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RÄJÄHDYSVAARALLISEN
TYÖYMPÄRISTÖN

HENKILÖTURVALLISUUTEEN
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Tekijät määritetty
ideariihessä VTT:n
asiantuntijoiden
sekä hankkeeseen
osallistuvien
tahojen kanssa.
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HENKILÖN TOIMINTA RÄJÄHDYSVAARALLISESSA
TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

• Henkilön toiminnalla on suuri vaikutus työn riskeihin.
• Puutteet opastuksessa tai ohjeistuksessa tai ajan myötä turvattomaan

suuntaan ajautuvat työtavat voivat johtaa vaaratilanteiden syntymiseen.
• Räjähdysvaaraa aiheuttavat kemialliset reaktiot, mahdolliset

syttymislähteet tai muut vaaratilanteisiin johtavat mekanismit eivät ole
useinkaan uusille työntekijöille entuudestaan tuttuja.

• Siksi koulutus ja opastus räjähdysvaaraan liittyvistä perusasioista sekä
oikeista työtavoista räjähdysvaarallisessa työympäristössä on
välttämätöntä.

• Perusteellinen alkukoulutus ja perehdytys eivät kuitenkaan poissulje sitä,
etteikö kokeneidenkin työntekijöiden työtapoihin ja osaamiseen tulisi
vaikuttaa koulutuksen ja opastuksen avulla.
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LÄHTÖKOHTA

• Hankkeessa tarkasteltiin räjähdysvaarallisen ympäristön
henkilöturvallisuutta laajana kokonaisuutena.

• Yhden turvallisuuden osa-alueen – räjähdysvaarallisten tilojen
henkilöturvallisuuden – kehittäminen kytkettiin yritysten
kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan ja turvallisuuden johtamiseen.

• Lähtökohtana oli ajatus, että
• henkilöriskejä tulee tarkastella useasta eri näkökulmasta
• koota nämä osat yhteen
• muodostaa niistä toimintamalli – oikea tapa toimia

räjähdysvaarallisessa työympäristössä.
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TUTKIMUKSEN ETENEMINEN - KIRJALLISUUSSELVITYS
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TUTKIMUKSEN ETENEMINEN - HAASTATTELUT

• Henkilöturvallisuus on selkeästi jäänyt vähäiselle huomiolle
räjähdysvaarallisissa työympäristöissä.

• Räjähteiden tuotantoon oman vaikeutensa tuovat räjähdemääriin
perustuvan tilaluokituksen sekä ATEX-direktiiviin perustuvan
räjähdysvaarallisten tilojen luokituksen erot.

• Henkilöturvallisuutta räjähdysvaarallisissa työympäristöissä
käsitteleviä ohjeita on yllättävän vähän.

• Yritysten laatimat ohjeet henkilöturvallisuuden osalta ovat varsin
eritasoisia.
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TUTKIMUKSEN ETENEMINEN - CASE-ANALYYSIT
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TUTKIMUKSEN ETENEMINEN - CASE-ANALYYSIT

• Caseanalyyseissä nousivat esille selkeästi mm.
• Turvallisuusasioiden kertauskoulutuksen tarve
• Häiriötilanteiden ohjeistus ja toimintatapojen harjoittelu
• Ulkoistamisen tuomat lisähaasteet

• Ulkopuolisten toimijoiden tietoisuus räjähdysvaarasta ja
oikeista toimintatavoista ei ollut täysin selvillä

• Tukitoimintojen ohjeistus - siivous, kunnossapito, jätehuolto
• Suojavaatteiden ja -varusteiden aiheuttamat riskit
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HENRI-TOIMINTAMALLI

• HenRI - toimintamalli sisältää:
• Työkalun koulutustarpeen kohdentamiseen
• Työvälinepohjia työkohteen henkilöturvallisuuden tarkempaan

tarkasteluun
• Yrityksen vapaasti muokattavissa oleva koulutusmateriaalin
• Turvallisuusohjeita toimimiseen räjähdysvaarallisessa

työympäristössä
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HENRI-TOIMINTAMALLI

• HenRI-hankkeessa kehitetty aineisto ja työvälineet ovat yritysten
vapaasti käytettävissä.

