Johtojärjestelmäkäytännöt (KLAS), Stora Enso Kvarnsveden
Liikeidea Stora Enso Kvarnsveden on laadukkaan puupitoisen painopaperin
johtava valmistaja Euroopan markkinoilla.
Toimintamme on avointa, ja sitä hallitseva kokonaisnäkemys vastaa
perusarvojamme.

Asiakas keskiössä Toimitamme aina oikean tuotteen, jolla on oikeat
ominaisuudet, oikeaan aikaan oikeassa pakkauksessa ja oikeaa palvelua tarjoten
– näin luomme lisäarvoa asiakkaalle.
Tuloshakuisuus Toimivan tavoitejohtamisen ansiosta saavutamme tuloksia,
joiden avulla voimme varmistaa tulevaisuutemme ja tuottaa lisäarvoa
sidosryhmillemme.
Vastuu Noudatamme kaikessa toiminnassamme kestävän kehityksen
periaatteita. Asettamalla turvallisuuden ja terveyden etusijalle luomme
edellytyksiä hyvälle työympäristölle, josta jokainen kantaa myös itse vastuuta.
Noudatamme lakeja ja määräyksiä tai ylitämme niissä asetetut edellytykset.
Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksemme ennen muuta ehkäisemällä
ennakolta saasteita ja optimoimalla raaka-aineiden ja energian käyttöä
prosesseissamme ja tuotekehityksessämme.

Reittipistekartta

Tärkeitä puhelinnumeroita
Hätäpuhelin
Työterveys
Vaihde

01046-651 00
01046-650 26
01046-650 00

Inhimillisyys Tuemme tekijöitä, jotka vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden
innostukseen, motivaatioon ja pätevyyteen, sillä työntekijämme ovat tärkein
resurssimme.

Turvallisuuspäällikkö Anders Häggqvist
Työympäristö ja -suojelu, Siv-Britt Söderberg
Paloturvallisuus ja muut turvallisuusasiat,
Michael Grundén

01046-654 96
01046-650 49
01046-650 94

Tulevaisuuteen katsominen Keskitymme tulevaisuuteen ja tiedämme, että
juuri suorituksen jatkuva parantaminen vie meidät sinne. Yhdistämme kehityksen
päivittäiseen työhömme.

Vt. ympäristöpäällikkö Anders Jons
Borlängen taksi

01046-653 98
0243-131 00

Stora Enso Kvarnsveden AB
Heikki Tarvonen
toimitusjohtaja

Porttien sisäpuolella
Tehdasalueella oleskelevalla yrittäjällä on oltava henkilökohtainen kulkukortti, jonka saa
tilaajalta tai yhteyshenkilöltä. Lisäksi SSG:n ENTRE-koulutus on oltava suoritettu
hyväksytysti. Kulkukortti noudetaan portinvartijalta ja palautetaan samaan paikkaan
aliurakan päätyttyä.
Tehdasalueella ei saa oleskella alle 12-vuotiaita lapsia.
Työsuojelu- ja järjestyssäännöt
Tilaaja/yhteyshenkilö vastaa siitä, että yrittäjälle toimitetaan ennen työn aloittamista sellaiset
sen toteuttamisen kannalta merkitykselliset työsuojelu- ja järjestyssäännöt, jotka eivät sisälly
ENTRE-koulutukseen. Yrittäjän työnjohto vastaa siitä, että voimassa olevista määräyksistä
tiedotetaan edelleen kaikille työntekijöille. Kaikkien on allekirjoitettava tätä koskeva
vakuutus.
Koordinointivastuu
Yrittäjälle annetaan aloitustapaamisessa koordinointia, työsuojelutoimintaa ym. asioita
koskevat ohjeet.

Onnettomuudet ja vaaratilanteet
Yrittäjällä on velvollisuus ilmoittaa kaikki vaaratilanteet ja onnettomuudet yhteyshenkilölle
ja/tai turvapalveluun, puh. 01046 650 49.
Työterveydenhuolto (lääkäri ja terveydenhoitaja) toimii tehdasalueella. Normaalit
aukioloajat ovat klo 7.30–12.00 ja 13.00–16.30, puh. 01046 651 26.
Nostolaitteet, trukit, traktorit, siirrettävät nosturit, nostolavat jne.
Yrittäjän on voitava antaa yhteyshenkilölle vakuutus siitä, että yrityksen palveluksessa
oleva henkilöstö täyttää koulutusvaatimukset, ennen kuin yrittäjälle voidaan myöntää
nostolaitteiden käsittelyssä tarvittava erityinen ajolupa. Jos yrittäjä käyttää omia laitteitaan,
voimassa olevat katsastusasiakirjat on pyydettäessä esitettävä yhteyshenkilölle.
Liikenne
Jos yrittäjä tarvitsee työn suorittamiseen tehdasalueella autoa tai linja-autoa, hänen on
haettava ajolupaa yhteyshenkilön kautta. Kulkuluvan myöntäminen edellyttää, että
ajoneuvon poistuessa alueelta sille voidaan tehdä pistotarkastuksia. Pysäköintipaikoista
saa tietoa yhteyshenkilöltä.

