tunnistaa keinot, joilla sitä voidaan parantaa. Työ 

rajattiin koskemaan ainoastaan lastaamista ajoneuvon sivusta. Opinnäytetyön tuloksena 

lastaukseen syntyi uusi ohje ja toimintamalli sekä kuvaus, jolla ohje saatettiin käyttöön. Työn 

tavoitteena oli kartoittaa keskeisimmät riskit sekä ongelmakohdat lastauksessa ja pyrkiä 

poistamaan tai vaihtoehtoisesti minimoimaan niiden vaikutus. 

Työn viitekehys muodostui työturvallisuuden lainsäädännöstä, työturvallisuudesta käsitteenä, 

kuorman turvallisen lastaamisen hyvistä käytännöistä sekä riskienhallinnan teoriasta. Näitä 

käsiteltiin niiltä osin, kuin se tämän opinnäytetyön kannalta on relevanttia. Opinnäytetyö 

tehtiin kehittämistehtävänä, jonka lähtökohdan muodostaa tehtaiden tämän hetkinen 

lastauksen turvallisuuden taso. Lähtötilanne kartoitettiin turvallisuushavaintojen ja läheltä 

piti-tilanteiden, SMAT-turvallisuuskeskustelujen ja havainnointien, turvallisuuskierrosten sekä 

riskienarviointien avulla. 

Opinnäytetyön tiedonkeruumenetelmiä hyödyntäen tunnistettiin useita puutteita henkilöiden 

suojavarusteiden käytössä sekä lastauksen turvallisuuteen vaikuttavassa henkilöiden 

käyttäytymisessä. Lastaukseen liittyvistä riskeistä nostettiin esille viisi merkittävintä riskiä 

riskipisteytyksen perusteella. Havaitut puutteet ja tunnistetut riskit otettiin lähtökohdaksi 

uutta lastausohjetta laadittaessa. 

Lastausohjeen avulla parannettiin lastauksen turvallisuutta ja saatiin turvallisuusohjeet 

näkyväksi jokaiselle tehtaille lastaukseen saapuvalle kuljettajalle. Kaikkiin puutteisiin ja 

riskeihin ei tämän opinnäytetyön aikana kyetty vaikuttamaan. Työn aikana tunnistettiin 

kuitenkin erilaisia keinoja myös näiden kohtien parantamiseksi tulevaisuudessa. 
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The purpose of the thesis was to chart the level of loading safety in three plants of Saint-

Gobain Finland. The thesis was limited only to sideloading of the vehicle. As a result of the 

thesis, new safety instructions and a model of safe operating were created for loading, as 

well as description on how the instructions are used. The aim of the thesis was to map the 

most significant risks and problems in loading and to eliminate them. A secondary approach 

was to minimize the impacts of those risks that cannot be eliminated. 

 

The framework of the thesis consisted of occupational safety legislation, occupational safety 

as a concept, good practices of loading safety and theory of risk management. These subjects 

were introduced insofar they are relevant to this thesis. The thesis was carried out as a 

development task  the premise of which is the current level of safety in those three plants. 

The data collection methods used were safety observations and near misses, SMAT safety 

conversations and general obsevation, safety walks and risk assessments. 

 

Using the data collection methods several shortcomings in the use of personal protective 

equipment and also unsafe acts in loading were identified. Five most significant risks were 

charted based on the risk assessment. The identified deficiencies and risks were taken as a  

premise for new safe loading instructions. 

The loading instructions were used to improve the safety of loading and to make the safety 

instructions visible to all truckdrivers. All shortcomings and risks could not be affected during 

this thesis. However, various ways to improve these areas in the future were identified. 

Keywords: Loading safety, occupational safety, risk management, instructions of loading 

safety 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyön tekeminen lastauksen turvallistamisesta tuli ajankohtaiseksi, kun 

turvallisuuspoikkeamien määrä lastauksessa kasvoi. Tästä johtuen tehtaiden 

lastaustoimintaan kohdistettiin tehostettua seurantaa. Tarkoituksena oli selvittää olemassa 

olevan lastausohjeen noudattaminen sekä vaaranpaikkailmoituksista tulleiden havaintojen 

todentaminen. Nopeasti huomattiin, että ohjeita ei noudatettu riittävän hyvin ja näin ollen 

lastaustoiminnan riskit eivät olleet hallinnassa. 

1.1 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa Saint-Gobain Finland Oy:n Weber liiketoiminnan 

kolmen toimipisteen lastauksen turvallisuustaso ja tunnistaa keinot, joilla turvallisuustasoa 

lastauksessa kehitetään. Toimipisteistä kaksi sijaitsevat Kiikalassa ja kolmas Ojakkalassa. 

Opinnäytetyö tehdään kehittämistehtävänä, jonka lähtökohta muodostuu tehtaiden tämän 

hetkisen lastauksen turvallisuuden tasosta. lähtötilanne kartoitetaan riskienarviointien, 

turvallisuushavaintojen, läheltä piti-tilanteiden, SMAT (Safety Management Tool) -

turvallisuuskeskustelujen sekä turvallisuuskierrosten ja havainnoinnin avulla. Lähtötilanteen 

kartoittamisen jälkeen nostetaan esiin keskeisimmät riskit, joihin tässä opinnäytetyössä 

otetaan kantaa. Opinnäytetyön tuloksena syntyi uusi ohje lastaukseen uusine 

toimintamalleineen sekä kuvaus, jolla ohje saatettiin käyttöön. Työn tavoitteena oli 

kartoittaa keskeisimmät lastauksen riskit sekä ongelmakohdat ja pyrkiä poistamaan tai 

vaihtoehtoisesti minimoimaan niiden vaikutus. 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 

 Mitkä ovat tehtaiden suurimmat riskit lastauksessa? 

 Millä keinoilla lastauksen riskejä voidaan minimoida? 

1.2 Työn tausta ja lähtökohdat 

Saint-Gobain Finland Oy:n Weberin tehtailla lastataan kymmeniä ajoneuvoja päivittäin. Noin 

90% lastauksista tehdään auton sivusta. Kuljettajat ovat pääasiassa suomalaisia, mutta pieni 

osa kuljettajista tulee myös Baltian maista. Myös lastattavien ajoneuvojen välillä esiintyy 

eroa. Pääasiassa lastaukseen saapuvat autot ovat avolavaisia tai umpinaisia rekkoja eli 

täysperävaunuyhdistelmiä, mutta myös kuorma-autoja lastataan jonkin verran. Lastaaminen 

tapahtuu tehtaan pihalla lastausalueella, jossa samanaikaisesti voidaan lastata kahdesta 

neljään autoa. Jokaista autoa lastaa pääsääntöisesti yksi lastaaja. Tuotteita lastataan 

ajoneuvoihin lavojen päällä sekä suursäkeissä. Lastattavaien taakkojen paino vaihtelee 



  7 

 

 

pääsääntöisesti 500kg ja 1000kg välillä. Lastausalueella liikkuu lastaajien lisäksi myös 

tuotannon muita ajoneuvoja sekä trukkeja. 

Kuljetuksen ja varastoinnin alalla työpaikkatapaturmien lukumäärä vuonna 2019 oli yhteensä 

7619. Tapaturmien lukumäärä oli lähes sama vuoteen 2018 verrattuna. Kehitystä on kuitenkin 

alalla jo tapahtunut, sillä vuosina 2009-2013 sattui vielä keskimäärin noin 9000 tapaturmaa. 

Vakavia työpaikkatapaturmia, jotka johtivat yli 30 päivän työkyvyttömyyteen sattui vuonna 

2019 yhteensä 804 kappaletta. Yli neljännes vakavista työtapaturmista ovat sattuneet 

varastointiin, kuorman purkamiseen tai kuormaamiseen liittyvällä alueella. Noin kuusi 

prosenttia vakavista tapaturmista sattui tuotantolaitoksissa, tehtaissa ja pajoissa sekä 

huoltoalueilla ja korjaamoissa. Vuonna 2019 lähes puolet tapaturmista johtuivat 

iskeytymisestä kiinteää pintaa vasten, noin 16% äkillisestä fyysisestä kuormittumisesta, noin 

11% liikkuvan aiheuttajan osumasta ja noin 11% puristumisesta tai ruhjoutumisesta. 

Tapaturmia edeltäneitä työsuorituksia olivat taakan siirtämistä käsivoimin, esineiden 

käsitteleminen ja erilaisten kulkuneuvojen ja siirtolaitteiden käyttö. Alla olevassa kuviossa 

(kuvio 1) kuvattuna yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden työpaikkatapaturmien 

osuudet. (Kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialan työpaikkatapaturmat 2020, 2-7.) 

 

Kuvio 1: Vakavien, yli 30-päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden palkansaajien 

työpaikkatapaturmien osuudet vuonna 2018 kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialalla. 
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Jos tarkastellaan toimialan sijaan ammattiryhmään liittyviä tilastoja, on kuolemaan 

johtaneita työpaikkatapaturmia tapahtunut viime vuosina selvästi eniten 

kuljetustyöntekijöille suhteessa tehdyn työn määrään. Vuosina 2010-2019 on kuorma-auton- 

tai raskaan moottoriajoneuvon kuljettajille sattunut yhteensä 44 kuolemaan johtanutta 

työpaikkatapaturmaa. Näistä noin puolessa syynä on ollut puristuminen tai ruhjoutuminen. 

Kahdeksassa tapauksessa syynä on ollut liikkuvan aiheuttajan osuma tai siihen törmääminen. 

(Kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialan työpaikkatapaturmat 2020, 5.) 

1.3 Rajaus 

Työhön valikoitui kohdeorganisaation kolme tehdasta, sillä näissä lastaaminen auton sivusta 

on merkittävässä osassa koko lastausprosessia. Kohteena olevilla tehtailla sivusta tehtävien 

lastauksien määrä on noin 90% kaikista lastauksista, joten lastaus auton perästä rajattiin työn 

ulkopuolelle. Työssä ei oteta kantaa myöskään kuorman purkamiselle. Työssä keskitytään 

autonkuljettajan sekä lastaajan turvallisuuden kehittämiseen, eikä muita toimijoita työssä 

näin ollen huomioida. 

1.4 Toimeksiantaja 

Opinnäytetyön toimeksiantajana on Saint-Gobain Finland Oy, joka kuuluu kansainväliseen 

Saint-Gobain konserniin. Konsernin juuret ylettyvät 350 vuoden taakse Ranskaan. Yritys on 

perustettu Pariisissa vuonna 1665. Saint-Gobain toimii 67-maassa ympäri maailmaa ja 

työllistää yli 180 000 henkilöä maailmanlaajuisesti. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2018 yli 40 

miljardia euroa. (Saint-Gobain 2020.) 

Varsinaisesti Saint-Gobain Finland Oy perustettiin keväällä 2017, jolloin viisi tunnettua 

brändiä Isover, Gyproc, Weber, Pam sekä Ecophon yhdistettiin yhdeksi yhtiöksi. Suomessa 

Saint-Gobain työllistää yhdessä brändiensä kanssa yli 680 henkilöä. Vuonna 2018 yrityksen 

liikevaihto Suomi-tasolla oli yli 220 miljoonaa euroa. (Saint-Gobain 2020.) 

Saint-Gobain Finland Oy suunnittelee, valmistaa ja toimittaa rakennusmateriaaleja, -tuotteita 

sekä ratkaisuja, jotka lisäävät hyvinvointia yhteiskunnassa. Yrityksen tarkoitus on parantaa 

ihmisten elämänlaatua ja rakentaa erinomaisia elinympäristöjä. Yritys yhdistää mukavuuden 

sekä vastuullisuuden tarkoituksena parantaa ihmisten hyvinvointia tänään sekä 

tulevaisuudessa. (Saint-Gobain 2020.) 
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1.5 Keskeiset käsitteet 

Tämän opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä ovat työturvallisuus, kuorman turvallinen 

lastaaminen sekä riskienhallinta. 

Työturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että työpaikan fyysiset, psyykkiset sekä sosiaaliset 

työolosuhteet ovat kunnossa (työturvallisuuskeskus 2020). Työturvallisuuden tavoitteena on 

parantaa työolosuhteita sekä -ympäristöä, jotta voidaan turvata, ylläpitää sekä 

ennaltaehkäistä työtapaturmia, ammattitauteja sekä työntekijöille mahdollisesti aiheutuvia 

terveyshaittoja (Työturvallisuuslaki 738/2002 1:1 §). Käsitettä avataan lisää kappaleessa 2.2. 

Kuorman turvallisella lastaamisella tässä opinnäytetyössä tarkoitetaan lastausprosessia, joka 

sisältää kuljettajan saapumisen tehdasalueelle, kuorman lastaamisen ajoneuvoon sekä 

kuljettajan poistumisen alueelta. Kuljettaja tulee perehdyttää joko ennen saapumista 

tehtaalle tai viimeistään saapuessaan tehdasalueelle. Perehdytyksessä on käytävä läpi alueen 

yleiset- sekä lastausta koskevat turvallisuusohjeet. Turvallisessa kuorman lastaamisessa 

tavoitteena on sujuva ja suunniteltu lastaustyöskentely, jonka avulla vähennetään 

tapaturmia, sairauspoissaoloja, materiaalivahinkoja sekä hukattua aikaa. (Moilanen, Salminen 

& Tolvanen 2017, 1.) 

Tässä opinnäytetyössä riskienhallinnalla tarkoitetaan prosessia, jossa tunnistetaan 

työntekijöille vaaraa aiheuttavia tekijöitä sekä haittoja. Kun vaaratekijät on tunnistettu, 

arvioidaan vaaratekijöiden merkityksen eli riskin suuruus. Viimeisenä vaiheena riskit 

priorisoidaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet riskin poistamiseksi tai riskin suuruuden 

pienentämiseksi, jos riskin poistaminen ei ole mahdollista. (Työsuojelu 2020.) Riskienhallintaa 

käsitellään lisää kappaleessa 2.4. 

2 Tietoperusta 

Tässä kappaleessa esittelen työturvallisuuteen yleisesti vaikuttavan lainsäädännön. Pääpaino 

on kuitenkin työturvallisuuslaissa ja tämän opinnäytetyön kannalta olennaisissa lainkohdissa. 

Kappaleessa käydään läpi myös työturvallisuuteen yleisesti vaikuttavia seikkoja ja käsitteitä. 

