
 

 

Anora minimivaatimukset henkilönsuojaimien 
käytöstä 

Johdanto Tämän asiakirjan tarkoituksena on määrittää Anoran henkilönsuojaimet, joita 

pitää käyttää jokaisessa tuotantolaitoksessa tai logistiikkakeskuksessa.  

Vähimmäisvaatimusten tarkoituksena on varmistaa, että henkilönsuojain 

valitaan oikein ja että sitä käytetään ja hoidetaan työpaikan vaaranarviointien 

ja asianmukaisen työntekijäkoulutuksen mukaisesti. 

Työpaikan riskinarviointi on välttämätöntä, jotta voidaan määrittää 

mahdolliset vaarat ja valita asianmukainen suojain, joka suojaa riittävästi.  

Työntekijöille tulee antaa koulutusta asianmukaisista henkilönsuojaimista ja 

siitä, mihin työhön ne liittyvät, milloin ja miten suojaimia tulee käyttää, ja 

niiden säädöstä ja huollosta sekä niiden rajoitteista. Koulutus täytyy 

dokumentoida. 

Henkilönsuojaimia tulisi pitää viimeisenä turvakeinona. Pelkästään niihin ei 

tule luottaa vaaroilta suojauduttaessa, vaan suojaimia tulisi käyttää yhdessä 

muiden suojalaitteiden, teknisten hallintalaitteiden ja luotettavien 

tuotantokäytäntöjen kanssa. 

HUOMAUTUS: Suojainten tulee noudattaa paikallisia 

standardeja/sertifikaatteja (esim. GMP) ja hygieniavaatimuksia. 

 

 

 

Vastuut Osastojen päällikköjen vastuulla on varmistaa, että osastolla käytetään oikeita 

henkilönsuojaimia ja että niiden käyttökoulutus suoritetaan ja 

dokumentoidaan. Osaston päälliköiden vastuulla on varmistaa että 

vaadittavat suojaimet ovat saatavilla. 

Oikeanlaisten henkilönsuojaimien käyttö varmistetaan riskinarvioinneilla, 

joilla eri tehtävien vaatimat suojaimet voidaan tunnistaa. 

Työntekijöiden vastuulla on käyttää suojaimia ja kertoa esimiehelle tai 

päällikölle välittömästi, jos suojain on viallinen tai se ei toimi niin kuin pitäisi. 

Ensisijaisena keinona vaaroja tulisi eliminoida ja hallita teknisillä ja 

organisatorisilla parannuksilla. 

 

Koulutus 
Vaatimukset 

Henkilönsuojainten käyttökoulutukseen kuuluu: 

Oikea käyttö 

Tarkastusvaatimukset 

Säilytysvaatimukset 

Puhdistusvaatimukset 

Tietyn suojaimen rajoitukset 



 

 

Kaikkien uusien työntekijöiden täytyy käydä koulutus läpi ennen työn 

aloittamista. 

Henkilönsuojaimia koskeva koulutus tulee järjestää vähintään vuosittain 

verkkokoulutuksena paikallisella kielellä. 

 

 

 

Varasto- ja 
tuotantotilat 

Henkilönsuojaimen 

tyyppi  

Kommentit 

Turva- 

kengät 

Kaikkien varasto- ja tuotantotiloissa työskentelevien 

tulee käyttää Altian hyväksymiä umpikärkisiä 

turvakenkiä (EN ISO 20345:2011 Luokka I, S3).  

Vaatetus Kaikkien varasto- ja tuotantotiloissa työskentelevien 

tulee käyttää Altian hyväksymiä työvaatteita. 

Fleecekankaisia vaatteita ei sallita. 

Suoja- 

lasit 

Suojalaseja tulee käyttää aina tuotanto- ja 

pullotustiloissa (EN166, luokka 1F) sekä alueilla, 

joissa työpaikan riskinarvioiden mukaan silmät tulee 

suojata suojalaseilla.  

Tavalliset silmälasit eivät korvaa suojalaseja.  

Jos riskinarvion mukaan suojalasit eivät ole riittävät, 

alueella pitää käyttää suojamaskia (EN 166). Tämä 

vaatimus tulee ilmoittaa selkeällä merkinnällä tai 

ohjeella. 

Kuulosuojaimet Jos työpaikan riskinarvion mukaan kuulosuojainten 

käyttö alueella on tarpeen (melutaso ylittää 80 db), 

pitää kuulosuojaimia (CE EN352-1, CE EN352-2) 

käyttää jatkuvasti. Tämä tulee ilmoittaa selkeällä 

merkinnällä tai ohjeella. 

Pää- 

suojaimet 

Kaikkissa yksiköissä joissa on sekä  varasto- ja 

tuotantotilat tulee siellä työskentelevien henkilöiden 

käyttää Anoran hyväksymiä päähineitä.  

Hygieniariskialueilla (keskitason riskialue) 

päähineeseen kuuluu hiusverkko. Jos riskinarvion 

mukaan alueella vaaditaan pään suojaamista, tulee 

suojakypärä tai kolhulipistä käyttää. Tämä vaatimus 

tulee ilmoittaa selkeällä merkinnällä tai ohjeella. 