• Osa aineistosta on sellaisessa muodossa, että yritykset voivat muokata
ja täydentää työvälineitä esimerkiksi omaan toimintaansa liittyvillä
esimerkeillä ja yksityiskohtaisilla ohjeilla.

• Aineisto on julkaistu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston
ylläpitämässä Työsuojelutieto-pankissa osoitteessa
http://fi.osha.europa.eu/good_practice/aineet/henri

http://fi.osha.europa.eu/good_practice/aineet/henri
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TYÖSUOJELUTIETOPANKKI

• Euroopan
työterveys- ja
työturvallisuus-
viraston
ylläpitämä
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HENRI-TYÖVÄLINEPOHJAT

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä
Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

1. Henkilöiden suorittamat osatehtävät työkohteessa

Tarkastelun kohde:
Laatijat:
Päiväys:

Räjähde-
aineita

Suuri
määrä

liuotinta

Paljon
pölyä

Syttymis-
lähde Hapetin

Tehtävään liittyvät vaaratekijät (X)
Aika Tila ja

tilaluokka
Muut toimijat
työkohteessaTehtävät Tekijät Työn tavoite Välineet ja

varusteet
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HENRI-KYSELYTYÖKALU (1)

• Työkalun avulla yritys voi:
• julkaista kyselyn koko henkilöstölle tai kohdennetusti esim.

tietylle osastolle.
• Kysymyspaletteja on kaksi - kohteessa työskenteleville ja

kohteen turvallisuudesta vastaaville.
• tarkastella tietyn kohteen tai esim. tietyn henkilöstöryhmän

turvallisuustietoisuuden tasoa,
• Kyselyiden tuloksia voidaan lajitella eri kriteerien mukaan.
• Esitietolomakkeella täytettäviä tietoja voidaan muokata

kyselyä julkaistessa.
• kohdentaa henkilöstön koulutusta tiettyjen aihepiirien osalta tai

esim. tietyille henkilöstöryhmille
• Kyselyn tulokset auttavat havaitsemaan epäkohtia

koulutuksessa sekä muu HenRI-hankkeen tuloksena
syntynyt materiaali antaa työkaluja kouluttamiseen.
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HENRI-KYSELTYÖKALU (2)
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HENRI-KOULUTUSMATERIAALI
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HENRI-TURVALLISUUSOHJEET

• Ohjeet koostuvat neljästä osasta:
• OSA I antaa perustietoa räjähdyksen syntyyn

vaikuttavista tekijöistä ja se on suunnattu kaikille,
jotka vakituisesti tai satunnaisesti toimivat tai
vierailevat räjähdysvaarallisissa
työympäristöissä.

• OSA II sisältää räjähdysvaarallisia
työympäristöjä koskevia yleisiä
turvallisuusohjeita, tarkistuslistoja kohteessa
työskenteleville ja käyville henkilöille sekä eri
työtehtäviä toteuttaville henkilöille.

• OSA III sisältää yrityksen johdolle suunnattuja
ohjeita turvallisen toiminnan varmistamisesta ja
ylläpitämisestä.

• OSA IV käsittelee erityistilanteisiin liittyviä
seikkoja.
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YHTEENVETO

• Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa työympäristössä (HenRI) -
hankkeessa tuotettiin yritysten käyttöön toimintamalli ja sitä tukevia
työvälineitä ja aineistoa, jota ne voivat hyödyntää työntekijöiden
perehdytyksessä, opastuksessa ja koulutuksessa.

• HenRI-työvälineiden tarkoituksena on
• lisätä tietoisuutta räjähdysvaaraa aiheuttavista tekijöistä
• tukea ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä räjähdysvaaran torjumiseksi

työpaikoilla.
• Työvälineiden tarkastelunäkökulmana on työn tekeminen – työn tekijät,

työn johtaminen ja ohjaaminen, työolosuhteet sekä työmenetelmät ja
työssä käytetyt välineet ja varusteet.

• Työvälineet on laadittu niin, että niitä voidaan käyttää erilaisten
räjähdysvaarallisten työympäristöjen turvallisuustason arviointiin ja
toimenpiteiden suuntaamiseen.

• Parhaan hyödyn yritykset saavat räätälöimällä aineistoa omiin
tarpeisiinsa.