Kun työturvallisuuden perusteet on esitelty, pureudutaan niihin turvallisen kuorman 

lastaamisen näkökulmasta. Lopuksi esitän vielä riskienhallinnan teorian, joka myös tässä 

opinnäytetyössä on suuressa osassa. Tietoperustan esittäminen tapahtuu ikään kuin 

vesiputouksena, jossa edetään laajemmasta ja yleisemmästä tiedosta aina tarkempaan ja 

yksityiskohtaisempaan tietoon. 
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2.1 Lainsäädäntö 

Työturvallisuuden kaksi keskeisintä lakia ovat työturvallisuuslaki ja laki työsuojelun 

valvonnasta ja työpaikan yhteistoiminnasta (Siiki 2010,3). Näiden lisäksi noudatetaan myös 

muista laista tulevia työturvallisuussuojelun erityissäädöksiä. Tällaiset säädökset käsittelevät 

työterveyshuoltoa, nuoria työntekijöitä sekä kemikaaleja ja sähköturvallisuutta koskevaa 

lainsäädäntöä. Työsopimuslaki puolestaan sisältää yleissäännökset työntekijän ja työnantajan 

turvallisuusvelvoitteista. (Saloheimo 2016, 18-20.) 

Työturvallisuussäädösten seuraamusjärjestelmän pääkohdat muodostuvat työsuojelun 

valvontalain valvontamenettelyä ja -keinoja koskevista säännöksistä, rikoslain työrikosluvusta 

sekä vahingonkorvauslain ja työsopimuslain korvaussäännöksistä. Kun mietitään työntekijän 

korvausturvaa, ensisijaisesti sovellettava säädös on kuitenkin työtapaturma- ja 

ammattitautilaki. Tästä ilmenee esimerkiksi työnantajan korvausvastuu. (Saloheimo 2016, 

20.) 

Työturvallisuuslaki on kuitenkin työturvallisuuden peruslaki. Sitä sovelletaan niin yksityisellä, 

kuin julkisella sektorillakin (Saloheimo 2016, 18). Työturvallisuuslaissa säädetään työnantajien 

ja työntekijöiden velvollisuuksista. Lain mukaan työnantajan velvollisuutena on huolehtia 

työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Työnantajan tulee lain mukaan pystyä 

ennakoimaan työpaikan turvallisuustilanteet. Työpaikan turvallisuuden tulee 

työturvallisuuslain mukaan perustua järjestelmälliseen ja pitkäjänteiseen työntekijöiden 

turvallisuuden ja terveyden huomioon ottamiseen ja hallintaan niin, että se kulkee mukana 

organisaation johtamisessa sekä koko toiminnassa. Laki ottaa kattavasti kantaa kaikista 

nykyaikaisessa työelämässä esiintyvistä riskeistä sekä niiden torjunnasta. Laissa on säädökset 

myös perinteisestä tapaturmien torjunnasta, henkisestä stressistä, häirinnästä ja väkivallan 

uhan torjunnasta. (Siiki 2010, 3.) 

Työturvallisuuslain (738/2002) 1 luvun 1§:ssä määritellään lain tarkoitus. Sen mukaan 

työturvallisuuslain tarkoituksena on työntekijöiden työkyvyn turvaaminen ja ylläpitäminen 

parantamalla työympäristöä ja työolosuhteita. Tämän lisäksi lain avulla on tarkoitus ennalta 

ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työympäristöstä ja työstä 

aiheutuvia työntekijöiden henkisen ja fyysisen terveyden haittoja. Lain tarkoituksen pohjalta 

selviää sen kaksi tavoitetta; työympäristön ja työolosuhteiden parantaminen työntekijöiden 

työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä työtapaturmien ja ammattitautien ennalta 

ehkäiseminen. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöiden työkyky säilyy läpi työuran ja työuran 

pidentämisestä ei aiheudu terveydellisiä haittoja, jotka johtuisivat työolosuhteista. Näin 

ehkäistään terveyden menettämisestä aiheutuva aikainen työelämästä poistuminen. 

Työturvallisuuslain tarkoituksen määrittelyssä huomiota kiinnitetään myös työn fyysiseen ja 
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henkiseen kuormittavuuteen, ergonomiaan sekä työhyvinvointiin ja -viihtyvyyteen. (Siiki 2010, 

13-14.) 

Työturvallisuuslain (738/2002) 1 luvun 2§:ssä säädetään lain soveltamisalasta. Sen mukaan 

lakia sovelletaan työsopimuksen perusteella tehtävään työhön sekä virkasuhteessa tai siihen 

verrattavissa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa tehtävään työhön. Tämä lain kohta 

määrittää, mihin työn tekemien tilanteisiin työturvallisuuslakia sovelletaan ja mitkä tilanteet 

jäävät vastaavasti lain ulkopuolelle joko kokonaan tai osaksi. Tämä määrittää myös sen, ketkä 

ovat velvollisia lakia noudattamaan ja keitä laki suojaa. Tästä johtuen työturvallisuuslaki 

velvoittaa etenkin työnantajaa, koska työnantajalla on suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa 

työolosuhteisiin. Laissa edellytetyt velvollisuudet tulee suorittaa rangaistuksen uhalla. 

 Työantajan lisäksi työturvallisuuslaki velvoittaa myös työntekijöitä vaikkakin he ovat lain 

tarkoittaman suojelun kohteina. Työntekijöiden velvollisuuksista ja oikeuksista säädetään 

erikseen työturvallisuuslain neljännessä luvussa. Toisin kuin työnantajan kohdalla, 

työntekijöiden velvollisuuksien noudattamista ei ole tehostettu rangaistuksen uhalla. (Siiki 

2010, 15.) 

Näiden lisäksi muita tämän opinnäytetyön kannalta oleellisia työturvallisuuslain (738/2002) 

säädöksiä ovat luku 2 työnantajan yleisistä velvollisuuksista ja luku 4 työntekijän 

velvollisuuksista sekä oikeus työstä pidättäytymiseen. Myös työturvallisuuslain luku 5 ja 6 

sisältää säädöksiä, jotka ovat tämän opinnäytetyön kannalta relevantteja. Yllä esitettyjä 

työturvallisuuslain lukuja ja niistä poimittuja säädöksiä käydään tarkemmin läpi seuraavana. 

Työturvallisuuslain (738/2002) 2 luvun pykälistä käydään tarkemmin läpi pykälät 8 

työnantajan yleisestä huolehtimisvelvoitteesta, pykälä 10 työn vaarojen selvittämisestä ja 

arvioinnista, pykälä 14 työntekijälle annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä pykälä 15 

henkilösuojainten, apuvälineiden ja muiden laitteiden varaamisesta käyttöön. 

Työturvallisuuslain (738/2002) 2 luvun 8§:n mukaan työantajan velvollisuutena on 

tarpeellisilla toimenpiteillä huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Näiden 

toimenpiteiden tulee sisältää kaikki seikat, jotka liittyvät työhön, työolosuhteisiin, 

työympäristöön sekä työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin. Tämä pykälä työnantajan 

yleisestä huolehtimisvelvoitteesta saa konkreettisen sisältönsä työturvallisuuslain muista 

säännöksistä sekä alemman asteisista säännöksistä. (Siiki 2010, 34.) 

Huolehtimisvelvoite velvoittaa työnantajaa yllä olevan mukaisesti huolehtimaan, että työn ja 

työympäristön, perehdyttämisen, opetuksen ja ohjauksen sekä muiden työnantajan vastuulle 

kuuluvien velvoitteiden suunnittelemisesta ja toteuttamisesta ei aiheudu vaaraa työntekijän 

turvallisuudelle eikä terveydelle. Lain mukaisesti työnantajan tulee huolehtia, että 
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työntekijän turvallisuutta ja terveyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella 

tavalla osana johtamista sekä organisaation kaikkea toimintaa. (Siiki 2010, 34.) 

Työnantajaa ei voida kuitenkaan käytännössä edellyttää täysin aukottomasti poistavan kaikkia 

mahdollisia vaaroja ja haittoja. Näin ollen yleisesti tunnustetaankin, että sinänsä hyödyllisiin 

ja laillisiin toimintoihin liittyy aina riskejä, joita ei välttämättä voida edes hyvällä 

ennakoinnilla ja varotoimilla kokonaan poistaa. Tästä johtuukin, että työnantajan velvoitteet 

rajataan niihin seikkoihin, johon työnantajalla on mahdollisuus vaikuttaa. Epätavalliset ja 

ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työantaja ei voi vaikuttaa, jäävät 

huolehtimisvelvoitteen ulkopuolelle. Ulkopuolelle jäävät myös poikkeukselliset tapahtumat, 

joiden seurauksia ei kaikista aiheellisista varotoimista huolimatta oltaisi voitu välttää. On 

kuitenkin syytä muistaa, että ennalta arvaamattomana tai poikkeuksellisena ei pidetä 

kuitenkaan sitä, että syynä olisi puutteellinen riskien arviointi. (Siiki 2010, 36.) 

Huolehtimisvelvoitteeseen kuuluu toimenpiteiden tekeminen noudattaen työturvallisuuden 

ennalta ehkäiseviä perusperiaatteita. Periaatteiden mukaisesti ensisijaisena tavoitteena on, 

että vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään. Jos tämä ei ole mahdollista, pyritään 

näitä tekijöitä poistamaan. Mikäli vaara- ja haittatekijöitä ei kyetä poistamaan, tulee ne 

korvata vähemmän vaarallisilla ja haitallisilla tekijöillä. Tämä tulee tehdä siinä 

järjestyksessä, että ensin toteutetaan yleisesti vaikuttavat toimenpiteet ja vasta toissijaisesti 

henkilökohtaisesti vaikuttavat suojaustoimet. Toisin sanoen, ensin pyritään poistamaan vaara- 

ja haittatekijät rakenteellisin keinoin ja vasta toissijaisesti henkilökohtaisia suojaimia 

käyttämällä. Huolellisuusvelvoitteessa on kohta tekniikan kehittymisen huomioon ottamisesta 

työpaikalla. Tämän mukaisesti työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työolosuhteita ja tehdä 

olosuhteiden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. (Siiki 2010, 34.) 

Työturvallisuuslain (738/2002) 2 luvun 10§ käsittelee työn vaarojen selvittämistä ja arviointia. 

Tämä pykälä on koko lain sekä työturvallisuuden ja -terveyden kannalta keskeinen ja 

merkittävä. Työnantajan tulee olla selvillä työpaikan vaaroista ja haitoista ja tämä onkin yksi 

turvallisuuden perusedellytyksistä. Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen 

riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työpaikan haitta- ja vaaratekijät. Jos 

näitä tekijöitä ei voi poistaa, työnantaja tulee arvioida niiden merkitys työntekijän 

työturvallisuudelle ja -terveydelle. Tästä aktiivisesta toiminnasta käytetään yleisesti termiä 

riskien arviointi. Riskien arvioinnin tulee olla suunnitelmallista ja jatkuvaa. Arvioinnin tulee 

kattaa kaikki potentiaaliset vaara- ja haittatekijät. Tämä velvollisuus koskee kaikkia 

työnantajia niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla toimialasta tai työntekijöiden 

lukumäärästä riippumatta. (Siiki 2010, 41.) 

Riskien arvioinnin tavoitteena ei ole vaarojen ja haittojen tunnistaminen sinänsä, vaan näiden 

poistaminen tai vähentäminen. Työnantajan tulee siis poistaa vaara- ja haittatekijät tai 
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vähentää ne mahdollisimman alhaiselle tasolle tai tasolle, jolla lain mukaiset 

vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Käytännössä kaikkia riskejä ei voida poistaa, mutta 

työpaikalla ei kuitenkaan saa olla tunnistamattomia riskejä eikä varsinkaan sellaisia vaara- 

haitta tekijöitä, jotka ovat laissa kiellettyjä. Tällaiset tekijät tulee poistaa heti ja vähäisille 

vaaroille ja haitoille tulee laatia aikataulu. (Siiki 2010, 41.) 

Riskien arvioinnille ei ole säädetty tiettyä menettelytapaa. Menettelytapa määräytyy 

työantajan toimialan, toiminnan luonteen, työpaikan koon sekä työpaikan erityispiirteiden 

mukaan. Työnantajan on mahdollista valita sille kussakin tilanteessa sopiva toimintatapa. 

Riskien arviointi ja toimenpiteistä päättäminen on aina työnantajan omalla vastuulla. (Siiki 

2010, 41.) 

Työturvallisuuslain (738/2002) 2 luvun 14§ käsittelee työntekijälle annettavaa opetusta ja 

ohjausta. Työntekijöiden osaamista tulee pitää ajan tasalla antamalla työntekijöille 

tehokkaalla ja jatkuvalla tavalla järjestettyä perehdyttämistä, opetusta ja ohjeiden 

antamista. Tämän merkitys korostuu työn tai työympäristön muutostilanteissa. Tämän 

tarkoituksena on, että työntekijät osaavat tehdä työnsä turvallisesti noudattaen oikeita 

työmenetelmiä ja ovat samalla tietoisia työpaikan vaaratekijöistä. (Siiki 2010, 51.) 

Kuten riskien arvioinnin myös työn opetuksen ja ohjauksen kohdalla sen sisältö ja tarve 

määräytyy työpaikan työn ja toiminnan luonteen, olosuhteiden, vaara- ja haittatekijöiden 

sekä työntekijän osaamisen, koulutuksen ja kokemuksen perusteella. Työntekijän opetuksen 

ja ohjauksen tulee sisältää siis tiedot työpaikan vaaroista ja haittatekijöistä sekä myös niiden 

välttämisestä. On syytä huomata, ettei tämä rajoitu pelkästään työntekijän omaan työhön, 

vaan huomioon on otettava kaikki tekijät, joita työntekijä voi työpaikalla kohdata. Tarkempia 

vaatimuksia opetuksesta ja ohjauksesta annetaan työturvallisuuslakia alemman asteisissa 

säädöksissä. (Siiki 2010, 52.) 