Kuorma-autonkuljettajat voivat kulkea rajatuilla ja 

merkityillä logistiikkatilojen alueilla ilman 

päähinettä. 



 

 

Hengityssuojaimet Jos työpaikan riskinarvion mukaan vaaditaan 

hengityssuojaimia, tulee henkilöiden käyttää 

kyseisille aineille (kemikaali, tomu jne.) hyväksyttyjä 

hengityssuojaimia. Suojainta on käytettävä koko 

ajan. Tämä vaatimus tulee ilmoittaa selkeällä 

merkinnällä tai ohjeella. 

Turvavyö Turvavyötä tulee käyttää trukkia ajettaessa. Uusissa 

trukeissa täytyy aina olla turvavyöt.  

HUOMAUTUS: Tämä ei päde seisontatrukkeihin. 

Käsi- 

suojaimet 

Suojakäsineitä tulee käyttää jatkuvasti käsitellessä 

lasipulloja. Alueilla, joissa riskinarvion mukaan kädet 

täytyy suojata,  tulee soveltuvia käsineitä käyttää 

tarpeen mukaan. Tämä vaatimus tulee ilmoittaa 

selkeällä merkinnällä tai ohjeella. 

Kasvo- 

suojaimet 

Alueilla, joilla riskinarvion mukaan täytyy suojata 

kasvot, 

tulee tarpeen mukaan käyttää sopivia 

kasvosuojaimia, esimerkiksi suojavisiiriä. Tämä 

vaatimus tulee ilmoittaa selkeällä merkinnällä tai 

ohjeella. 

Vartalo- 

suojaimet 

Jos riskinarvion mukaan alueella vaaditaan vartalon 

suojaamista, tulee tarpeen mukaan käyttää 

soveltuvaa vaatetusta ja/tai varustusta, esimerkiksi 

kemikaaleja kestävää esiliinaa. Tämä vaatimus tulee 

ilmoittaa selkeällä merkinnällä tai ohjeella. 

 

 

Laboratoriot HKS:n tyyppi  Kommentit 

Silmien suojaaminen Laboratorioissa tulee hyväksyttyjä silmäsuojaimia 

(EN166, luokka 1F) käyttää jatkuvasti. Tämä ei koske 

tilanteita, jolloin käynnissä on aistinvarainen 

arviointi, tietojen tallentaminen tai mikrobiologisten 

tulosten laskeminen.  

Vaarallisten kemikaalien kanssa työskenneltäessä 

tulee käyttää turvalaseja. 

Tämä vaatimus tulee ilmoittaa selkeällä merkinnällä 

tai ohjeella. Jos vaaranarvion mukaan turvalasit eivät 

ole riittävät, tulee käyttää suojamaskia (EN 166). 

 

Suoja- 

käsineet 

Jos työpaikan riskinarvion mukaan alueella vaaditaan 

käsien suojaamista, tulee asianmukaisia 



 

 

suojakäsineitä käyttää jatkuvasti. Tämä vaatimus 

tulee ilmoittaa selkeällä merkinnällä tai ohjeella. 

Vaatetus Laboratoriohenkilöstön tulee käyttää Anoran 

hyväksymiä työvaatteita laboratoriossa 

työskennellessä. Vaatteiden tulee peittää käsivarret 

ja jalat kokonaan, ja fleecekankaisia vaatteita ei 

sallita. 

Turva- 

kengät 

Kaikkien laboratoriotiloissa työskentelevien tulee 

käyttää Altian hyväksymiä umpikärkisiä turvakenkiä 

(EN ISO 20345:2011 Luokka I, S3). 

Kasvo- 

suojaimet 

Jos vaaranarvion mukaan alueella vaaditaan kasvojen 

suojaamista, tulee soveltuvia kasvosuojaimia, 

esimerkiksi suojavisiiriä, käyttää jatkuvasti. Tämä 

vaatimus tulee ilmoittaa selkeällä merkinnällä tai 

ohjeella. 

 

 

Asiakkailla 
tai 
toimittajalla 
vierailevat 
työntekijät 

Anoran henkilöstön tulee noudattaa asiakkaiden tai toimittajien turvaohjeita. 

Anoran työntekijöiden täytyy ottaa yhteyttä asiakkaan tai toimittajan 

kohteeseen ennen vierailua ja selvittää kohteessa vaadittavat 

henkilönsuojaimet.  

Jos asiakkaan tai toimittajan kohteessa vaaditaan suojaimien käyttöä, mutta 

niitä ei anneta vierailijoille kohteessa, Altian työntekijöiden pitää ottaa yhteyttä 

esimieheensä tai paikalliseen työsuojeluvaltuutettuun ja pyytää häneltä 

vaaditut suojaimet. 

 

 

 

Vierailijat ja 
ulkopuoliset 
urakoitsijat 

Jokaisessa Anoran kohteessa täytyy olla kirjalliset ohjeet, jotka koskevat 

vierailijoilta ja ulkopuolisilta urakoitsijoilta vaadittavia henkilönsuojaimia. 

 

 

Versio Tämä on uusi asiakirja. 

 

 