Virrankytkentä ja lukitus (Bryt & Lås) – turvallinen irtikytkentä
Ennen koneiden, koneellisten laitteiden tai prosessijärjestelmien käyttöä tai työskentelyä
vaarallisen lähellä niitä on aina varmistettava yhteyshenkilön avulla, että tahaton käynnistys
estetään tarpeellisin toimin, Bryt & Lås -suojakäytäntöjä noudattaen. Jokainen laitteiden
käyttäjä vastaa omasta turvallisuudestaan ja Bryt & Lås -käytäntöjen
noudattamisesta.

Tehdasalueen liikenteeseen sovelletaan tieliikenneasetusta soveltuvilta osin. Suurin
sallittu nopeus on 30 kilometriä tunnissa. Tyhjäkäynti, mopedikuljetukset ja
asuntovaunujen tai muiden lähistölle pysäköityjen ajoneuvojen säilytys alueella yön yli
ovat kiellettyjä.

Palo- ja kaasuhälytykset
Koehälytys toteutetaan joka maanantai klo 9: parillisina viikkoina palohälytys ja parittomina
viikkoina kaasuhälytys.

Varkausilmoitus
Murroista tai laite- ja materiaalivarkauksista on tehtävä yhteyshenkilön kautta ilmoitus
turvapalveluun.

Sulputinkeskuksessa käsitellään valkaisuaineiden valmistusprosessin aikana rikkidioksidia.
Rikkidioksidi ärsyttää voimakkaasti silmiä, limakalvoja ja kosteaa ihoa. Korkeat pitoisuudet
ovat hengenvaarallisia.

Posti / saapuvat tavarat
Yrittäjän posti ja hänelle toimitettavat tavarat on ilmoitettava yhteyshenkilön kautta
tavaranvastaanottoon tai konttoripalveluun.

Paloturvallisuus – kuuma työ
Useimmissa tiloissamme on automaattinen palohälytin ja/tai sprinkleri. Palohälytyksen
laukaisevat paitsi tulipalot, myös moottoriajoneuvojen pakokaasut, höyry, hitsaaminen,
leikkaustyöt ja tupakointi. Kuumassa työssä toimivilla on oltava voimassa oleva todistus ja
lisäksi kirjallinen hitsauslupa siltä henkilöltä, joka on nimetty toimeen aloitustapaamisessa.

Yrittäjän vastaanotto
Stora Enso Kvarnsvedeniin saapuvan yrittäjän on otettava yhteyttä tilauksessa mainittuun
yhteyshenkilöön. Yhteyshenkilö vastaa siitä, että yrittäjälle annetaan tarvittavat tiedot
ennen työn aloittamista.

Puhelin
Ilmoita vaihteelle ja portinvartijalle numerot, joista yrittäjän tavoittaa.
Tietojärjestelmät
Yrittäjällä ei ole oikeutta aloittaa tietotyötä ilman järjestelmäpäällikön lupaa.
Hälytykset – ambulanssi/pelastuspalvelu
Hälytys tehdään portinvartijan kautta, puh. 01046 651 00, ja samalla on ilmoitettava, mitä
hälytys koskee. Ilmoita lähin reittipiste ja järjestä reittipisteeseen viitoitus.
Aloitustapaamisessa käsitellään ajantasaista reittipistekarttaa, joka on nähtävillä myös tässä
kansiossa.

Ajoneuvoja ei saa pysäköidä prosessitiloihin.

Jos yrittäjällä on omaa työnjohtoa, yrittäjä on velvollinen valvomaan voimassa olevien
turvamääräysten noudattamista.
Jos yrittäjällä ei ole omaa työnjohtoa, tilaaja vastaa siitä, että voimassa olevista
turvamääräyksistä tiedotetaan yrittäjän henkilöstölle ja että määräysten noudattamista
valvotaan.
HUOM.! Tilaajan on säilytettävä allekirjoitettu vakuutus, kunnes aliurakka on suoritettu.
Yrittäjä, joka ei noudata turvamääräyksiä, -sääntöjä ja -ohjeita, poistetaan tehdasalueelta.