Työturvallisuuslain (738/2002) 2 luvun 15§ käsittelee henkilönsuojainten, apuvälineiden ja 

muiden laitteiden varaamista käyttöön. Henkilönsuojaimista puhuttaessa tarkoitetaan, sillä 

kaikkia työntekijän käyttämiä välineitä ja varusteita, jotka on tarkoitettu ja suunniteltu 

suojaamaan työntekijää tapaturmilta tai sairastumisilta työssä. Suojaimien valmistajalla on 

päävastuu, että suojaimet täyttävät erikseen säädetyt perusvaatimukset. Työnantajan 

velvollisuutena on hankkia työntekijän käyttöön vaatimukset täyttävät ja työn luonteeseen 

nähden tarkoituksenmukaiset suojaimet. Tässä kohtaa tulee kuitenkin muistaa, että 

henkilönsuojaimet ovat vasta toissijainen suojauskeino, mikäli vaara- ja haittatekijöitä ei 

voida rakenteellisin ratkaisuin poistaa. Henkilösuojainten valinnan ja käytön tulee perustua 

työnantajan tekemään riskien arviointiin. Myös apuvälineiden kohdalla, joita ei määritellä 

henkilönsuojaimiksi, työnantaja tulee hankkia tarkoituksenmukaiset välineet, mikäli se on 

välttämätöntä tapaturman tai sairastumisen välttämiseksi. (Siiki 2010, 56.) 
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Työturvallisuuslain (738/2002) 4 luku käsittelee työntekijän velvollisuuksia ja oikeutta työstä 

pidättäytymiseen. Tästä luvusta käydään tarkemmin läpi pykälä 18 työntekijän yleisistä 

velvollisuuksista sekä pykälä 19 vikojen ja puutteellisuuksien poistamisesta ja niistä 

ilmoittamisesta. 

Työturvallisuuslain (738/2002) 4 luvun 18§ kertoo työntekijän yleiset velvollisuudet 

työpaikalla. Kuten aiemmin mainitsin, työnantajan velvollisuutena on antaa työntekijöille 

tarvittavat ohjeet työn suorittamiseen ja vastaavasti työntekijällä on velvollisuus toimia 

näiden ohjeiden mukaisesti. Työntekijällä on tämän lisäksi velvollisuus oma-aloitteisesti 

noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta sekä siisteyden ja järjestyksen ylläpitoa, jotta työn 

turvallisuutta ja terveyttä voidaan ylläpitää. (Siiki 2010, 75.) 

Kuten työnantajalle, myös työntekijälle on asetettu työturvallisuutta koskeva 

huolehtimisvelvoite. Tämän mukaisesti työntekijän on huolehdittava käytettävissä olevin 

keinoin omasta, mutta myös muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. 

Käytettävissä olevilla keinoilla tarkoitetaan sitä, että työntekijä huomioi turvallisuuteen 

vaikuttavat tekijät siinä määrin, kuin hänen kokemuksensa, ammattitaitonsa sekä työhön 

saatu opetus ja ohjeet edellyttävät. Käytettävissä olevilla keinoilla tarkoitetaan keinoja, 

jotka liittyvät kiinteästi työntekijän omaan työhön. Näin ollen työntekijältä ei voida 

edellyttää yleisten olosuhteiden turvallisuudesta huolehtimista. (Siiki, 2010 75.) 

Saman työturvallisuuslain luvun 19§ sisältää työntekijän velvollisuuden vikojen ja 

puutteellisuuksien ilmoittamisesta sekä niiden poistamisesta. Työntekijän ilmoitusvelvollisuus 

on olemassa, mikäli hän havaitsee vian tai puutteellisuuden, joka voi aiheuttaa haittaa tai 

vaaraa joko oman tai muiden turvallisuudelle tai terveydelle. Ilmoitusvelvollisuuden lisäksi 

työnantajan tulee poistaa tällainen vika tai puutteellisuus, mikäli hän voi sen tehdä 

turvallisesti. Työntekijän ei tule kuitenkaan ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, johon vaaditaan 

erityistä osaamista, jota työntekijällä ei ammattitaitonsa tai koulutuksen perusteella ole. 

Vian poistaminen ei yksinään riitä, vaan tästä huolimatta havaitusta puutteesta on 

ilmoitettava työnantajalle, vaikka vika olisikin jo korjattu. Mikäli kyseinen vika tai puute on 

vähäinen, siitä ei tarvitse työnantajalle ilmoittaa. Samainen ilmoitusvelvollisuus toimii myös 

toisin päin, sillä myös työnantajan on välitettävä tieto työntekijälle sekä 

työsuojeluvaltuutetulle siitä, millaisiin toimenpiteisiin ilmoituksen pohjalta on ryhdytty. (Siiki 

2010, 76.) 

Työturvallisuuslain (738/2002) viidennestä luvusta työtä ja työolosuhteita koskevista 

tarkemmista säännöksistä käydään läpi pykälä 35, joka käsittelee työpaikan sisäistä 

liikennettä ja tavaroiden siirtämistä. Saman lain kuudennessa luvussa käsitellään erityisiä 

työn teettämisen tilanteita. Tästä luvusta käsitellään pykälä 49 yhteisellä työpaikalla 

toimivien huolehtimisvelvoitteesta, pykälä 50 tiedottamisesta ja yhteistoiminnasta yhteisellä 
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työpaikalla, pykälä 51 pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan velvollisuuksista 

yhteisellä työpaikalla sekä pykälä 53 itsenäisen työnsuorittajan velvollisuuksista yhteisellä 

työpaikalla. 

Työturvallisuuslain (387/2002) 5 luvun 35§ käsittelee työpaikan sisäistä liikennettä ja 

tavaroiden siirtämistä. Tämän pykälän mukaan työpaikan liikenteestä ei saa aiheutua vaaraa 

työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Tästä on korostetusti huolehdittava silloin, kun 

työpaikalla liikkuu sekä ajoneuvoja, että jalankulkijoita. Liikennereitit tulee sijoittaa ja 

mitoittaa niin, että voidaan varmistaa tarkoituksen mukainen kulku ja turvallisuus varmistaen 

liikenteen välittömässä läheisyydessä työskentelevien ja muiden jalan kulkijoiden 

turvallisuus. Liikenteelle tulee myös varata riittävästi tilaa. Mikäli tarpeellista, työnantajan 

on laadittava työpaikalle tarkoituksenmukaiset liikenneohjeet. Tarpeellisuutta pohtiessa, 

huomioidaan työpaikan olosuhteet, kuten ajoneuvojen ja työkoneiden käyttö sekä liikkumisen 

ja liikenteen määrä. (Siiki 2010, 112.) 

Turvallisessa liikenneympäristössä tulee pyrkiä erottamaan eri liikennemuodot toisistaan. 

Tällä tarkoitetaan sitä, että jalankulkijat eivät tarpeettomasti joudu liikkumaan työkoneen 

toiminta-alueella. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, jolloin jalankululle on varattava 

riittävä ja turvallinen kulkutila. Myös työpaikan ulkopuoliset kulkijat tulee huomioida 

liikennesääntöjä laadittaessa, jotta myös heidän turvallinen liikkuminen voidaan varmistaa. 

Työpaikan liikenteen ohjeistuksesta sekä järjestyksestä on annettava riittävät tiedot ja 

opetus työntekijöille ja korostetusti niille, jotka käyttävät alueella ajoneuvoja. Työntekijän 

tulee noudattaa työnantajan antamia ohjeita ja sääntöjä. (Siiki 2010, 112-113.) 

Samaisessa lainkohdassa käsitellään myös tavaroiden siirtoa ja käsittelyä. Tämän mukaan 

tavaroiden nosto, kuljetus, käsittely, varastointi sekä kuormauspaikat tulee suunnitella niin, 

ettei niistä aiheudu vaara työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle. Tämä voidaan varmistaa 

huolellisella ennakkoon tehtävällä työn suunnittelulla. (Siiki 2010, 113.) 

Työturvallisuuslain (387/2002) 6 luku keskittyy erityisiin työn teettämisen tilanteisiin. Luvun 

49§ käsittelee yhteisellä työpaikalla toimivien huolehtimisvelvoitetta. Yhteisellä työpaikalla 

tarkoitetaan työpaikkaa, jossa toimii pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja ja 

samanaikaisesti tai peräkkäin toimivia muita työnantajia ja työ voi vaikuttaa työntekijöiden 

terveyteen tai turvallisuuteen. Työ ja työtehtävät tulee suunnitella hyvin ja tiedonkulku tulee 

varmistaa, jottei työntekijät aiheuta toisilleen vaaratekijöitä. Hyvin suunniteltu ja turvallinen 

työ ei takaa turvallisuutta, mikäli tiedonkulku ei toimi. (Siiki 2010, 139.) 
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Yhteisellä työpaikalla toimiminen ei muuta vastuusuhteita, sillä jokainen työnantaja on myös 

yhteisellä työpaikalla vastuussa omien työntekijöidensä turvallisuudesta. Työntekijät ovat 

edelleen oman työnantajansa alaisia ja ovat näin ollen edelleen velvollisia noudattamaan 

työnantajaien ohjeita ja määräyksiä. (Siiki 2010, 141.) 

Samaisen luvun 50§:n mukaan pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan tulee 

varmistaa, että työpaikalla töitä tekevä ulkopuolinen työnantaja ja tämän työntekijät ovat 

saaneet tietoonsa työpaikan tarpeelliset tiedot ja ohjeet vaara- ja haittatekijöistä sekä 

muista turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista mukaan lukien palontorjuntaan, ensiapuun 

ja evakuoitiin liittyvät ohjeet. Myös tämän pykälän kohdalla edellytetään vastavuoroisuutta, 

jonka mukaan ulkopuolisen työnantajan tulee tiedottaa vaara- ja haittatekijöistä, joita hänen 

työnsä voi aiheuttaa. (Siiki 2010, 142.) 

Pykälässä 51 kerrotaan pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan velvollisuuksista 

yhteisellä työpaikalla. Nämä velvollisuudet ovat sellaisia, joihin vain kyseisellä työnantajalla 

on mahdollisuus vaikuttaa. Pykälän mukaisia velvollisuuksia ovat toimintojen 

yhteensovittaminen, liikenteen ja liikkumisen järjesteleminen, huolehtiminen yleisestä 

siisteydestä ja järjestyksestä sekä muusta työpaikan yleissuunnittelusta ja ylipäätään 

työolosuhteiden ja työympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä huolehtiminen. (Siiki 

2010, 143.) 

Kun pykälä 51 käsitteli pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan velvollisuuksia, 

pykälä 53 käsittelee itsenäisen työnsuorittajan velvollisuuksia yhteisellä työpaikalla. Näitä 

velvollisuuksia avataan niiltä osin kuin tämän opinnäytetyön kannalta on tarpeellista. Pykälän 

mukaan itsenäinen työnsuorittaja on velvollinen noudattamaan tiettyjä vaatimuksia 

toimiessaan yhteisellä työpaikalla. Näitä vaatimuksia ovat lainsäädännön asettamien ikää, 

pätevyyttä ja lupia koskevien vaatimusten noudattaminen, vaatimusten mukaisten ja 

tarvittaessa tarkastettujen koneiden ja työvälineiden käyttäminen asianmukaisesti sekä 

henkilösuojaimien käyttäminen, mikäli olosuhteet niin edellyttävät. Näiden lisäksi itsenäisen 

työnsuorittajan on noudatettava pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan 

työpaikkaa koskevia turvallisuusohjeita. (Siiki 2010, 147.) 

2.2 Työturvallisuus 

Työturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että työpaikan fyysiset, psyykkiset sekä sosiaaliset 

työolosuhteet ovat kunnossa (työturvallisuuskeskus 2020). Työturvallisuuden tavoitteena on 

parantaa työolosuhteita sekä -ympäristöä, jotta voidaan turvata, ylläpitää sekä 

ennaltaehkäistä työtapaturmia, ammattitauteja sekä työntekijöille mahdollisesti aiheutuvia 

terveyshaittoja (Työturvallisuuslaki 387/2002 1 luvun 1§). Turvallisen työn perusta muodostuu 

koko työyhteisön tavasta toimia ja tehdä päätöksiä sekä tavasta arvostaa ja ajatella 

turvallisuuden ehdoilla. Työturvallisuus vaatii yhteistyötä ja jokaisen henkilökohtaista panosta 
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aina ylimmästä johdosta työntekijöihin saakka. Työturvallisuus edellyttää myös suunnittelua 

ja ennaltaehkäisyä, korjaavien toimien tekemistä sekä jatkuvaa seurantaa. Turvallisuutta ei 

voi varastoida, vaan siitä on huolehdittava jatkuvasti. Pienikin huomiovirhe saattaa johtaa 

kohtalokkaaseen seuraukseen. (Kanerva 2008, 11.) 

Niin kuin kaikkea muutakin yrityksen toimintaa, myös työturvallisuutta pitää johtaa. 

Johtamisen tulee olla suunniteltua, ennakoivaa ja kantaa ottavaa, vuorovaikutteista sekä 

rehellistä. Johdon oma sitoutuminen muodostaa avaimen koko työpaikan 

turvallisuuskulttuurin omaksumiseen ja samalla sen kehittämiseen. Johto päättä, miten 

asioita tehdään. Myös johdon osaaminen ja tapa tunnistaa oma vastuunsa näkyy 

työorganisaation toiminnan valvonnassa ja tarkkailussa. Vaikka johto olisikin siirtänyt 

valvontaa alemmille työnjohdon tasoille, sen tulee olla selvillä työpaikan turvallisuuden 

edellytyksistä ja näin myös korjausta vaativista asioista. Johdon puuttuminen nopeasti 

epäkohtiin, muodostaa myös käytännössä pohjan henkilöstön luottamukselle ja sitoutumiselle. 

(Kanerva 2008, 9; Liuhamo 2007, 11.) Myös Comatecin 2021 julkaisemassa artikkelissa 

"ennalta ehkäisy on paras tapa välttää työturvallisuusrikokset" korostetaan johdon merkitystä 

työturvallisuuden edistämisessä. Artikkelin mukaan ne yritykset pärjäävät parhaiten 

tilastoissa, joiden johto viestii työturvallisuuden tärkeydestä ja on myös itse sitoutunut 

työturvallisuuden edistämiseen. 

Työturvallisuus edellyttää koko työyhteisön panosta. Jo yksikin huolimaton tai välinpitämätön 

henkilö voi aiheuttaa työpaikalla vakavaa vahinkoa ja häiriötä. Tämän vuoksi johdon tulee 

ottaa koko henkilöstö mukaan turvallisuustyöhön. Hyvä keino osallistamiseen on yhteisten 

kokoontumisten järjestäminen, joissa käsitellään työpaikan turvallisuusasioita ja niiden 

parantamista sekä huomioidaan erilaisia aloitteita sekä ratkaisuehdotuksia. Päätöksenteosta 

tulee näin varmempaa, kun kaikkien mielipiteitä on kuultu ja vaihtoehtoja punnittu. Samalla 

muodostetaan yhteinen käsitys turvallisuuden merkityksestä. Tällainen päätösten valmistelu 

ja tiedottaminen laajasti ja näkyvästi vahvistaa työyhteisön yhteisiä pelisääntöjä. (Kanerva 

2008, 9; työterveyslaitos 2021.) 

Pelkkä päätösten ja muiden toimenpiteiden tekeminen ei riitä, vaan työntekijöille on 

annettava opastusta sekä käytännön harjoitusta sekä täydentävää koulutusta. Kun 

toimintatavat ovat sisäistetty kunnolla, antaa se työlle tarpeellisen varmuuden. Ohjeiden ja 

määräysten noudattaminen korostuu etenkin hankalissa ja vaarallisissa töissä, joissa niiden 

noudattaminen turvallisuuden kannalta on ratkaisevan tärkeää. (Kanerva 2008, 10.) 

  



  18 

 

 

Työyhteisön tulee myös ymmärtää turvallisuus yhteisenä etuna, sillä turvallinen työ tuottaa 

parempia tuloksia niin taloudellisten näkökulmien, kuin henkilöstöturvallisuudenkin kannalta. 

Johdon näkökulmasta taloudellista etua tuottavat vähentyneet sairaspoissaolot ja 

vakuutusmaksut. Työntekijät puolestaan voivat tehdä työtänsä turvallisesti keskittyen 

paremmin oman työnsä sisältöön. (Kanerva 2008, 11.) 

Työturvallisuuden suunnittelulla ja ennaltaehkäisyllä on tärkeä asema työolojen 

kehittämisessä. Jo laki antaa velvoitteita suunnittelun perusteista ja tavoitteista. Hyvä 

suunnittelu ottaa huomioon työn ja työpaikan vaatimukset. Ennaltaehkäisy puolestaan 

perustuu aikaisemman toiminnan analysointiin. Aikaisemmin sattuneet toiminnalliset 

ongelmat, vaaratilanteet ja vahingot kertovat turvallisuuden epäkohdista. Mikäli tällaisia 

tilanteita ei ole aikaisemmin raportoitu ja selvitetty, työyhteisö saattaa edelleen olla kyvytön 

ratkaisemaan ongelmia niiden pohjalta. (Kanerva 2008, 12.) 

Hyvästä suunnittelusta ja ennaltaehkäisystä huolimatta työpaikalla saattaa esiintyä vaaroja ja 

haittoja. Kaikkiin puutteisiin ja epäkohtiin tulee puuttua. Kohti parempaa ja turvallisempaa 

työyhteisöä päästään, kun virheitä ja puutteita korjataan asianmukaisesti. Pikaista 

korjaamista vaativat tilanteet tulee hoitaa nopeasti ja tehokkaasti, mutta toisaalta hätäisesti 

ja huonosti valmistellut toimenpiteet voivat tuottaa uusia ongelmia. Mikäli ongelma liittyy 

toiminnan laatuun, on syytä miettiä ja arvioida työyhteisön omaa osaamista. Koulutuksen 

tehostaminen, tiedottaminen tai työjärjestelyjen muuttaminen auttaa useassa tapauksessa 

ratkaisemaan työn kulun ja sujumisen ongelmia. Sisäisellä viestinnällä on kuitenkin suuri 

merkitys myös ongelmien ratkaisemisessa. Sisäisen viestinnän heikkous saattaa johtaa 

virheellisiin ohjeistuksiin ja näin aiheuttaa väärinymmärryksiä ja virheellisiä toimintatapoja. 

(Kanerva 2008, 12.) 

Pieniin pulmiin saatetaan suhtautua vähätellen ja ajatellaan, ettei tästä seuraa mitään 

isompaa harmia tai ongelmaa. Tällaista ajattelua tulee kitkeä ja pyrkiä ratkaisemaan 

pieniäkin ongelmia, sillä pitkittyessään tilanne saattaa pahentua, jolloin voi jo olla liian 

myöhäistä korjata tilannetta. Kuten sanottu ongelmiin ja puutteisiin tulee puuttua ja niitä 

tulee pyrkiä ratkaista. Korjausta tehdessä on jo hyvä miettiä, miten tehtyä toimenpidettä tai 

muutosta ja sen laatua seurataan. Korjaus tai ratkaisu ei välttämättä aina olekaan onnistunut, 

mutta tehtyä ratkaisua tai toimenpidettä voidaan aina myös parantaa. (Kanerva 2008, 13.) 

Työturvallisuuslaista tulee työnantajalle velvollisuus johtaa ja valvoa työn tekemistä 

turvallisesti. Valvonta on tehokasta, kun se on järjestelmällistä ja jatkuvaa. Valvonta voi 

myös olla välitöntä, jolloin työsuorituksessa havaittuun ongelmaan tai vaaranpaikkaan 

puututaan saman tien ja työ keskeytetään tarvittaessa. Näin voidaan estää virheellisen työn 

mahdolliset ikävät seuraukset. Jatkuvan seurannan ansiosta johto saa mahdollisimman oikea-

aikaista tietoa työtilanteista. Näin ollen tarpeelliset korjaavat toimenpiteet kuten myös 
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uhkaavien vaarojen torjunta sujuu paremmin. Myös vaaranpaikka- ja läheltä piti-ilmoitusten 

tekeminen ja seuranta ovat työyhteisön kannalta tärkeää työympäristön valvontaa. Nämä 

ovatkin oiva väline oppimiseen ja työympäristön tekemiseen turvallisemmaksi. Samalla myös 

vahvistetaan rohkeutta puuttua hankaliin asioihin ja niiden esiin ottaminen helpottuu. 

(Kanerva 2008, 14.) 

Euroopan unionin sloganin mukaan "työsuojelu on hyvä bisnes". Työantajan näkökulmasta 

turvallisuustyö on aina taloudellisesti kannattavaa. Säästöjä syntyy tapaturma- ja 

sairauskustannuksista, sijaisten ja uuden henkilöstön palkkaamisesta, liiketoiminnan 

keskeytyksestä ja vahinkokuluista. Sujuva ja turvallinen työ säästää aikaa myös itse työhön. 

Taloudellisten näkökulmien lisäksi turvallisuustyö lisää henkilöstön tyytyväisyyttä ja 

pysyvyyttä, asiakkaiden tyytyväisyyttä, töiden sujuvuutta, toiminnan hallittavuutta, johdon 

arvostusta sekä imagon nousua. Tutkimusten mukaan yritykset, joiden terveys-ja 

turvallisuusvaatimukset ovat korkealla tasolla, ovat myös kilpailukykyisempiä ja kestävämpiä 

markkinoilla (Ecoonline, 2019). Näiden seikkojen lisäksi on syytä muistaa, että turvallinen työ 

on työntekijän oikeus sekä nykyaikaisen yhteiskunnan tavoite. Jokaisella työntekijällä on 

oikeus palata terveenä kotiin ja työuran jälkeen siirtyä terveenä eläkkeelle. (Kanerva 2008, 

70-71.) 

2.3 Kuorman turvallinen lastaaminen 

Kuorman turvallisella lastaamisella tässä opinnäytetyössä tarkoitetaan lastausprosessia, joka 

sisältää kuljettajan saapumisen tehdasalueelle, kuorman lastaamisen ajoneuvoon sekä 

kuljettajan poistumisen alueelta. Kuljettaja tulee perehdyttää joko ennen saapumista 

tehtaalle tai viimeistään saapuessaan tehdasalueelle. Perehdytyksessä on käytävä läpi alueen 

yleiset- sekä lastausta koskevat turvallisuusohjeet. Turvallisessa kuorman lastaamisessa 

tavoitteena on sujuva ja suunniteltu lastaustyöskentely, jonka avulla vähennetään 

tapaturmia, sairauspoissaoloja, materiaalivahinkoja sekä hukattua aikaa. (Moilanen, Salminen 

& Tolvanen 2017, 1.) 

Auton kuljettajalla tulee olla tieto, onko kuorma valmis lastattavaksi, mitä ja kuinka paljon 

lastataan, lastausajoista sekä tarvittaessa muista lastaukseen liittyvistä erikoisvaatimuksista. 

Kuljettaja on vastuussa kuormasta siihen asti, kunnes kuorma on purettu kuormatilasta. 

Näihin vastuisiin sisältyy vastuu itse kuormasta sekä sen kiinnittämisestä ja varmistamisesta. 

Tällaiseen kuorman varmistamiseen saattaa liittyä esimerkiksi velvollisuus valvoa tuotteen 

lämpötilaa tai vaarallisten aineiden määrää. Tehtäviin saattaa sisältyä myös lastattavasta 

tuotteesta riippuen velvollisuus huolehtia kuorman suojaamisesta. Tämän lisäksi muita 

kuljettajan vastuulla olevia asioita ovat ajoneuvo, liikenneturvallisuus ja mukana 

vaadittavista asiakirjoista huolehtiminen. (Moilanen, Salminen & Tolvanen 2017, 2.) 
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Lähettäjäyrityksen intressi omilla vaatimuksillaan on varmistaa, että jokainen työntekijä, 

palvelutoimittaja sekä yhteistyökumppani saa tehdä töitä työympäristössä, joka on 

turvallinen ja siisti. lastausalueella tulee olla asianmukaisesti hoidettuna yleinen siisteys ja 

järjestys, liukkauden torjunta, kuormatilan kiinnittäminen, auton liikkumisen estäminen, 

riittävä valaistus, riittävä tila tavaroiden käsittelyyn sekä tasainen ja vaakasuora alusta. 

Mikäli käytössä on lastausovia tai muita lukitusmekanismeja, niiden on oltava käyttökunnossa. 

(Moilanen, Salminen & Tolvanen 2017, 5.) 

Mikäli kuorman lastaus edellyttää toisen työnantajan hallinnoimien nostolaitteiden käyttöä, 

tarvitaan niiden käyttämiseen lupa. Tällöin tilaaja ja toimittaja sopivat yhteisesti 

lainauskäytännöistä. Kuljettajalla tulee olla lupa tällaisten nostolaitteiden käyttöön. Luvan 

saannin edellytyksenä on kuljettajan riittävät tiedot ja taidot laitteiden käyttöön. Lainatun 

nostolaitteen omistajan tulee huolehtia, että laite on käyttökunnossa ja tarvittaessa antaa 

käyttäjälle opastusta laitteen käyttämiseen. (Moilanen, Salminen & Tolvanen 2017, 5.) 

Työturvallisuuskeskus on julkaisussaan (Moilanen, Salminen & Tolvanen 2017, 6-11) esittänyt 

näkemyksensä turvallisen lastauksen etenemisestä. Alla olevassa kuviossa (kuvio2) esitetty 

matriisin avulla turvallisen lastauksen eteneminen julkaisun mukaan. Matriisissa lastaus on 

vaiheistettu kolmeen ajallisesti toisiaan seuraavaan vaiheeseen. Nämä kolme vaihetta ovat 

ennen lastausta-, lastauksen aikana-, ja lastauksen jälkeen tehtävät työt. Lisäksi matriisissa 

on esitetty vastuutahot kullekin tehtävälle. Matriisissa nämä vastuutahot ovat auton 

kuljettaja, lastaaja sekä tilaaja. 



  21 

 

 

 

Kuvio 2: Matriisi lastauksen etenemisestä. 
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Saint-Gobainilla on maailmanlaajuisesti käytössä kaikille yksiköille yhteiset 

turvallisuusstandardit, jotka ohjaavat yksikköjen turvallisuustoimintaa. Yksi 

turvallisuusstandardeista käsittelee varastointia sekä lastausta ja kuorman purkamista. 

Standardissa esitetään kaikkia yksiköitä koskevat vähimmäisvaatimukset varastointiin sekä 

lastaukseen ja kuorman purkamiseen liittyen. Standardin tarkoituksena on esittää yleisimpiä 

vaaratilanteita ja tapoja, joilla vaaratilanteista aiheutuvia riskejä voidaan pienentää 

työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi. Standardi sisältää pääkohdat vaarojen 

tunnistamisesta, riskien arvioinnista, turvatoimenpiteistä sekä johtamisjärjestelmästä tätä 

kyseistä standardia koskien. 

Seuraavaksi esittelen kyseisen standardin pääkohdan, joka käsittelee varastoinnin sekä 

lastauksen ja kuorman purkamisen turvatoimenpiteitä. Tästä pääkohdasta esitellään kuitenkin 

vain lastaukseen liittyviä alakappaleita. Standardin ensimmäinen alakappale käsittelee 

ajoneuvojen ja jalan kulkevien vierailijoiden turvallisuuden hallintaa. Tämän kohdan 

mukaisesti yksikön ulkopuolisille kuljettajille on annettava selkeät ohjeet ajoreiteistä, 

nopeusrajoituksista, pysäköintialueista, kuormaukseen käytettävistä alueista, vastaanotto- ja 

sosiaalitiloista, hätätilannemenettelyistä, henkilökohtaisista suojavarusteista sekä 

kuormauksessa noudatettavista turvallisuusmenettelyistä. (Saint-Gobain turvallisuusstandardi 

2011). 

Standardin mukaan ulkopuolisille henkilöiden kanssa käytävään viestintää on käytettävä 

mahdollisimman yksiselitteistä ja ymmärrettävää tiedonvälitystapaa. Viestinnässä ja 

tiedonvälitystavassa on huomioitava henkilöiden koulutustaso ja kielitaito. Mikäli yksikössä 

vierailee henkilöitä, jotka eivät hallitse yksikössä käytössä olevaa kieltä, tulee ohjeet olla 

saatavilla myös asianmukaisille kielille käännettyinä ja sopivilla symboleilla kuvitettuina. 

(Saint-Gobain turvallisuusstandardi 2011). 

Saint-Gobainin turvallisuusstandardissa esitellään toimenpiteet, jotka tulee ottaa huomioon 

ajoneuvojen kuormaamisessa ja kuorman purkamisessa. Alla olevassa kuviossa (kuvio 3) 

esitetty standardin sisältö niiltä osin, kuin se käsittelee ajoneuvon kuormaamista. 
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Kuvio 3: Varastointi sekä kuormaus ja kuorman purkaminen. (Saint-Gobain 2010) 

Kun verrataan työturvallisuuskeskuksen julkaisua turvallisesta kuorman lastaamisesta ja Saint-

Gobainin varastoinnin sekä lastauksen ja kuorman purkamisen standardia voidaan todeta 

niiden olevan sisällöltään hyvin samankaltaisia. Teoksissa on esitetty konkreettiset 

toimenpiteet, joilla lastaukseen liittyviä riskejä tulee hallita, jotta vältytään vakavilta 

työtapaturmilta. Myös tässä opinnäytetyössä tullaan hyödyntämään molempien teoksien hyviä 

turvallisuuskäytäntöjä, jotta työn tulos vastaa Saint-Gobainin vaatimuksia sekä 

työturvallisuuskeskuksen esittämiä lastauksen turvallisuutta parantavia periaatteita. Alla 
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esimerkkinä kaksi lastaustilanteeseen liittyvää kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, jotka 

olisi voitu välttää huomioimalla yllä esitettyjä turvallisuuskäytäntöjä. 

Ensimmäisessä esimerkissä autonkuljettaja menehtyi tilanteessa, jossa trukilla oltiin 

nostamassa kahta paperirullaa kuorma-autoon tartuntapihdeillä niin, että ote oli vain 

alemmasta rullasta. Trukin peruuttaessa sen takapyörä osui syvennykseen, jonka seurauksena 

trukki heilahti ja paperirulla (860kg) putosi vieressä seisseen autonkuljettajan päälle. 

Tapaturman syynä oli vaarallinen nostotapa paperirullien nostoon, sillä ylempi rulla oli täysin 

irtonaisena alemman rullan päällä. Lastausalueen lattia oli epätasainen, jonka seurauksena 

trukki heilahti. Myöskään autonkuljettajaa ei ollut perehdytetty ja hän seisoi 

trukkityöskentelyn vaara-alueella. Työn suunnittelu oli myös puutteellista. (Paperirullien 

lastaus rekka-autoon 2003, 1-3.) 

Toinen tapaus käsittelee tilannetta, jossa kaksi kuorma-auton kuljettajaa olivat tulleet 

lastaukseen tuotantolaitokseen. Molemmat autot odottivat lastauslaiturin lähellä ja tekivät 

lastaukseen liittyviä valmisteluja. Kun toinen autonkuljettaja oli avaamassa kuormatilaa, 

hänen autonsa lähti liikkeelle. Samanaikaisesti toisen auton suojapeitteitä avaamassa ollut 

autonkuljettaja puristui ohjaamon ja perävaunun väliin ja kuoli. Liikkeelle lähteneessä 

kuorma-autossa ei ollut käsijarru kytkettynä päälle. (TOTTI 2020.) 

2.4 Riskienhallinta 

Jotta turvallisuutta voidaan ylläpitää ja parantaa, pitää toimintaa jatkuvasti seurata ja 

kehittää. Toiminnan seuraamisen ja kehittämisen tarve tulee jo pelkästään myös ympäristön 

jatkuvasta muuttumisesta. Tänään tehty parannus ei välttämättä hetken päästä enää toimi, 

jolloin asioita joudutaan miettimään uudestaan. Vaarojen tunnistaminen ja sen jälkeinen 

riskien arviointi muodostavat työturvallisuuden edistämisen perustan. Riskien arvioinnilla 

tarkoitetaan arviointia, joka kohdistuu työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin 

asioihin. Huomiota kiinnitetään fyysisiin, ergonomisiin, kemiallisiin, biologisiin ja henkisiin 

vaaroihin unohtamatta tapaturmia aiheuttavia vaaroja. Näiden lisäksi on tunnistettava 

henkilöt, jotka vaaralle altistuvat. (Mertanen 2015, 50.) 

Riskienhallinnan kannalta oleellista on, että riskejä tunnistetaan, sillä vain tunnistettuja 

riskejä voidaan hallita. Kaikkea ei välttämättä pystytä korjaamaan samalla kertaa, jolloin on 

tärkeää kyetä priorisoimaan riskejä ja näin määrittää, mitkä asiat korjataan ensimmäisenä ja 

mitkä riskit voidaan jättää myöhempään ajankohtaan tai kenties kokonaan ilman varsinaisia 

toimenpiteitä. Riskienhallintaan kuuluu oleellisesti riskien suuruuksien arviointi sekä 

tarkoituksenmukaisten toimenpiteiden valitseminen ja toteuttaminen tilanteen 

parantamiseksi. Riskien arviointi etenee arvioinnin suunnittelusta vaarojen tunnistamiseen ja 

edelleen riskin määrittämiseen, korjaaviin toimenpiteisiin sekä niiden vaikutusten 

seurantaan. (Mertanen 2015, 54.) Riskienhallinta on siis systemaattista toimintaa, jossa 



  25 

 

 

tunnistetaan, arvioidaan ja pienenetään riskejä (Työsuojelu 2020). Alla olevassa kuviossa 

(kuvio 4) kuvattuna riskienhallinnan osa-alueet. 

 

Kuvio 4: Riskienhallinnan osa-alueet (Työsuojelu 2020) 

3 Käytetyt menetelmät 

Tässä kappaleessa esittelen menetelmät, joita on käytetty lastauksen turvallisuustason 

selvittämiseen ja lähtötilanteen kartoittamiseen sekä korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. 

Tässä opinnäytetyössä käytettyjä menetelmiä ovat turvallisuuspoikkeamailmoitukset, 

havainnointi ja turvallisuuskierrokset, riskienarvioinnit, SMAT-turvallisuuskeskustelut sekä 

kokoukset ja aivoriihet. 

3.1 Turvallisuuspoikkeamailmoitukset ja SIP-luokitus 

Turvallisuuspoikkeamailmoitusten tarkoituksena on antaa organisaatiolle tietoa 

työturvallisuutta uhkaavista tilanteista sekä mahdollisuuden oppia niistä. Ilmoituksista 

saatava tieto auttaa myös pitämään organisaatiota ajan tasalla sen toimintaan liittyvistä 

riskeistä. Erinäisissä tutkimuksissa on todettu, että turvallisuuspoikkeamailmoitusten 

lisääntyessä organisaatioiden tapaturmataajuus on laskenut. Suora yhteys ilmoitusten ja 

tapaturmataajuuden välillä liittyy korjaavien toimenpiteiden tekemiseen ennen tapaturmien 

syntymistä. Pelkkä ilmoitusmäärien kasvu ei kuitenkaan riitä. Ilmoitusten sisältö, huolellinen 

analysointi sekä tiedon hyödyntäminen vaikuttavat olennaisesti tilanteista oppimiseen ja 

turvallisuuden parantamiseen. (Lanne, Murtonen, Nissilä, Ruuhilehto & Virolainen 2021, 4-5.) 
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Saint-Gobain Finland Oy:llä on käytössä turvallisuuspoikkeamailmoitusten tekemiseen sekä 

tallentamiseen Arkki-järjestelmä, johon jokainen yrityksen työntekijä sekä toimihenkilö voi 

kirjata ilmoituksen mistä tahansa Suomessa toimivalta toimipisteeltä. Järjestelmän avulla 

ilmoituksia on helppo tehdä ja seurata sekä jakaa tietoa vaaranpaikoista myös muille 

toimipisteille. Tärkeänä osana turvallisuuspoikkeamailmoituksia on niiden käsittely ja 

toimenpiteiden teko, joiden avulla tehtaiden ja työpisteiden turvallisuustasoa kehitetään. 

Myös ilmoitusten käsittely hoidetaan Arkin avulla. 

Saint-Gobain Finland Oy:llä vaaranpaikka- ja tapaturmailmoitukset luokitellaan viiteen 

kategoriaan vakavuuden perusteella. Yrityksen sisällä ilmoituksista käytetään nimitystä TF-

ilmoitukset. TF tulee Ranskan kielen sanoista taux ja frequence. Taux tarkoittaa määrää ja 

frequence taajuutta. Alla olevassa kuviossa (kuvio 5) esiteltynä TF-ilmoitusten 

vakavuusluokittelu vakavimmasta lievimpään pyramidin avulla. 

 

Kuvio 5: TF-ilmoitusten vakavuusluokittelu 

Toiset vaaranpaikat ovat vaarallisempia kuin toiset. Saint-Gobain Finland Oy käyttää 

poikkeamailmoitusten korostamiseen SIP-luokittelua. SIP tulee sanoista Serious Incident 

Potential ja se sisältää yhteensä 15 kategoriaa. Mikäli ilmoitus kuuluu tyypiltään johonkin 

näistä kategorioista, luokitellaan ilmoitus SIP:ksi. SIP-luokittelun tarkoituksena on korostaa ja 

nostaa esille tiettyjä ilmoitustyyppejä, jotta niihin kohdistetaan korostettua huomiota. SIP-

tapaukset tutkitaan perusteellisesti ja niille tehdään tarvittavat toimenpiteet tilanteen 

korjaamiseksi. SIP-tapauksista jaetaan tietoa kaikkien Saint-Gobain FInland Oy:n 

TF1: Tapaturma, joka johtaa yli 
24 tunnin poissaoloon

TF2: Tapaturma, joka vaatii 
sairaanhoitoa, mutta töihin 
palataan 24 tunnin kuluessa

TF3: Ensiapua vaativa 
tapaturma

TF4: Läheltä piti-tapaus

TF5: Vaaranpaikka
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toimipisteiden välillä ja ne myös tilastoidaan erikseen liiketoimintakohtaisesti. Alla olevassa 

taulukossa (taulukko 1) lueteltuna käytössä olevat SIP-kategoriat. 

 

1. Koneen toiminta-alueelle meno ilman turvalukitusta. 

2. Merkitsemätön suljettu tila. 

3. Suljetussa tilassa työskentely ilman työlupaa. 

4. Aukko koneen suojauksessa tai muu suojaamaton pääsy koneen varallisiin 

osiin. 

5. Ajoneuvon tai sen kuorman törmäys rakennuksiin, toiseen ajoneuvoon tai 

henkilöön. 

6. Ajoneuvon kaatuminen kyljelleen tai ympäri. 

7. Kuorman tai sen osan putoaminen ajoneuvosta. 

8. Varastoitujen tavaroiden putoaminen. 

9. Mikä tahansa korkealta tippuva tai todennäköisesti tippuva esine. 

10. Nostolaitteiden rikkoontuminen tai nostettavan kuorman putoaminen. 

11. Suojaamaton pääsy työluvan alaiselle katon alueelle. 

12. Turvaton korkealla työskentely. 

13. Jatkojohdon käyttö ilman riittävää maadoitusta. 

14. Mikä tahansa räjähdys tai tulipalo. 

15. Mikä tahansa muu tapaus, joka olisi voinut johtaa vakavaan 

onnettomuuteen. 

Taulukko 1: SIP-luokat 

Turvallisuuspoikkeamailmoitusten avulla on helppo saada tehtaiden työntekijät mukaan 

turvallisuustyöhön, sillä näin he voivat itse vaikuttaa oman työympäristönsä turvallisuustasoon 

tekemällä itse ilmoituksia omasta työympäristöstään. Ilmoitusten avulla voidaan nähdä 

esimerkiksi turvallisuuden osa-alueet, joissa ei olla riittävän hyvällä tasolla sekä yleinen 
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aktiivisuus turvallisuustyöhön. Suuri ilmoitusmäärä kertoo hyvästä aktiivisuudesta 

turvallisuuden kehittämiseen ja samalla työn määrästä, jota turvallisuuden eteen on vielä 

tehtävä. Pieni ilmoitusmäärä yleensä kertoo siitä, että turvallisuus ei kulje osana 

jokapäiväistä työtä, mutta osittain myös tehtaan hyvästä turvallisuustasosta. Ilmoitusmäärä ei 

suoraan kerro onko tehdas turvallinen vai ei tai onko turvallisuustyö hyvää vai huonoa. Kun 

ilmoitusmääriä katsoo osana muuta turvallisuustyötä sekä jokapäiväistä työskentelyä, voidaan 

vetää pidempiä johtopäätöksiä turvallisuuden tasosta. 

Tämä opinnäytetyö sai juuri alkunsa turvallisuuspoikkeamailmoitusten runsaasta määrästä 

koskien tehtaiden lastausta. Ilmoituksista kävi ilmi, että kuljettajat eivät noudattaneet 

tehtailla voimassaolevia turvallisuusohjeita tai toimivat muuten riskialttiisti lastauksen 

aikana. 

3.2 Havainnointi ja turvallisuuskierrokset 

Havainnoinnin avulla voidaan seurata, miten jokin valittu prosessi toimii käytännössä. Hyvin 

tehtynä havainnointi antaa paljon tietoa tutkittavasta kohteesta, kun sitä seurataan sille 

ominaisessa ympäristössä. Havainnointia voi tehdä joko passiivisena- tai aktiivisena 

havainnointina. Passiivisessa havainnoinnissa tutkija seuraa tapahtumien kulkua etäältä ikään 

kuin kärpäsenä katossa. Aktiivisessa havainnoinnissa tutkija puolestaan osallistuu aktiivisesti 

itse toimintaan. (Oppariapu 2021.) 

Havainnointi on hyvä suunnitella etukäteen. Suunnittelussa tulee huomioida havaintojen 

tallentaminen, jotta niiden analysointi on helpompaa jälkikäteen. Lisäksi havainnoitava kohde 

tulee määrittää riittävän tarkasti. Mitä tiiviimpi tarkastelun kohde on, sitä helpompi tuloksia 

on tulkita. Havainnointi sopii hyvin kehittämistehtäviin, joissa kohteena on yksilön toiminta ja 

vuorovaikutus toisten kanssa. Näin ollen havainnointi menetelmänä sopii myös hyvin tämän 

opinnäytetyön tiedonkeruumenetelmiin. (Oppariapu 2021.) 

Havainnointia lähdettiin käyttämään osana tiedonkeruumenetelmiä sen jälkeen, kun 

turvallisuuspoikkeamailmoitukset oli käyty läpi. Havainnointia tehtiin noin kuukauden 

mittaisen ajanjakson aikana osana muuta työtä. Havainnoinnin tarkoituksena oli vahvistaa 

turvallisuuspoikkeamailmoitusten yleisyys sekä löytää mahdollisesti uusia puutteita lastauksen 

turvallisuudessa. Havainnointia suoritettiin yhdessä tehtaan työnjohdon kanssa, jotta saatiin 

mahdollisimman paljon havaintoja kaikilta kolmelta tehtaalta. 

Turvallisuuskierrokset antavat tietoa turvallisuuden nykytilasta. Niiden avulla voidaan 

havainnoida ja keskustella työntekijöiden kanssa työympäristöstä, työolosuhteista ja varsinkin 

turvallisista työtavoista. Variaatioita turvallisuuskierrosten tekemiseen on yhtä paljon kuin on 

työpaikkojakin. Kierroksilla tulisi olla mukana esimiehiä, johtoa, työsuojeluhenkilöstöä sekä 
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työntekijöitä, jotta saadaan erilaisia näkemyksiä esille. Kierroksia tulisi tehdä säännöllisesti, 

jotta niiden hyöty voidaan maksimoida. (Työterveyslaitos 2021.) 

Tässä opinnäytetyössä turvallisuuskierrokset otettiin havainnoinnin ohella avuksi 

tiedonkeruuseen. Turvallisuuskierroksia tehtiin järjestelmällisesti lastaukseen. Kierroksen 

aikana tehtiin yhtä lailla havaintoja lastauksen turvallisuudesta sekä tarvittaessa puututtiin 

havaitsemiimme epäkohtiin. Kierroksen aikana oli usein myös mahdollisuus päästä 

keskustelemaan niin lastaajien kuin autonkuljettajien kanssa. Turvallisuuskierroksilta koottiin 

havainnot Arkki-järjestelmään. Nämä havainnot käytiin läpi työntekijöiden kanssa työnjohdon 

toimesta viikoittaisessa turvallisuustuokiossa. 

3.3 Riskienarvioinnit 

Kun olimme todenneet lastauksen turvallisuustilanteen poikkeamailmoitusten, 

turvallisuuskierrosten sekä yleisen havainnoinnin perusteella, teimme tehtaille erikseen 

riskien arvioinnit. Arvioinnit rajattiin koskemaan nimenomaan lastausta auton sivusta, eikä 

lastausta auton perästä tai kuorman purkamista otettu huomioon. Riskienarvioinnin 

tarkoituksena oli tunnistaa lastauksen riskit tehdaskohtaisesti, pisteyttää riskit 

todennäköisyyden ja vakavuuden perusteella sekä priorisoida riskit pisteytyksen perusteella. 

Tämän jälkeen meillä oli tiedossa merkittävimmät riskit, jotka otettiin suurennuslasin alle. 

Riskien arviointia oli tekemässä minun lisäksi lastauksesta vastaava esihenkilö, 

tehdaspäällikkö sekä yksi lastaaja. Arvioinnin aikana haastateltiin myös autonkuljettajia, 

jotta saatiin heidän näkemykset mukaan arviointiin. Minä toimin arvioinnin puheenjohtajana, 

joten johdin arvioinnin kulkua ja kysymysten esittämistä. Lastauksesta vastaavan esihenkilön 

tehtävänä oli toimia avustajana arvioinnin aikana. 

Arvioinnin kohteeksi otettiin käynnissä oleva lastaustilanne, jonka jälkeen kerroimme 

arvioitaville, mitä ollaan tekemässä ja miksi. Käynnissä ollutta lastausta seurattiin etäältä 

tehden samalla havaintoja. Kun lastaus oli saatu valmiiksi, kävimme keskustelua lastaajan 

sekä tarvittaessa myös autonkuljettajan kanssa. Esitimme lastaajille kysymyksiä 

havaitsemistamme asioista ja riskeistä sekä kysyimme tarkentavia kysymyksiä mahdollisista 

muista lastaukseen liittyvistä riskeistä. Pyrimme lastaajan kanssa käydyn keskustelun 

perusteella tunnistamaan myös sellaisia riskejä, joita emme itse lastauksen aikana 

havainneet. Keskustelujen jälkeen totesimme riskien arvioinnin havaintovaiheen päättyneeksi 

ja palasimme neuvottelutilaan kirjaamaan havaintoja ylös. 

Havaintovaiheen jälkeen kävimme havaitsemamme riskit yksitellen läpi ja pisteytimme riskit 

todennäköisyyden sekä vakavuuden perusteella. Saint-Gobain Finland Oy:llä on käytössään 

oma riskipisteiden arviointitaulukko, jota käytimme myös tämän arvioinnin pisteytykseen. 

Yrityksen riskipisteiden arviointitaulukko on viisiportainen. Riskin suuruus lasketaan 
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kertomalla tapahtuman vakavuus sen todennäköisyydellä. Riksin suuruutta kuvataan myös 

värikoodein niin, että viherällä alueella olevat riskit ovat vähäisiä, keltaisella alueella 

kohtalaisia, punaisella alueella merkittäviä ja mustalla alueella sietämättömiä riskejä. Saint-

Gobain Finland Oy:n riskipisteytystaulukko alla olevassa taulukossa (taulukko 2). 

 

Riskipisteiden  

arviointitaulukko 

Toden- 

näköisyys 

Erittäin 

suuri 

Suuri Keskisuuri Matala Erittäin 

matala 

Vakavuus  10 8 6 4 1 

Erittäin vakava 100 1000 800 600 400 100 

Vakava 40 400 320 240 160 40 

Keskisuuri 21 210 168 126 84 21 

Lievä 8 80 64 48 32 8 

Erittäin lievä 2 20 16 12 8 2 

Taulukko 2: Riskipisteiden arviointitaulukko Saint-Gobain Finland Oy. 

3.4 SMAT-turvallisuuskeskustelut 

Saint-Gobainilla on käytössään maailmanlaajuisesti SMAT-työkalu turvallisuuskeskustelujen 

pitämiseen ja raportointiin. SMAT tulee sanoista Safety Management Tool. Sen tarkoituksena 

on tehostaa ja tukea turvallisuuskeskusteluja yrityksen sisällä. Työkalu antaa pohjan 

turvallisuuskeskustelulle, jossa yhdessä työntekijän kanssa käydään läpi työtehtävän 

mahdollisia riskejä, sekä keskustellaan yleisesti turvallisuudesta. Mahdollisten riskien 

tunnistamisen ja parannuskohteiden havaitsemisen lisäksi tarkoituksena on havaita myös 

positiivisia asioita ja antaa näistä kehuja työntekijälle. Jokaisella Saint-Gobain Finland Oy:n 

toimihenkilöllä on velvollisuus käydä SMAT-keskusteluja ja niiden määrää sekä laatua 

seurataan toimipistekohtaisesti vuosittain.  

Tässä opinnäytetyössä hyödynnettiin myös SMAT-turvallisuuskeskusteluja. Jokainen oman 

tehtaan lastausalueesta vastaava kävi SMAT-keskustelun joko lastaajan, tai autonkuljettajan 

kanssa. Tarkoituksena oli kahdenkeskisellä keskustelulla löytää vielä asioita, joita ei 

aikaisemmin ollut käynyt ilmi. SMAT-työkalu otettiin avuksi, sillä useasti keskusteluissa 

pääsee helpommin pintaa syvemmälle, jolloin on mahdollista, että esille nousee aivan uusia 
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asioita. Jokainen turvallisuuskeskustelu kirjattiin turvallisuusmonitori Arkkiin ja tämän 

jälkeen kävimme havainnot yksitellen läpi. 

3.5 Kokoukset ja aivoriihet 

Sivulastauksen turvallistamiseen liittyen, pidimme yhdessä tehtaiden edustajien kanssa 

yhteensä kolme kokousta. Kaksi ensimmäistä kokousta pidettiin etänä Teams-sovelluksen 

välityksellä ja viimeinen kolmas kokous pidettiin Kiikalan tehtaalla kasvotusten. Kahden 

ensimmäisen kokouksen tarkoituksena oli nostaa esille niitä riskejä sekä ongelmakohtia, joita 

meillä tällä hetkellä lastaukseen liittyi ja käydä yleisesti läpi, millaisin toimenpitein meidän 

olisi mahdollista niihin puuttua. Näissä kokouksissa käytiin jo yleisesti läpi lastauksen 

haasteita sekä eroavaisuuksia tehtaiden välillä, jotka tulee ottaa huomioon toimenpiteitä 

suunniteltaessa. 

Toisen palaverin aikana kävimme tunnistetut riskit läpi ja valitsimme viisi merkittävintä 

riskiä, joihin lähdettiin miettimään toimenpiteitä riskien poistamiseksi tai vaihtoehtoisesti 

niiden minimoimiseksi. Samassa kokouksessa todettiin, että aloitetaan uuden lastausohjeen 

suunnittelu. Kolmas kokous, joka pidettiin kasvotusten, oli enemmänkin aivoriihi, jonka 

tarkoituksena oli luoda raamit uudelle lastausohjeelle. Tässä aivoriihessä sovimme 

pääpiirteittäin ohjeen sisällön. Samalla sovimme, että valmistellaan tehtaille yleisesti 

käyttöön otettava luonnos ohjeesta, jota sitten tarvittaessa muokataan kullekin tehtaalle 

sopivaksi. 

4 Tulokset 

Kuten kappaleesta kolme käy ilmi, keräsimme eri tavoin tietoa lastauksen riskeistä ja 

haasteista. Tiedonkeruumenetelminä olivat tehtaiden turvallisuuspoikkeamailmoitukset, 

havainnointi sekä turvallisuuskierrokset, riskienarvioinnit, SMAT-turvallisuuskeskustelut sekä 

kokoukset ja aivoriihet. 

4.1 Vaaranpaikat ja ongelmakohdat 

Turvallisuuspoikkeamailmoituksia lastauksesta tutkittiin vuoden 2020 tammikuusta saman 

vuoden syyskuun loppuun asti. Ilmoituksia lastauksesta tuli Kiikalan kahdelta tehtaalta sekä 

Ojakkalan tehtaalta yhteensä 37 kappaletta. Ilmoitukset jaettiin vielä kahdeksaan ryhmään 

ilmoitustyypin mukaan. SIP-tapauksia kirjattiin yhteensä viisi kappaletta. Kaksi SIP-tapausta 

koski kuorman putoamista ajoneuvosta ja kolme ilmoitusta tuli ajoneuvolla törmäämisestä. 

Suurin määrä ilmoituksia tuli suojavarusteiden ja kiilojen käyttämättömyydestä. 

Suojavarusteita koskevia ilmoituksia tuli kahdeksan kappaletta ja kiilojen käytöstä ilmoituksia 

tuli seitsemän. Kuusi poikkeamailmoitusta käsitteli kuljettajan liikkumista lastausalueella ja 
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kuusi ilmoitusta tuli myös lastaukseen saapuvan auton ylinopeudesta. Alla olevassa kuviossa 

(kuvio 6) kuvattu tammikuun ja syyskuun välisenä aikana kirjatut 

turvallisuuspoikkeamailmoitukset ilmoitustyypeittäin. 

 

Kuvio 6: Turvallisuuspoikkeamat lastauksessa ilmoitustyypeittäin 

Lastaukseen tehdyn havainnoinnin sekä turvallisuuskierrosten perusteella saatiin todennettua 

turvallisuuspoikkeamailmoitusten paikkansa pitävyys. Viikoittain lastauksessa jouduttiin 

puuttumaan ja keskeyttämään lastaus kuljettajan puutteellisten suojainten vuoksi. 

Yleisimmin kuljettaja työskenteli lastausalueella ilman kypärää. Joitakin havaintoja tuli 

turvakenkien sekä huomiovaatetuksen puutteesta, mutta nämä eivät olleet kuitenkaan niin 

yleisiä kuin kypärän käyttämättä jättäminen. Suojaimien ohella puutteita oli runsaasti kiilojen 

käytössä. Lastauksia, joissa kiilat eivät olleet käytössä raportoitiin päivittäin. 

Suojainten ja kiilojen lisäksi havainnointiin kuljettajan ja lastaajan toimintaa lastauksen 

aikana. Havainnoinnissa keskityttiin kuljettajan sijaintiin sekä työskentelytapoihin lastauksen 

aikana. Kuljettajat liikkuivat useaan otteeseen lastausalueella autonsa ympärillä melko 

holtittomasti. Lastaajamme joutuivat monesti puuttumaan kuljettajan liikkumiseen, jotta 

lastausta voitiin jatkaa. Myös kuljettajan työskentelytavoissa lastauksen aikana oli puutteita. 

Kuljettaja saattoi työskennellä lavalla samaan aikaan kun lastaaja lastasi autoa, eikä 

kuljettaja huomioinut turvaetäisyyden säilyttämisestä trukkiin. Kuljettajan holtiton 

liikkuminen joko auton lavalla tai ylipäätään lastausalueella aiheutti useamman 

vaaratilanteen. Yhtään tilannetta kuorman putoamisesta tai ajoneuvon törmäämisestä 

havainnoinnin perusteella ei raportoitu. Myöskään ylinopeuksia tai muiden liikennesääntöjen, 

kuten stop-merkkien laiminlyönnistä ei tehty havaintoja. 

0 2 4 6 8 10

Suojavarusteet eivät käytössä

Kiilat eivät käytössä

Lastaukseen saapuva auto ajaa ylinopeutta

Kuljettaja liikkuu ympäriinsä lastauksen aikana

Muu turvaton työskentely lastauksen aikana

Ajoneuvolla törmääminen

Kuorman putoaminen

Lastaukseen saapuva auto harhailee alueella

Turvallisuuspoikkeamailmoitukset lastauksessa
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4.2 Riskit ajoneuvon lastaamisessa sivusta 

Riskienarvioinneissa tunnistettiin viisi merkittävintä riskiä, joita lähdettiin ensisijaisesti 

poistamaan ja toissijaisesti pyrittiin minimoimaan riskien toteutumisen vaikutukset. Alla 

olevassa taulukossa (taulukko 3) kuvattuna tehtaiden viisi merkittävintä riskiä 

sivulastauksessa.  

 

Vaaran kuvaus Vakavuus Todennäköisyys Riskipisteet 

Kuljettaja jää lastaajan trukin alle 
liikkuessaan lastausalueella lastauksen 
aikana. 

100 4 400 

Kuljettaja kiipeää auton lavalle useita 
kertoja lastauksen aikana. Auton lava on 
korkea ja huolimattoman nousun ja laskun 
yhteydessä mahdollisuus kolhia itsensä, 
loukata jalkansa lavalta laskeuduttaessa tai 
pudota kokonaan lavalta. 

21 8 168 

Kuljettaja työskentelee maan tasalla auton 
vieressä ja samanaikaisesti auto lastataan. 
Vaarana puristua trukin taakan ja auton 
rakenteisiin. 

40 4 160 

Kuljettajan työskennellessä auton lavalla 
samanaikaisesti, kun autoa lastataan, 
mahdollisuus puristua trukin taakan ja auton 
rakenteiden väliin. 

40 4 160 

Kuljettaja kiipeää auton lavalla olevien 
tuotelavojen päällä. Mahdollisuus pudota 
korkealta maahan. 
 

40 4 160 

Taulukko 3: Riskienarvioinnin tulokset 

Selkeästi suurimmaksi riskiksi tunnistettiin kuljettajan jääminen trukin alle kuljettajan 

liikkuessa lastausalueella lastauksen aikana. Toiseksi suurimmaksi riskiksi tunnistettiin 

kuljettajan nouseminen autonsa lavalle ja laskeutuminen lavalta. Tätä tapahtui useita kertoja 

lastauksen aikana, jolloin on mahdollista, että kuljettaja kolhii itsensä lavalle noustessa tai 

loukkaa itsensä lavalta laskeuduttaessa. Kolme seuraavaksi suurinta riskiä saivat samat 

riskipisteet. Nämä olivat puristuminen trukin taakan ja auton rakenteiden väliin maan tasalla 

työskenneltäessä, puristuminen trukin taakan ja auton rakenteiden väliin lavalla 

työskenneltäessä sekä lavalla olevien tuotelavojen päältä putoaminen. 
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4.3 Edellisen ohjeen ongelmakohdat 

Saint-Gobain Finland Oy:n Kiikalan sekä Ojakkalan tehtailla on olemassa yleinen ohje 

lastaukseen. Ohjeen noudattamisessa huomattiin kuitenkin puutteita, eikä sitä oltu riittävällä 

tarkkuudella pantu täytäntöön. Ohje ei riittävän selkeästi kuvannut lastauksen etenemistä 

eikä lastauksen turvallisuuden varmistamista. Lisäksi ohje oli hyvin yleisluontoinen eikä se 

ottanut kantaa tehtaiden eroista johtuviin lastauskäytäntöihin. 

Vaikka jo käytössä olevassa ohjeessa oli vaatimus suojainten käytöstä, ei suojaimia käytetty 

todellisuudessa jokaisessa lastauksessa, vaan puutteita ilmeni runsaasti. Myös vaatimus 

pyöräkiilojen käytöstä oli tässä ohjeessa, mutta niidenkin käytössä ilmeni puutteita. Osittain 

ohjeen heikko noudattaminen johtui siitä, että lastaukseen saapuvat kuljettajat eivät 

välttämättä olleet tietoisia käytössä olevasta ohjeesta, sillä sitä ei jaettu lastaukseen 

tulevalle kuljettajalle katselmoitavaksi eikä se ollut riittävän hyvin esillä. Pyöräkiilojen 

käytön puutteellisuus johtui useasti siitä, että kiilat olivat vaikeasti havaittavissa ja ne 

sijaitsivat jatkuvasti eri paikoissa. 

Ohjeessa oli myös kohta kuljettajan sijainnista lastauksen aikana, mutta tehtaat eivät olleet 

toimeenpanneet ohjeen sisältöä asianmukaisesti. Ohjeessa oli vaatimus kuljettajalle 

osoitetusta turva-alueesta, jossa tämän tuli olla koko lastauksen ajan, mutta todellisuudessa 

kuljettaja liikkui auton lavalla sekä lastausalueella vapaasti ympäriinsä. Mitään tiettyä 

turvallista paikkaa auton kuljettajalle ei ollut osoitettu. 

4.4 Lastausohjeen laadinta  

Uuden lastausohjeen pohjana käytettiin Saint-Gobain Finland Oy Isoverin Forssan tehtaan 

lastausohjetta. Forssan lastausohjeessa lastausprosessi on jaettu vaiheisiin alueelle 

saapumisesta aina alueelta poistumiseen asti. Ohjeeseen on lisätty myös havainnollistavat 

kuvat kuhunkin lastausprosessin vaiheeseen liittyen, mikä helpottaa ohjeen sisällön 

sisäistämistä. Kuvat myös helpottavat ohjeen esittämistä kuljettajille, joiden kanssa on eri 

äidinkieli tai muuten haasteita kielen kanssa. Kuvien lisäksi ohje on Forssassa käännetty 

useammalle eri kielelle, mutta tämä ei kaikissa tilanteissa siltikään riittänyt ja tästä syystä 

ohjeen kuvat ovat nousseet tärkeäksi osaksi ohjetta. 

Halusimme myös itse ohjeeseen rakenteen, joka kuvaa lastausprosessin etenemisen vaihe 

vaiheelta niin, että jokaisessa vaiheessa olisi vaihetta kuvaavat kuvat. Ohjeessa tulee olla 

esillä lastauksen säännöt sekä huomautus kaikista lastauksessa vaadittavista suojaimista sekä 

muista vaadittavista apuvälineistä. Ohje on onnistunut, kun se pysyy ytimekkäänä ja 

helppolukuisena. Tarkoituksena oli tehdä ohje niin, että ohjeen sisältöä noudattaen lastaus 

etenisi tehtailla sujuvasti ja ennen kaikkea turvallisesti. 
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4.5 Uusi lastausohje 

Uusi lastausohje sisältää tarvittavan tiedon, jonka avulla alueelle saapuva auton kuljettaja 

selviää lastauksesta sujuvasti ja turvallisesti. Ohjeessa lastaus on jaettu kahdeksaan 

vaiheeseen. Vaiheet seuraavat toisiaan järjestyksessä sen mukaisesti, miten lastaus tehtailla 

todellisuudessakin etenee. Ohje sisältää Saint-Gobain Finland Oy:n toimipisteillä yhteisesti 

vaadittavien turvallisuusnäkökohtien lisäksi tehtaiden omista ominaisuuksista johtuvia 

ohjeita. Näin ohje soveltuu hyvin tämän opinnäytetyön kohteena olevien tehtaiden käytännön 

työhön unohtamatta Saint-Gobain Finland Oy:n sääntöjä ja vaatimuksia. 

Lastaukseen saapuva autonkuljettaja saa ohjeen joko tehtaan lähettämöstä tai lastaajalta. 

Ennen lastauksen aloittamista lastaaja käy ohjeen sisällön läpi kuljettajan kanssa ja 

varmistaa, että kuljettaja ymmärtää ohjeen sisällön. Ohjeen sisäitämisen helpottamiseksi, 

jokaisen vaiheen yhteyteen on myös laadittu kuvat vaiheen sisällöstä. Kun ohje on käyty läpi, 

lastaaja sekä kuljettaja allekirjoittavat ohjeen. Lastauksen jälkeen kuljettaja saa rahtikirjat 

vain allekirjoitettua ohjetta vastaan. Tällä varmistetaan, että ohje käydään läpi jokaisen 

lastauksen yhteydessä. 

Ohjeen ensimmäisessä kohdassa mainitaan kuljettajalta vaadittava turvavarustus. 

Kuljettajalta vaaditaan kaikilla Saint-Gobain Finland Oy:n toimipisteillä suojakypärää, 

turvakenkiä ja huomioliiviä. Suojaimet tulee olla kuljettajan päällä ennen kuin lastaus 

voidaan aloittaa. Suojavarusteiden avulla varmistetaan autonkuljettajan havaittavuus sekä 

suojataan hänet lastauksesta mahdollisesti syntyviltä kolhuilta. 

Ohjeen toisessa kohdassa on kuvattu tehdasalueella käytössä oleva nopeusrajoitus. Tässä 

saattaa olla tehdaskohtaisia eroja, mutta opinnäytetyön kohteena olevissa tehtaissa 

nopeusrajoitukset tehdasalueilla ovat 20 km/h. Nopeusrajoitusten lisäksi mainitaan 

tupakointirajoituksista. Ohjeen toinen kohta sisältää myös tärkeän turvallisuussäännön, joka 

on merkittävässä osassa myös lastauksen turvallisuuden varmistamisessa. Trukkeihin ja muihin 

tehdasalueella liikkuviin ajoneuvoihin on pidettävä kahden metrin turvaetäisyys. Lastauksessa 

tämä tarkoittaa sitä, että mikäli auton kuljettaja tulee alle kahden metrin päähän liikkuvasta 

trukista, on trukki pysäytettävä välittömästi ja keskeytettävä lastaus. Lastausta jatketaan, 

kunnes turvaetäisyys jälleen toteutuu. 

Ohjeen kolmannessa vaiheessa kerrotaan miten, kuljettaja ohjataan lastauspaikalle. 

Pääsääntöisesti trukinkuljettaja noutaa lastaukseen saapuvan ajoneuvon odotusalueelta ja 

ohjaa auton oikeaan lastauspaikkaan. Tehtailla käy jonkin verran myös niin sanottuja 

vakituisia kuljettajia, jotka käyvät tehtailla lähes jokaisena päivänä tai jopa useamman 

kerran päivässä. Tällaiset kuljettajat pääsääntöisesti ajavat suoraan lastauspaikalle. 
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Kun kuljettaja on ajanut autonsa lastauspaikalle, toteutetaan ohjeen neljäs vaihe. Tässä 

vaiheessa kuljettajan tulee kytkeä autonsa käsijarru päälle ja asettaa pyöräkiilat yhden auton 

renkaan etu- ja takapuolelle. Vaiheessa viisi kuljettajan tulee valmistella autonsa 

lastausvalmiiksi. Toisin sanoen kuljettajan tulee avata auton kyljet sekä valmistella auton 

pressu ja liinat niin, että kuorma voidaan lastata turvallisesti ja lastaamisen jälkeen auto 

voidaan sitoa ja peittää sujuvasti. 

Uudessa lastausohjeessa tärkein vaihe on vaihe numero kuusi. Tässä vaiheessa lastaaja ja 

kuljettaja yhdessä sopivat, missä kuljettaja on lastauksen ajan. Ohjeessa kuljettajan 

sijainnille annetaan kolme vaihtoehtoa. Kuljettaja voi olla autonsa hytissä, lavalla tai 

erikseen lastausalueen läheisyydessä olevalla turva-alueella. Kun päätös kuljettajan 

sijainnista on tehty, tulee tätä noudattaa. Tämä tarkoittaa, ettei kuljettaja saa poistua 

sovitusta paikasta ennen kuin lastaaja antaa siihen luvan. 

Lastauksen jälkeen kuljettajan tulee peittää ja sitoa kuormansa asianmukaisesti. Tämä vaihe 

numero seitsemän on myös lisätty ohjeeseen. Varsinkin Ojakkalan sekä Kiikalan 

kuivatuotetehtaan tuotteet ovat sellaisia, että ne eivät saa kastua lastauksen tai kuljetuksen 

aikana. Nyt ohjeessa asia on mainittu, joten jää kuljettajan vastuulle huolehtia, että tuotteet 

säilyvät käyttökelpoisina myös kuljetuksen jälkeen. Kuorman peittämisen ja sitomisen jälkeen 

kuljettaja saa rahtikirjat allekirjoitettua ohjetta vastaan (ohjeen vaihe numero 8). 

Alla olevassa kuviossa (kuvio 7) kuvattuna lastausohjeen sisältö vielä matriisin avulla. 

Matriisissa lastausohjeen sisältö on jaettu kolmeen toisiaan ajallisesti seuraavaan vaiheeseen, 

joita lastaukseen saapuvan autonkuljettajan tulee noudattaa. Autonkuljettajan tulee 

noudattaa tiettyjä sääntöjä ennen lastausta, lastauksen aikana ja lastauksen jälkeen. Myös 

alla olevassa matriisissa lastauksen vaiheistus on jaettu näihin kolmeen vaiheeseen. 

Matriisissa nuolella on osoitettu kunkin vaiheen todenmukainen ajallinen eteneminen. 
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Kuvio 7: Matriisi uudesta lastausohjeesta 

Ohjeen loppuun on lisätty tekstikentät, joissa mainitaan ohjeen velvoittavuus sekä ohjeen 

sisällön laiminlyönnistä aiheutuvat seuraukset. Allekirjoittamalla lastausohjeen kuljettaja 

sitoutuu toimimaan ohjeen mukaisesti sekä noudattamaan ohjeessa mainittuja 

turvallisuusääntöjä. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa lastauksen 

keskeytymiseen sekä kuljettajan poistamiseen alueelta. 

Ohjeiden kääntöpuolelle lisättiin myös tehdasalueiden pohjakuvat, josta käy ilmi tehtaiden 

rakennukset, alueen kulkusuunnat, lastausalueet, pysäköintipaikat, hätäkokoontumispaikka, 

tupakointipaikat sekä wc- ja sosiaalitilat. Tämä helpottaa kuljettajan liikkumista alueella ja 

samalla vältetään kuljettajien harhailua tehdasalueella. 

Uuden lastausohjeen avulla kuljettaja ei jää epätietoiseksi tehtaidemme lastauskäytännöistä 

ja -säännöistä. Monesti turvavarusteiden käyttämättömyys on juurikin johtunut siitä, ettei 

kuljettaja ole edes ollut tietoinen vaadittavista suojaimista. Sama pätee myös pyöräkiilojen 

käyttöön. Tämän lisäksi suureksi ongelmaksi on muodostunut kuljettajan arvaamaton 

liikkuminen lastausalueella, jonka seurauksena on sattunut useita läheltä piti-tilanteita, jossa 

lastaaja on ollut lähellä törmätä kuljettajaan. Kuljettajan jatkuva liikkuminen ylös ja alas 

auton lavalle lisää myös kuljettajan riskiä loukata esimerkiksi jalkansa hypätessään lavalta 

huolimattomasti. 
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Uuden lastausohjeen vaihe, jossa kuljettajan sijainti lastauksen aikana määritetään yhdessä 

lastaajan kanssa, on lastausohjeen ydin. Tällä ehkäistään se, että lastaaja tietää koko 

lastauksen ajan, missä kuljettaja sijaitsee eikä yllättäviä tilanteita pääse tapahtumaan. 

Samalla vähennetään kuljettajan tarvetta hyppiä auton lavalle. Vaiheen toteutuminen 

edellyttää kommunikointia ja yhteistä ymmärrystä kuljettajan ja lastaajan välillä siitä, miten 

lastaus tulee etenemään. Kommunikointia tehostaa ohjeessa olevat kuvat, jolloin 

ongelmatilanteissa ohjeen sisältö on mahdollista käydä läpi kuvien avulla. 

4.6 Ohjeen koulutus ja käyttöönotto 

Jotta uusi lastausohje voidaan ottaa käyttöön, pitää se myös kouluttaa omalle henkilöstölle 

sekä jalkauttaa käyttöön järjestelmällisesti. Jokaiselle tehtaalle laadittiin oma suunnitelma 

ohjeen jalkauttamisesta sekä sen kouluttamisesta. Jotta ohje toimisi lastauksessa hyvin, tulee 

etenkin lastaajien sekä lähettämötyöntekijöiden tuntea ohjeen sisältö sekä vaatimukset. Näin 

ollen teimme koulutussuunnitelman, jossa ennen ohjeen käyttöönottoa sen sisältö ja 

vaatimukset käytiin yhdessä läpi lastaajien sekä lähettämötyöntekijöiden kanssa. Itse ohje 

otettiin käyttöön samanaikaisesti tehtailla vuoden 2021 alusta. Käyttöönotto tehtiin 

samanaikaisesti, jotta vältytään mahdollisilta ristiriidoilta, sillä samoja kuljettajia vierailee 

säännöllisesti kaikilla tehtaillamme. 

Ohjeen koulutuksen tarkoituksena oli käydä läpi ohje vaihe vaiheelta sitä käyttävien 

henkilöiden kanssa, jotta ohjeen käyttöönoton yhteydessä käyttäjillä itsellään on selkeä kuva 

ohjeen sisällöstä ja sen vaatimuksista. Koulutukset pidettiin jokaisella tehtaalla erikseen. 

Koulutuksessa käytiin läpi uuden lastausohjeen käyttöönotto, ohjeen sisältö vaiheittain, 

lastauksen turvallisuuspoikkeamailmoitukset vuodelta 2020, turvallisuussääntöjen merkitys ja 

tarkoitus, toimintaa poikkeustilanteissa sekä esiteltiin kuolemaan johtaneita tapaturmia 

lastauksessa Suomessa ja ulkomailla. Alla olevassa taulukossa (taulukko 4) ohjeen 

kouluttamisen ja käyttöönoton aikataulut tehdaskohtaisesti. 

 

Tavoite Ojakkalan 

kuivatuotetehdas 

Kiikalan 

kuivatuotetehdas 

Kiikalan tiilitehdas 

Lastausohjeen 

koulutus 

7.10.2020 21.10.2020 31.12.2020 

Lastausohjeen 

käyttöönotto 

4.1.2021 4.1.2021 4.1.2021 

Taulukko 4: Lastausohjeen koulutuksen ja käyttöönoton aikataulu. 
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4.7 Turvallisuusparannukset 

Ohjeen lisäksi tehtailla tehtiin saman projektin yhteydessä myös muita 

turvallisuusparannuksia, joiden tarkoitus on tukea lastausohjeen sekä siinä mainittujen 

ohjeiden noudattamista. Tällaisia turvallisuusparannuksia tehtiin esimerkiksi kiilojen käytön 

tehostamiseen hankkimalla trukilla siirrettäviä kiiloja. Myös kiilojen säilytykseen kehitettiin 

aikaisempaa parempi ratkaisu. Lisäksi uuden turvallisuusohjeen tueksi tehtiin taulu, josta 

ilmenee tärkeimmät lastausohjeen kohdat. 

Kuten aikaisemmin mainitsin, kiilojen käytössä on esiintynyt paljon puutteita vuoden 2020 

turvallisuuspoikkeamailmoitusten perusteella. Kiiloja säilytettiin eri paikoissa ja kun niitä olisi 

tarvittu, ne olivat kadoksissa. Aiemman käytännön mukaan kiilojen asettaminen auton alle oli 

autonkuljettajan tehtävä ja lastaajien vastuulla oli varmistaa, että kiilat ovat auton alla 

ennen lastauksen aloittamista. Autonkuljettajat käyttivät kiiloja satunnaisesti, minkä 

seurauksena myös lastaajat kyllästyivät vaatimaan kiilojen käyttöä. Uudessa lastausohjeessa 

kiilojen käytöstä on vaatimus, joten kuljettajalle ei jää epäselväksi kiilojen käytön vaatimus. 

Tämän lisäksi Kiikalan kuivatuotetehtaalle hankittiin trukilla siirrettävät kiilat. Nyt lastaaja 

voi itse asettaa kiilat ajoneuvon alle poistumatta trukista, eikä lastaajan tarvitse huolehtia, 

että kuljettaja laittaa kiilat. Trukilla siirrettäviä kiiloja tullaan myös hankkimaan Ojakkalan 

kuivatuotetehtaalle. 

Kiiloihin liittyen myös Kiikalan tiilitehtaalla tehtiin parannuksia kiilojen käyttöön. Tehtaalla 

ongelmana oli se, että kiilat olivat vaikeasti saatavilla ja välillä myös kadoksissa. Nyt kiiloille 

luotiin oma teline, jossa ne pysyvät tallessa ja ovat hyvin näkyvissä. Kiilatelinettä säilytetään 

aivan lastausalueen tuntumassa, josta kiiloja on helppo ottaa ja laittaa auton alle. 

Kiikalan kuivatuotetehtaalla suunniteltiin tämän opinnäytetyön yhteydessä lastausohjetta 

tukeva turvallisuusohjetaulu, josta käy selkeästi ilmi lastausohjeen keskeinen sisältö. Taulu 

on tarkoitus asentaa ensin Kiikalan kuivatuotetehtaan lastausalueelle ja tulevaisuudessa myös 

Kiikalan tiilitehtaalle sekä Ojakkalan kuivatuotetehtaalle. Taululla pyritään vielä edelleen 

vahvistamaan lastausohjeen näkyvyyttä. 

5 Johtopäätökset 

Sivulastauksen turvallisuuteen lähdettiin hakemaan parannusta uuden turvallisuusohjeen 

avulla, joka otettiin yhteisesti käyttöön Ojakkalan sekä Kiikalan molemmilla tehtailla vuoden 

2021 alusta alkaen. Ohje korvaa näillä tehtailla Saint-Gobain Finland Oy:n yleisesti käytössä 

olevan ohjeen. Ohjeen jalkauttamisen tueksi laadittiin koulutusmateriaali ohjeen käyttöön ja 

samalla kerrattiin turvallisen lastaamisen edellytykset. Kaikkia riskejä ja ongelmakohtia ei 

ohjeen avulla saatu poistettua, joten teimme myös joitakin käytännön parannuksia, jolla 
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lastausturvallisuutta ja sen sujuvuutta saatiin parannettua. Tämän opinnäytetyön aikana 

saatiin ratkottua monta lastauksen turvallisuuteen liittyvää riskiä ja ongelmakohtaa, mutta 

kaikkiin ei kyetty puuttumaan. Myös näitä kohtia avataan lisää tässä kappaleessa. 

5.1 Mitä jäi tekemättä ja ratkomatta? 

Riskien arvioinnissa merkittäväksi riskiksi tunnistettiin kuljettajan putoaminen autonsa 

lavalta. Kyseinen riski on uudesta lastausohjeesta huolimatta edelleen olemassa. Ohjeessa 

sallitaan kuljettajan sijainniksi auton lava, joten sieltä on edelleen mahdollista pudota. 

Nykyisten lastauskäytäntöjen, lastattavien tuotteiden ominaisuuksien sekä käytössä olevan 

autokannan johdosta emme voineet tällä erää kieltää auton lavalla työskentelyä lastauksen 

aikana. Tuotteita on pystyttävä peittämään sateella sitä mukaan kuin taakka lastataan 

autoon, jottei tuotteet pääse kastumaan. Peittäminen on tämän lisäksi tietyillä autoilla 

mahdotonta suorittaa jälkikäteen. Tästä johtuen kuorman peittävää pressua on vieritettävä 

taakkojen päälle sitä mukaa kuin autoa lastataan. Kuorman peittämisen lisäksi ongelmaksi 

muodostui kuorman sitominen. Tehtailla käy paljon autoja, joissa kuorman sitominen ei ole 

enää mahdollista, kun kuorma on lastattu, joten myös sitomista on tehtävä lastauksen aikana. 

Lavalla ollessaan kuljettajan riskinä on myös puristuminen lastattavan taakan ja auton 

rakenteiden väliin tai lievimmissä tapauksissa itsensä kolhiminen taakkoihin. Ohjeeseen 

lisättiin erikseen kohta, jossa mainitaan vähintään kahden metrin turvaetäisyyden 

ylläpitämisestä liikkuviin trukkeihin. Tätä noudattamalla kuljettaja välttyy puristuksiin 

joutumiselta tai itsensä kolhimiselta. 

Ohjeen avulla emme voi myöskään täysin varmistua, että sitä todellisuudessa täysin 

noudatetaan. Ohje tulee käydä läpi jokaisen lastauksen yhteydessä ja ohje tulee allekirjoittaa 

hyväksytyksi. Tämä ei kuitenkaan takaa sitä, että ohjetta todellisuudessa täysin noudatetaan. 

Allekirjoitettavan ohjeen avulla kuitenkin annamme kuljettajalle mahdollisuuden tutustua 

turvallisuusohjeisiin ja allekirjoituksella varmistamme, että ohje on sisäistetty. Mikäli 

kuljettaja tästä huolimatta ei noudata ohjeita, rikkoo hän turvallisuussääntöjä. Lastaajilla, 

tehtaan työntekijöillä sekä tehtaan toimihenkilöillä on kuitenkin velvollisuus puuttua 

mahdollisiin laiminlyönteihin ja tarvittaessa kieltäytyä lastaamasta autoa tai vaihtoehtoisesti 

poistaa ohjeita laiminlyövä kuljettaja alueelta. Lastaajille on erikseen ohjeen 

koulutustilaisuudessa kerrottu, että lastaus voidaan aloittaa vasta kun ohjeita noudatetaan ja 

toisaalta lastaus tulee keskeyttää välittömästi, mikäli ohjeen kohtia ei noudateta. 
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5.2 Mitä voidaan tehdä tulevaisuudessa? 

Kuten kappaleessa 5.1 mainittiin, lastaukseen liittyy vielä riskejä, joita ei tässä 

opinnäytetyössä pystytty ratkaisemaan. Mikäli lastausta halutaan edelleen tehdä 

turvallisemmaksi, vaatii se lastausalueisiin teknisiä ja rakenteellisia muutoksia. Tämän lisäksi 

alueelle saapuvaan autokantaan on tehtävä muutoksia. Tehtaiden IT-järjestelmien 

kehittyessä, myös ohjeen muuttaminen sähköiseen muotoon tulee mahdolliseksi. 

Lastausalueiden turvallisuutta voitaisiin kehittää rakentamalla lastauspaikoille omat 

lastauslaiturit, jolloin lastattavan auton lava ja lastauslaiturin reuna olisivat samalla tasolla. 

Vaihtoehtoisesti voitaisiin investoida erilliseen sidontapisteeseen, jossa olisi kuorman 

peittämistä ja sitomista helpottavat telineet. Nämä keinot mahdollistaisivat kuorman 

peittämisen sekä sitomisen vasta lastauksen jälkeen, jolloin myös kuljettaja voitaisiin eristää 

lastauksen ajaksi. Samalla poistettaisiin riski kuljettajan putoamisesta autonsa lavalta. Tosin 

näissäkin tapauksissa sateella tulee eteen ongelma kuorman peittämisestä, mikäli kyseessä on 

avolava-auto, jonka kuorman peittämiseen käytetään pressua. 

Autokantaa uudistamalla voidaan myöskin tässä opinnäytetyössä ratkaisemattomia riskejä 

hallita paremmin. Kuljettajan ei tarvitsisi olla autonsa lavalla, mikäli alueelle saapuvat rekat 

olisivat sellaisia, että kuorman sitominen ja peittäminen voitaisiin hoitaa vasta lastauksen 

jälkeen, kun kuorma on lastattu. Samalla sateella peittämisen ongelmat olisi hyvä ratkaista 

autokantaa uudistaen. Pressua kuorman peittämiseen käytettävien autojen sijaan tulisi 

lastauksessa käyttää vain kiinteitä kovalla katteella varustettuja autoja, jolloin lastattavat 

kuormat ovat heti auton lavalle laskettaessa säältä suojassa. 

Tehtaillamme on menossa projekti, jossa paperin käyttö loppuu lastausmääräimien ja 

rahtikirjojen siirtyessä sähköiseen muotoon. Samassa olisi mahdollistaa poistaa paperisen 

lastausohjeen käyttö siirtämällä ohje osaksi sähköistä järjestelmää. Tämän jälkeen lastaajalla 

olisi mahdollisuus suorittaa ohjeen täyttäminen omalta mobiililaitteeltaan, jonka jälkeen 

allekirjoitettu lastausohje tallentuisi automaattisesti järjestelmiin osaksi muuta kyseisen 

lastauksen dokumentaatiota. 

5.3 Käytettävyys 

Tämä opinnäytetyö käsitteli Kiikalan molempien tehtaiden sekä Ojakkalan tehtaan lastauksen 

turvallisuuden kehittämistä. Opinnäytetyön tuloksena syntyi uusi lastausohje, joka otettiin 

käyttöön vuoden 2021 alusta. Myös Saint-Gobain Finland Oy:n Oulun tehtaalle suunniteltiin ja 

käyttöönotettiin helmikuussa uusi lastausohje. Oulun tehtaan ohjeen runkona käytettiin myös 

tässä opinnäytetyössä esiteltyä lastausohjetta. Oulun ohjeeseen tehtiin tiettyjä muutoksia 

kyseisen tehtaan erityispiirteistä johtuen, mutta ohje noudattelee kuitenkin tässä 

opinnäytetyössä esiteltyä ohjetta. Ohjetta voidaan käyttää myös Saint-Gobain Finland Oy:n 
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muilla liiketoiminnoilla tarpeen mukaan ja siinä määrin kuin sitä voidaan muilla toimipisteillä 

soveltaa. 

Myös Saint-Gobain Finland Oy:n ulkopuoliset toimijat voivat käyttää tässä opinnäytetyössä 

syntynyttä ohjetta tukena oman lastausturvallisuuden parantamisessa, huomioiden kuitenkin 

omasta toiminnasta aiheutuvat erityistarpeet ja tässä opinnäytetyössä esitetyt ongelmat. 

Sellaisenaan ja valmiina ohjeena tätä ohjetta ei voi kuitenkaan käyttää, sillä se on räätälöity 

nimenomaan tässä opinnäytetyössä esitetyille tehtaille. 
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